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Утвърждавам:…………….. 
/Весела Палдъмова/ 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

през учебната 2018/2019 година 

 
1. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през новата учебна година. 

 
1.1.Работата на общоучилищния колектив се организира в съответствие с изискванията на 

Закона за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.), и държавните 
образователни стандарти, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита правата на 
детето, всички подзаконови актове в средното образование и всички вътрешноадминистративни 
актове на 134. СУ, приети от Педагогически съвет. 

1.2.Работата на общоучилищния колектив да бъде насочена към: 

1. Утвърждаване ролята на общообразователната подготовка чрез интелектуално, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на 

всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му и чрез  

работа за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

2. Поддържане и развитие на благоприятна мултиетническа и мултикултурна среда чрез 

придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и 

правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско 

участие, както и на тези, произтичащи от членството в Европейския съюз.  

3. Създаване на контекст и дейности за превръщане на Центъра за високи технологии в 

Национален център за високи постижения в образованието чрез  интегриране на съвременни 

информационни и компютърни технологии за индивидуализиране и оптимизиране на 

образователните изисквания и развитие на индивидуалния образователен потенциал на учениците 

и усъвършенстване формите и методите на езиковото обучение: български език, иврит, английски 

език, чрез прилагането на съвременни учебно-технически средства и методики.  
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1.2.Работата на общоучилищния колектив да бъде насочена към: 

 - утвърждаване ролята на общообразователната подготовка като основа, върху която се 
изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетентности, 
необходими за активен живот в динамично променящото се общество; 

 - преоценка на степента на усвояване на учебния материал не само като обем, а и като 
осмисленост и способност за прилагане в практиката на получените знания и умения; 

 - създаване условия за диференцирана и индивидуална работа, ориентирана към личността на 
детето, към неговата индивидуалност, природна, социална и културна цялост, с цел задоволяване 
специфичните образователни изисквания и потребности на учениците и свързани с тяхната 
перспектива за личностно развитие. 

- интегриране на съвременни информационни и компютърни технологии за индивидуализиране 
и оптимизиране на образователните изисквания и развитие на индивидуалния образователен 
потенциал на учениците. 

 - развитие на гражданското и мултикултурно образование и възпитание като система от 
дейности, насочени към мотивиране на учениците, създаване на модели на поведение и 
подготовка за активно и ангажирано участие в общественото и културно развитие. 

- усъвършенстване формите и методите на езиковото обучение – български език, иврит, 
английски език, чрез прилагането на съвременни учебно-технически средства и методики.  

1.3. Стратегии в дейността на училището: 

 За високо качество на подготовката на учениците; 

 За диференциация (изграждане на собствен облик и училищни ценности) това, с което 
училището се отличава от другите; 

 За диверсификация (многообразие от дейности); 

 За демократизация и хуманизация на дейността на училището (поставяне на ученика в 
центъра на цялата дейност, грижа и внимание на неговото развитие и обучение); 

 За иновационно развитие и утвъждаване визията на училището като иновативно. 
1.4. Приоритети в дейността на училището  

 Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет; 

 Издигане равнището на усвояване на българския книжовен език; 

 Засилване на чуждоезиковата подготовка; 

 Засилена компютърна подготовка, изграждане на умения и овладяване на информационни 
технологии; 

 Иновативно образование; 

 Гражданско образование; 

 Интеркултурното образование; 

 Екологичното образование. 
 

2.  Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите   

2.1. Годишните разпределения на преподавателите по всички предмети да бъдат разработени според 
насоките дадени на съвещанията. В разпределенията да се отразят темите, предвидени за 
допълнителна работа с изявени ученици на второ ниво, като се обърне особено внимание на: 

 дефиниране на задължителния образователен минимум от знания и умения за всеки клас по всеки 
предмет в съответствие с ДОС и нивото и интересите на учениците 

 съобразяването на обема и нивото на знанията с възрастовите особености на учениците и 
особеностите на всеки клас 
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 методи за показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание 

 методи и средства, целящи поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, 
повишаване мотивацията на учениците и подобряване реалната ефективност на процеса на 
обучение, отчитайки и оценявайки индивидуалните постижения на учениците. 
 

     срок: м. септември 2018 г. 
     отг. всички преподаватели, главни учители 
2.2.За усъвършенстване организацията и оптимизиране резултатите от образователния процес да се 
набележат конкретни мерки за работни съвещания на преподавателите по методични обединения с 
директора. График на работните срещи се изготвят от председателите на методичните обединения, 
съвместно със зам.-директор УД. 

     срок: м. септември 2018 г., януари 2019 г. 
     отг.  зам.-директор УД 
2.3. В периода от 25.09. до 05.10.2018 година да се установи входното ниво на учениците по всички 
предмети, като се използват подходящи за всеки предмет форми и методи за проверка на знанията и 
уменията. 

     отг. всички преподаватели 
В периода от 07 до 17 октомври 2018 год. резултатите от проверката на входното ниво да бъдат 
обобщени и анализирани на работни срещи на преподавателите по групи предмети с главните 
учители, като резултатите от входното ниво, критериите за оценяване и предложенията за 
оптимизиране на учебния процес, на база резултатите от анализа, бъдат обсъдени на ПС. 
Протоколите от работните срещи да бъдат предоставени на директора до три дни от провеждането 
им. 

     отг. Председателите на методични обединения, главните учители 
2.4. На работните срещи да бъдат набелязани конкретни форми и методи за усъвършенстване и 
индивидуализация на учебния процес в зависимост от установените резултати от входното ниво на 
учениците, които да бъдат включени в индивидуалните планове и разпределения на всички 
преподаватели. 

     срок: 30 октомври 2018 г. 
     отг. Председателите на методични обединения, главните учители 
2.5. Организацията на групите по СИП/ФУЧ да се извърши в периода 1 юни – 20 септември, като 
годишните разпределения за работа в СИП/ФУЧ се съобразят и с индивидуалните потребности на 
участващите в групата. 

     срок: 15.09.2018 г. 
              отг. зам.- директор УД 
2.6. Чрез участието в олимпиадите по отделните предмети да се даде възможност  на учениците за 
прилагане овладените знания и умения в съпоставка с ученици от други училища, като се стимулира 
тяхното желание за творческа и индивидуална  изява. 
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Олимпиадите се организират в съответствие с Указанието и графика на МОН: 

 предмет               участници                                                            отговорници 

- БЕЛ    V-VIII кл. -    Петрова, Георгиева, Михова; IX – XII кл. -  Янева, Коцева 

- Английски език                    VIII-XII кл. -  Савова, Димитров, Алексиева, Петева  

- Математика   IV-VIII кл. -    Тошкова, Димитрова; IX  -XII кл.:  Кънчев, Стоянов 

-  Физика    VII кл., IX – XII кл. - Колчева, Горанова 

-  Химия                                 VII кл.,  IX – XIIкл. - Георгиева 

- биология   Незабравка Тренева 

- информационни технологии  -  Иванов, Манова, Начева, Стоянов, Атанасова, Великова, Мирчева 

- преподавателите по чуждоезиково обучение по иврит да обмислят и организират аналогични форми 
за изява на знанията на учениците по иврит във всички етапи на обучение. 

      срок: 30 октомври 2018 год. 
      отг.  Л. Токаджиева 

- преподавателите да приложат конкретни форми за популяризиране резултатите от 
олимпиадите и стимулиране на първенците.  

              срок: м. май 2019 г. 
      отг. преподавателите, главните учители 
2.6. За подобряване личните резултати на учениците да се провеждат ежеседмични консултации по 
всички предмети в график, утвърден от Директора на училището. 

      отг. преподавателите 
      контролира: зам.-директор УД  
2.7. Да се утвърди график за приемни дни и часове на директора, заместник - директори, класни 
ръководители, психолог и педагогическия съветник за срещи с родители. 

      срок: 16.09.2018 г. 
      отг. зам.-директор УД 
2.8. Тематичният план за работата на педагогическия съвет да се разработи в съответствие с 
основните задачи на училището и се приеме на 15.09.2018год. 

      отг. директор  
2.9. Изучаване, използване и интегриране на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
урочната дейност, извънкласните и извънучилищните форми 

С оглед съществуващата в училището материална база – 4 компютърни зали с 70 работни места, 
свързани в локална мрежа, и връзка с Интернет, наличие на интерактивна дъска, мултимедии в 15 
кабинета и център МЕДИУМ, както и зала АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ - през учебната 2018/2019 година 
акцентът при използването на ИКТ да се постави на: 

2.9.1. Използване на ИКТ за усъвършенстване на учебния процес: 

а/ стимулиране на преподавателите за използване на съществуващи и собствени програмни 
продукти в урочната дейност по математика,български език и литература, иврит, английски 
език, география, биология, химия и начален етап; осигуряване на възможност за обучение в 
индивидуална и групова работа на учителите посредством иновативната система А-class и 
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вотинг система, чрез използване на електронни учебници и работа с индивидуални таблети 
по време на час с цел повишаване качеството на образователния процес. 

  отг. РНИКТ,зам.-директор УД и главни учители 

б/ стимулиране на учениците при използване на ИКТ за създаване на продукти  с практическа 
приложимост в училищното ежедневие - вестници, плакати, програми, украса за класните стаи, 
работни материали, свързани с урочната дейност (графики, таблици),  и др. 

  отг. преподавателите по ИТ 
в/ осигуряване на възможност за самостоятелна работа на учениците в компютърната зала за 

работа с мултимедийни продукти и в среда на Интернет при подготовка на самостоятелни 
задачи, свързани с учебното съдържание - писмени разработки, доклади, научни съобщения  
др. и популяризирането им. 

  отг. РНИКТ и преподавателите по ИТ 
г/ осигуряване на възможност за обучение в индивидуална и групова работа на учениците 
посредством иновативната система А-class и пилотния проект на МОН за ИКТ в 
образованието, чрез използване на електронни учебници и работа с индивидуални таблети по 
време на час 

 
д/ усъвършенстване на системата за разработка и систематизиране на тестове и упражнения 
и използването им за проверка и оценка на знанията на учениците 

отг. зам.-директор УД, главни учители, Ръководител на 
центъра за Високи образователни постижения 

е/ преподавателите по ИТ, под формата на вътрешно-училищна квалификация периодично 
обучават учителите, работещи за утвърждаване на училището като иновативен модел, за 
работа с нови и съществуващи програмни продукти. 

отг. РНИКТ, Ръководител на центъра за Високи образователни 
постижения 

2.9.2. Развитие на образователния потенциал на учениците чрез използване  на кабинета по 
компютърни технологии 

а/ разширяване връзките на ученици и учители от училището със сродни училища в Израел, 
САЩ, Унгария и Великобритания чрез използването на e-mail и в Интернет -среда. 

отг. РНИКТ – Пламен Петров, Ивайло Иванов, Светла Начева 

б/ по-нататъшно разработване на WEB - страницата на училището и други презентационни 
продукти и популяризирането им сред учениците и родителите 

  срок: м. януари 2019 г. 
  отг. Пламен Петров, Светла Начева, Ивайло Иванов 

2.9.3. Разширяване използването на ИТ в училищната администрация 

а/ Актуализиране на съществуващата база данни за учениците и обучение на класните 
ръководители за самостоятелна работа с нея. 

   срок: м. септември 2018 г. 
   отг. Стоянов, Иванов 

б/  Актуализиране на съществуващата база данни за учениците в края на първия учебен срок 
и учебна година. 

   срок: м. януари 2019 г., м. юли 2019 г. 
   отг. РНИКТ, Цонка Тасева 



6 

 

в/ Усъвършенстване на автоматизираното издаване на документи и служебни бележки за 
нуждите на учениците и учителите. 

   срок: постоянен  
   отг. РНИКТ, ЗАС 

 г/ Актуализиране и въвеждане на електронен дневник за учебната 2018/2019 год. 

срок: постоянен  
   отг. РНИКТ, Ивайло Иванов 

 

3. Гражданско и интеркултурно образование и възпитание 
 

3.1. Основни задачи: 

1. Гражданското и интеркултурно образование и възпитание да се обособи като система от 
дейности, насочени към формиране на нагласи и създаване на модели на поведение у учениците за 
активно и ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в обществото, както и към 
изграждане на възприятия, свързани с интеркултурния обмен на човешки послания. Работа за 
формиране личността на ученика като процес на изграждане и коригиране на поведенческото и 
личностното развитие, чрез: 

 усвояване на социални знания и умения за своите права и задължения и поемане на отговорности 
като членове на обществото; 

 изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в 
интеркултурни проекти в общоучилищния живот; 

 усвояване нормите за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура; 

 насочване към свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път за 
развитие и реализация. 
 

2. Осигуряване възможности за развитие и изява на разностранните интереси и способености на 
учениците както в рамките на класа и училището, така и извън него. 

3. Отчитане влиянието на социалната среда върху изграждане личността на ученика. Целенасочена 
работа за коригиране влиянието на негативните фактори на средата върху възпитанието и 
поведението на учениците и посочване на позитивни алтернативи. Изграждане на умения за общуване 
и решаване на конфликти в ученическия колектив. 

4. Съвместна дейност с родителите, законопризнати неправителствени организации, научни и 
културни институции за утвърждаване ролята им като партньори по проблемите, свързани с 
възпитанието и гражданското образование на учениците. Използване разностранните възможности, 
които предлага столицата, за социализиране и индивидуално личностно развитие на учениците. 

5. Системна и целенасочена дейност за професионално ориентиране на учениците. 

3.2. Гражданското образование се реализира в: 

- учебната дейност, чието съдържание кореспондира с проблемите на социализацията на децата и 
юношите; 

- часа на класа чрез разработен тематичен план по приоритетни за класа проблеми; 

- групи по СИП/ФУЧ и чрез взаимодействие със звената за извънучилищна дейност; 

- чрез активната дейност на психолога; 
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- конкретната работа на класните ръководители с класа и с отделни ученици; 

- работата на Обществения съвет, Ученическия съвет, Училищното настоятелство, родителските 
комитети по класове, училищната комисия за борба с противообществените прояви; 

- превантивна дейност за предпазване от влиянието на наркомания, хазарт, религиозни секти и други 
негативни фактори на околната среда. 

3.3. Съдържание, форми и методи за гражданско образование 

1. Съдържателните аспекти на гражданското образование да бъдат насочени към: 

 граждански права, задължения и отговорности на децата и юношите; 

 здравно образование; 

 сексуално образование и превенция на СПИН; 

 мирно решаване на конфликти и умения за водене на спорове; 

 начална икономическа култура; 

 професионално ориентиране; 

 екологично възпитание; 

 превенции на зависимостите (наркомании, алкохол, тютюнопушене); 

 превенция и противодийствие срещу настъплението на деструктивни секти; 

 противодействие на агресията, насилието и обществения нихилизъм, за ред и сигурност в 
училище; 

 действия при природни бедствия, екстремни ситуации и безопасност на движението. 
 

2. Гражданско образование чрез принципите, съдържанието, методите и формите на учебна 
дейност 

- осъществява се от всички учители по отделните учебни предмети и от учителите ПИГ  в рамките на 
самоподготовката на учениците чрез планиране на урочната работа и конкретизиране на 
проблематиката, обслужваща целите и идеите на гражданското образование; 

- целенасочено използване на учебното съдържание за изграждане у учениците на умения за 
общуване и мирно решаване на конфликтни ситуации в колектива; посочване позитивни алтернативи 
на поведение; 

- осъществяване на междупредметни връзки с цел създаването и утвърждаването у учениците на 
цялостен модел за обществото и поведението на личността в него, като се наблегне на 
общочовешките ценности; 

- осъществяване на междупредметни връзки с цел създаването и утвърждаването у учениците на 
цялостен модел за интеркултурно присъствие,  като се наблегне на имената на личности със значим 
научен и културен принос към световното развитие; 

-  присъствие на мултикултурен образователен модел, ангажиран с чуждоезиковото обучение в клас.  

3. Работа на класните ръководители 

3.1. Класните ръководители да разработят конкретни планове за работата с класа и тематичен план 
за провеждането на часовете на класа, подчинен на стандарта за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование, с акцент върху потребностите и интересите на 
учениците. 

       срок: 15.09.2018 г. 
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3.2. В плана на класния ръководител да се посочат конкретни форми за работа с колектива и 
индивидуална работа с учениците, използвайки възможностите, предоставени от училището и 
извънучилищните институции. 

 Класните ръководители  търсят съдействието на психолога и педагогическия съветник при 
изпълнението на плановете за работа с класа и индивидуалната работа с учениците 

В тематичния план за провеждането на часа на класния ръководител да бъдат включени и теми, 
свързани с акцентите на гражданското образование, както и с: 

 а/ бележити дати и събития от българската история и съвременност: 

- 22 септември – Ден на независимостта на България 

- 1 ноември - Ден на народните будители 

- 3 март - Национален празник   

- 28 март - патронният празник на училището, посещение на родното място на Димчо Дебелянов - гр. 
Копривщица, поднасяне на цветя, годишен концерт: 

- март- дейности, свързани със спасяването на българските евреи и Холокоста 

- 24 май - Ден на славянската писменост и култура 

- 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

 б/ регионални и училищни празници 

 в/ националните символи, символите на училището и тяхното място и  значение в 
ежедневието и по време на национални и училищни празници; 

г/ правилника за дейността на училището и правилника за вътрешния ред;  

 д/ безопасни условия на обучение и труд в училище; 

 е/ създаването и опазването на материално-техническата база в училище; 

 ж) форми за съвместна работа с  родителите и привличане на специалисти от други 
институции като лектори и  консултанти по определени проблеми; 

  Разработването на темите за професионалното ориентиране на учениците да се извърши 
съвместно с психолога, педагогическия съветник и родителите, като се отчитат възрастта на 
учениците, особеностите на класа, индивидуалните потребности и конкретните възможности на 
родителския актив. 

 з) педагогическият съветник създава организацията за Ден на самоуправление в училището. 

3.3. При нужда класните ръководители да насочат отделни ученици и техните родители за 
индивидуална работа с училищните психолози или педагогическия съветник. 

3.4. Да се проучат възможностите за разработване на съвместни проекти на ученици, учители и 
общественост за решаване на конкретни проблеми на гражданското образование, за които да бъдат 
търсени източници за финансиране пред партньорските или неправителствени организации. 
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4. Работа на ученическите съвети, родителските комитети по класове, училищната комисия за 
борба с противообществените прояви. 

4.1. Да се анализират възможностите на ученическите съвети по класове и Училищния ученически 
парламент за подобряване на цялостната учебна и възпитателна дейност в училище. 

 срок: 10 октомври 2018 г. 
Отг. психолози, педагогически съветник,  
зам.-директор  УД 

4.2. Конкретната работа с родителските съвети по класове в съответствие с нуждите на класа:  

- взаимодействие между училището и семейството за възпитаване в зачитане нормите на обществено 
поведение и законност; 

- превантивна работа за неутрализиране отрицателни влияния на околната среда, свързани с 
опасностите от наркотици, хазарт, религиозни секти; 

- развитие и обогатяване материално-техническата база на класа в зависимост от конкретните 
потребности на учениците; 

     срок: постоянен 
     отг.: класните ръководители 

4.3.Училищната комисия за борба с противообществените прояви организира дейността си в тясна 
връзка с инспекторите от Детската педагогическа стая и разработва отделен план за дейността си. 

           отг.: зам.-директор УД, психолози, Гергана Георгиева 
 

5. Организиране на форми за извънкласна и извънучилищна дейност 

5.1. До края на м.май от предходната учебна година се проучват желанията на учениците за 
организиране на целогодишни форми за извънкласна дейност. 

Със съдействието на Фондация “Роналд Лаудер”, Училищен спортен клуб „Роналд Лаудер”, 
Ученическа спортна школа и Центъра за работа с деца  за учебната 2018/2019 г. са заложени следните 
възможности за извънкласни дейности: 

Безплатни занимания : 

- вокална група - начален етап – ръководител Диана Недева 

- вокален състав – гимназиален етап – ръководител Лика Ешкенази 

- формация ударни инструменти – ръководител Мати Самуилова 

- танцов състав за народни танци – ръководител Недка Шопова 

- модерен балет, еврейски танци – ръководител Робърт Стоянов. 

- спортни секции: художествена гимнастика /начален етап/, хандбал /гимназиален етап/, волейбол, 
лека атлетика – ръководители Мария Бояджиева, Бойка Хаджиева 

- отбор за участия в състезания по Информационни технологии – ръководител Ивайло Иванов и 
колектив 
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Платени извънкласни дейности, организирани от УН: 

- футбол - начален етап – ръководител Богомил Беров 

- шах - начален етап – ръководител Симеон Стоичков 

- Фехтовка - спортен клуб „Етрополски” 

- спортни танци – Милена Георгиева 

 

4. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА 

4.1. Целенасочената дейност за професионално усъвършенстване на педагогическите специалисти 
да бъде съобразена с конкретните индивидуални потребности на учителите и бъде насочена към: 

 - усъвършенстване професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в 
съответствие с развитието на педагогическата наука и  усъвършенстването на материално-
техническата база в училище; 

 - промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 
общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и  развитие на придобития опит на по-
високо равнище; 

4.2. Провеждане на традиционен семинар на тема: “Приложение на Excel таблици в обучението” с 
учителите  с цел запознаване и практическо приложение на Excel в обучението. 

 Срок: м. септември 2018 г. 
Отг. Ивайло Иванов 

4.3.Училищното ръководство да оказва всестранна помощ и съдействие на учителите, желаещи да 
придобият клас квалификация или нова професионална преквалификация чрез: 

 - навременно осигуряване информация за съществуващите квалификационни и 
 преквалификационни форми в различните образователни институции; 

 - осигуряване на условия за извършване необходимата експериментална работа в  училище; 

  срок: постоянен 
Отг. ресорен  зам.-директор АД 

- осигуряване на възможност и провеждане на квалификационен курс по ИТ във връзка с новите 
изисквания на обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етап. 

Срок: м. октомври 2018 г. 
отг. Пламен Петров, Емилия Лазарова, Явор Стоянов 

4.4.Форми за организиране на вътрешнометодическата работа. 

4.4.1 Като основна форма за работа да се използва вътрешнометодическата дейност, при която се 
обсъждат актуални проблеми, свързани - с прилаганите критерии за оценяване на учениците, с 
иновативни модели на преподаване, с повишаване качеството на образователния процес и т.н.  

  срок: постоянен 
  отг. Председатели на МО 
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4.4.2.Обсъждане разработките на учители, повишаващи квалификацията си, с цел обмяна на 
съвременен опит и приложението му в клас. 

срок: м. ноември 2018 г., м. април 2019 г. 
отг. съответните преподаватели,  
контролира: зам.-директор УД  

4.4.3.Да се изготви график на откритите уроци по образователни етапи:                                                                                               

                                                    А / начален етап 

                                                    Б / по методични единици 

срок: 30.09.2018 г. 
отг. зам.- директор УД, главни учители 

 

5. Провеждане на родителски срещи 

5.1.С цел установяване по-добър контакт между родителите и преподавателите, родителските срещи 
се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират и общи родителски срещи, срещи 
по випуски или на отделни училищни колективи. 

5.2.Родителските срещи по класове се организират по следния график: 

месец СЕПТЕМВРИ 

- 11.09.2018 г. - среща с родителите на учениците, постъпващи в предучилищен клас 

 - 11.09.2018 г. - среща с родителите на учениците, постъпващи в първи клас, за запознаване с 
учебния план, правилника за дейността на училището, организацията на учебния ден, извънкласните 
дейности. 

 - 18.09.2018 г. – среща с родителите на учениците от начален етап, за запознаване с учебния 
план, правилника за дейността на училищуто, целодневната организацията на учебния ден, 
извънкласните дейности, възможности за участие в проекта „Твоят час“. 

отг. класни ръководители и зам.-директори 

- 19.09.2018 г. – среща с родителите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап за 
запознаване с: учебния план; правилника за дейността на училището; организацията на дейностите в 
училище, свързани с пропусквателния режим на достъп; представяне на преподавателите и класните 
ръководители на паралелките; 

отг. класни ръководители и зам.-директори 

1. Запознаване на родителите с организацията на работата на училището през учебната година и 
формите за извънкласна дейност; с условията за обучение на учениците в профилираните паралелки 
и училищните учебните планове. 

2. Запознаване с актуализирания Правилник за дейността на училището и правилата за опазването на 
материално-техническата база; разговор за взаимодействието между училището и семейството за 
установяванена единни изисквания към учениците; правила свързани с пропусквателния режим в 
училище, възможности за уастие в проекта „Твоят час“. 

3. Актуализиране на състава на родителските съвети по класове и уточняване основните приоритети 
в дейността им. 
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4. Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите 
с изискванията за постигане на определено образователно ниво, критериите за оценяване на 
учениците 

5. Класните ръководители и учителите не обсъждат публично въпроси, свързани с успеха и 
поведението на отделните ученици от паралелката. 

6. Обсъждане предложенията и организацията на зелени училища, спортни празници и тематични 
обучителни екскурзии с учениците 

7. Представяне пред родителите на проектите, по които се работи в училище, и възможностите за 
включване на ученици. 

месец  НОЕМВРИ -  22. и 23.11.2018 г.  

1.Обсъждане текущите резултати на учениците през първия учебен срок. 

                                       отг. учителите по предмети 

2.Обсъждане дисциплината на учениците в училище и на обществени места - установяване на единни 
изисквания. 

                            отг. кл. ръководители, пед. съветник, психолози 

3. Представяне на графика по Наредба №10 и възможностите за кандидатстване и прием на ученици 
след VII клас в гимназиален етап на134. СУ. 

отг. зам.-директор УД, кл. ръководители, 
главни учители 

 

 месец  ЯНУАРИ - 17. и 18.01.2019 г. 

1.Обсъждане на постигнатите резултати от първия учебен срок и информация за обучението през 
втория. 

2.Запознаване с организацията и провеждането на външно оценяване за учениците от IV и VII клас. 
Давене на насоки за подготовка. 

отг. зам.-директор УД, класни ръководители, 
главни учители 

 месец   МАРТ -  21. и  22.03.2019 г. 

1. Обсъждане текущите резултати на учениците през втория учебен срок.    
        отг. преподавателите 

2. Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на 
форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване интересите и 
потребностите на учениците. 

        отг. класни ръководители,преподаватели 

3.Обсъждане организацията на пролетния и летния отдих на учениците. 

        отг. . класни ръководители, зам.- директор УД 
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4. Обсъждане организацията на ДЗИ с родителите на учениците от XII клас. 

За специфични нужди на организацията на учебния процес се провежда обща родителска 
среща с родителите на учениците от VII клас за запознаване с графика на дейностите по Наредба № 
10 и условията за прием в средните училища.  

отг. зам.-директор УД, класни ръководители 

  Класните ръководители или преподавателите организират извънредни родителски срещи или 
индивидуални консултации с родителите за решаване на текущи проблеми, свързани с успеха и 
дисциплината. Предложението се предоставя на директора. 

отг. класни ръководители, пед. съветник,  

зам.- директор УД 

 

 месец   МАЙ  - 30.05.2019 г. / гимназиален и прогимназиален етап – консулнативна/ 

1. Обсъждане на успех, постигнати годишни резултати на знанията на учениците, дисциплина. 
Подаване на заявления за ЗИП/ ИЧ, СИП/ФУЧ, модул спортни дейности. 
 

2.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на 
форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване интересите и 
потребностите на учениците. 

        отг. класни ръководители,преподаватели 

Среща с родителите на учениците, подлежащи за обучение в първи и предучилищен клас през 
2019/2020 година, с цел запознаване с условията на обучение в училището. 

6. Вътрешноучилищна контролна дейност 

6.1. Чрез вътрешноучилищната контролна дейност се осъществява: 

- спазването на изискванията на МОН за организация на учебно-възпитателния процес; 

- изпълнението на държавните образователни стандарти, Правилника за  дейността на училището и 
други нормативни документи или решения, приети от Педагогическия съвет; 

6.2. Форми на вътрешноучилищен контрол. 

6.2.1. Административен: 

а/ ежемесечна проверка на дневниците за взетия учебен материал;  

отг. директор, зам.-директор УД 

б/ ежедневна проверка на системата за дежурството в училище; 

отг. зам.-директори АСД 

в/ ежемесечна проверка на взимането на лекторските часове, извънкласните форми на 
работа,включително дейностите по проекта Твоя час, взетите часове по СИП/ФУЧ и пълняемост на 
групите, предоставените часове по модул – спортни дейности; 

отг. зам.-директор УД, зам.-директори АСД 
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г/ месеци IХ, ХII, II, V - проверка на училищната документация, в т.ч. бележниците на учениците 

отг. зам.-директор УД 

д/ м. ХI, IV - проверка на учебната документация - съответствие между учебното съдържание, 
годишните разпределения на учителите и реално преподаден учебен материал 

отг.зам. -директори АСД и УД 

Резултатите от административните проверки се отчитат на служебни съвещания, фиксирани в 
месечния оперативен план на училището. 

6.2.2.Педагогически контрол: 

а/ посещения на учебни часове на новоназначени и млади учители с цел оказване педагогическа 
помощ - м. Х- ХI.2018год.  

отг. директор 

б/ текуща тематична проверка: "Индивидуалната работа на учителите за развитие творческия 
потенциал и умения  на учениците": 

-посещение на учебни часове по общозадължителна подготовка на всички преподаватели  по график 

        срок: месеци.Х, ХI,XII II, III, IV 
        отг. директор, заместник - директор УД 
-посещение на учебни часове по СИП/ФУЧ и извънкласни форми - по график 

        срок: м. ХI, III, IV 
        отг. заместник -директор УД 
-индивидуални разговори с учителите или разговори в методични групи 

        срок: текущ 
        отг. директор, зам.-директор УД 
в/ проверка знанията на учениците чрез: 

-анализ на резултатите на входното ниво на учениците 

        срок: м. октомври 2018 г. 
         отг. главните учители 
-анализ на резултатите от проведените класни работи по предмети през I и II учебен срок 

        отг.  заместник-директор УД 
-тестова проверка за установяване на изходното ниво на учениците от начален етап 

        срок: м. май 
отг. главен учител от начален етап 
-контролни и тестови работи за установяване изходното ниво в гимназиален етап за обучението по  
английски език и иврит ,сертифициране, със съдействието на експерти - методисти от Израел 

       срок: м. май 
       отг.председателите на  методичните обединения 
-анализ на резултатите от Национално външно оценяване 

       срок: м. юни  
       отг. главните учители 
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С резултатите от направените проверки, както и с впечатленията от проверките, направени от 
експерти от МОН и РУО на МОН, се запознават всички учители на заседание на Педагогическия съвет 
през м. май. 

6.2.3. За работата на комисията за закрила правата на детето, комисиите по безопасност на 
движението, охрана на труда и защита при природни бедствия да се разработят отделни планове, 
които да се приемат от педагогическия съвет и се контролират от заместник-директор АД. 

        срок: 17.09.2018 г. 
        отг.: психолози, комисии,  
        ресорен заместник - директор АД 

 
 

7. Взаимодействие на училището с родителската и друга общественост 
 

7.1. Съвместно с Училищното настоятелство и фондация “Роналд Лаудер” и ORT да се изготви 
програма за поддържането и опазването на материално-техническата база на училището. 

        срок: 01.11.2018 г. 

отг.: зам.-директор Цонка Тасева, председател на УН, счетоводител, касиер, домакин  

7.2. Взаимодействието на училището с родителската и друга общественост е от особена важност 
както за осигуряване на нормални учебни условия, така и за привличане на видни учени и 
общественици за участие в учебния и възпитателния процес и взаимодействие с различни научни и 
културни институции. То се осъществява чрез работата на Обществения съвет, Училищното настоя-
телство и родителските съвети по класове. 

7.3. Училищното настоятелство организира дейността си в съответствие със ЗПУО и изработва 
собствен план за приоритетите на своята дейност. 

7.3.1. Училищното настоятелство съдейства на ръководството на училището за изграждане и 
обогатяване материално-техническата база на училището: 

-поддържане на компютърната зала и организиране на работата на учениците и учителите с 
компютърна техника 

        срок: постоянен 

-съдействие при набавяне на разнообразни аудио и видео материали, консумативи – маркери, хартия 
и обогатяване на библиотечния фонд  

        срок: постоянен 

- подържане на библиотечен фонд от учебници и създаване на фонд за учебни помагала, речници, 
сборници, консумативи и др. 

7.3.2.Училищното настоятелство и родителските съвети по класове съдействат за здравното 
възпитание и здравното обслужване на учениците: 

-осигуряване лектори и видеоматериали, свързани със здравното възпитание и предпазването от 
СПИН и наркотици. 

        срок: по график      

-осигуряване на допълнителни консумативи за лекарския кабинет     
        срок: постоянен 
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7.3.3. Да се използват разнообразните възможности на Обществения съвет, Училищното 
настоятелство и други законнопризнати неправителствени организации за: 

 срещи на учениците с известни личности от нашата съвременност по въпроси, свързани с 
гражданското образование на учениците 

 посещение на различни научни и културни институции 

 организиране на дейности в свободното време на учениците, стимулиращи инициативността им и 
съобразени с техните интереси 

 разработване на съвместни преподавателско-ученически проекти за практическото решаване на 
характерни възпитателни проблеми 

        срок: съгласуван с класни ръководители 

7.4.Родителските съвети по класове участват в общите събрания на училищното настоятелство и 
оказват съдействие на класните ръководители за индивидуалната работа с учениците, обогатяване 
материално-техническата база на класовете и взаимодействието с научните и културни институции. 

 

Годишният план за работата на 134. СУ "Димчо Дебелянов" е приет на заседание на 
Педагогическия съвет на 17 септември 2018 г. с Протокол №1. 

Неразделна част от годишния план е календарът на дейностите за учебната 2018/2019 година.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 
 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА 
 

1. Определяне реда и условията за изготвяне на заповеди за ученици, явяващи се на 

изпити - поправителни, приравнителни и изпити на ученици на самостоятелна форма на 
обучение - за септемврийската, октомврийската, априлската и юнската изпитни сесии. 

срок: 09.2018 г. 

отг.: кл. р-ли, директор 

2. Докладване на ПС резултатите на учениците на самостоятелна форма на обучение и 

на явяващите се на приравнителни и поправителни изпити. 

срок: до 15.09.2018 г. 

отг.: кл. р-ли, зам.-директор 

 

3. Дейности по: варианти за организиране на УВР; разпределение на учебните предмети 

и учебните часове за ЗП, ЗИП/ИЧ и СИП/ФУЧ; определяне на класно ръководство. 

срок: до 07.09.2018 г. 

отг.: директор; зам.-директор 

4. Провеждане на ПС . 

Гласуване от ПС на: актуализачията към Стратегия за развитие на училището за периода 

2016/2020 година с приложен към нея план за действие и финансиране; училищни учебни 

планове на паралелките от начален, прогимназиален и гимназиален етап,  модул спортни 
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дейности; Формите на обучение; Учебните планове за комбинирана форма на 

обучение;Училищната политика и мерки за повишаване качеството на образованието; 
Разкриване на извънкласни дейности и занимания по интереси; Правилата за използване 

на ученическата униформа; Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; Правилник за устройство и дейността на училището; 

Годишен план с календарен график за дейностите; Правилник за осигуряване на 

безопасни условия за обучение, възпитание и труд; Списък-Образец №1; План и правила 

за квалификационна дейност; Тематичен план за дейностите на ПС; Запознаване с плана 

за контролна дейност на директора и зам.-директор УД. 

срок: 17.09.2018 г. 

отг.: директор  

5. Изготвяне на дневен режим; седмичното разписание; график за дежурството на 

учителите през учебната година; часови график на учебните часове; график за 

контролните и за класните работи през I-я уч. срок и график за провеждане на 

консултации и втори ЧК. 
срок: 17.09.2018г.  

отг.: заместник-директор УД 

6. Работна среща за обсъждане на организацията по откриването на новата учебна 

година. 

срок: на 10.09.2018 г. 

отг.: директор 

7. Изготвяне на: годишните тематични разпределения на учебното съдържание, за 

ИЧ/ЗИП-НП, ФУЧ/СИП и модул ФВС;  и на учителите от начален, прогимназиален и 

гимназиален етап и представянето им за утвърждаване. 

срок: 07.09.2018 г. 

отг.: учителите, директор 

 

8. Изготвяне на годишните тематични плановете за работа с класа и представянето им за 

утвърждаване на директора. 

срок: до 05.09.2018 г. 

отг.: класни ръководители 

9. Изготвяне и предоставяне на дневниците за заверка и въвеждане на информация в 

електронния дневик. 
срок: 17.09.2018 г. 

отг.: директор 

10. Тържествено откриване на новата учебна година. 

срок: 17. 09. 2018 г. 

отг.:комисия по откриване; зам.-

директори АД 

11. Провеждане на първа родителска среща за учениците в дневна, индивидуална, 

комбинирана  форма на обучение. 

На родителската среща в началото на учебната 2018/2019 г. класните  ръководители и 

преподавателите да разговарят с родителите на учениците, полагали поправителни изпити 

и/или допуснали значителен брой извинени и/или неизвинени отсъствия през предходната 

учебна година; Класните ръководители запознават родителите срещу подпис с: Правилника 
за дейността на училището, Учебният план, дейностите по проект „Твоят час“ и обсъждат 

необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка. 

срок: 19.09.2018 г. 

отг.: класни ръководители и учителите 
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12. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат 

учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. Класните 
ръководители запознават родителите с плана на първата родителска среща и ги 

привличат за участие в съвместна работа с Училищно настоятелство. 

срок: 19.09.2018 г. 

отг.: класни ръководители 

13. Обсъждане, на методично съвещание, възможностите за организиране и създаване на 

необходимите условия за допълнително обучение и подготовка по БЕЛ, математика и 

др., за НВО и ДЗИ. 

срок: 15.09.2018 г. 

отг.: зам.- директор УД, учителите 

14. Оформяне на училищната документация - дневници, ученически книжки, книгата за 

подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст и представяне 
на директора. 

срок: 17.09.2018 г. 

отг.: класни р-ли, зам.- директори  

15. Изготвяне на указанията за изпитите - конспекти, изпитни билети и изпитни критерии за 

учениците на самостоятелна форма на обучение и за явяващите се на приравнителни 

изпити и представяне за утвърждаване. 

срок: след гласуване на формата на 

обучение на ПС, до две седмици 

16. Предоставяне онлайн на РУО на МОН на Списък - Образец № 1 за съгласуване. .  

срок: м. септември 2018 г. 

отг.: директор 

17. Получаване на  необходимите учебници за IІІ, VІІ  клас за новата учебна година. 
Срок: 01.09.2018 г. 

Отг: ресорен зам.-директор АД  

18. Провеждане на тестове за определяне на входно ниво на знанията на учениците. 

 

Срок: до 05.10.2018 г. 

Отг.: всички учители 

 

19. Посрещане на Рош Ашана-Нова година. 

 

срок: 21.09.2018 г. 

отг.: начални учители; учителите по 

иврит, педагогически съветник 
 

20.  Откриване на училищния център по природни науки, съвместен проект на 134.СУ и 

фондация ОРТ. 

срок: 25.09.2018г. 

отг. директор, заместник-директори 

 

21.Отбелязване на Йом Кипур. Празник в еврейския календар. 

 

                                                                                          срок: 30.09.2018 г. 

отг.: начални учители; учителите по 

иврит, педагогически съветник 

 
22. Организиране и провеждане на телевизионен лагер за учениците от профил 

 ” Технологичен – цифров дизайн и медии ”.       

                                                                                              

      срок: 28.09. до 02.10.2018 г. 
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отг.: Ръководител на училищната  

телевизия 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА 

 

23. Подготовка и реализиране на следващ етап от проекта за интерактивен модел на 
преподаване в определените иновативни обучителни класове . 

        срок: 02.10.2018 г. 

  Отг.РНИКТ, Ръковдител на центъра за високи образователни постижения 

 

24. Организиране в часовете по иврит на еврейските празници  Сокут, Симхат Тора, ден в 
памет на Ицхак Рабин. 

 
срок: 11.10.2018 г. 

отг: учители по иврит 
 

25. Провеждане на ПС – анализ на резултатите от входно ниво;  анализ на състоянието на 

училищната документация: учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, Книгата за 

подлежащите; предложения за наказания. 

срок: на 05.10.2018 г. 

отг.:  директор 

 

26.Организиране и провеждане на Зелено училище за учениците от начален и прогимназиален 

етап 

 

срок: 10.2018 г. 

отг: класни ръководители и 

възпитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ   НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 
 

27. Честване на 1-ви ноември - Ден на народните будители. 

Традиционен квалификационен семинар на педагогическите специалисти в училище. 

 

срок: на 01.11.2018 г. 

отг.: зам.- директор УД, учителите по 

БЕЛ и история, педагогически 

съветник 

 

28. Организиране и провеждане на традиционен конкурс за компютърна графика и рисунка по 
определена тема. 
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срок: на 28.11.2018 г. 

отг.: учители по ИТ 
 

            29. Провеждане на ПС - предложения за налагане на санкции; отчет на работата на        

 постояннодействащи комисии, психолог и пед.съветник; отчет на дейностите на училищната.  

библиотека; разни. 

 

                                                                                                 срок: 14.11.2018 г. 

                                                                                                 отг: директор 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА 

 
30. Провеждане на класните работи по график - за I-я учебен срок. 

 

срок: по утвърден график 

отг.: съответните учители 

 

 

31. Организиране на традиционно благотворително събитие, съвместно с ученическия съвет. 

 
срок: 21.12.2018г. 

отг.: всички учители и класни 

ръководители, педагогически съветник, 

зам.-директор АД 

 

32. Организиране на традиционен конкурс „Голямото писане” за детско творчество: есе, 

пътепис, поезия, разказ. 

 

срок : 19.12.2018 г. 

отг.: начални учители, учителите по 

БЕЛ, библиотекар, главни учители 

 
 

 

 

 

 

 

33.  Организиране и провеждане на КОЛЕДУКА /Коледа и Ханука/. Организиране и 

провеждане на тематична изложба и благотворителен концерт. 

 

срок: 22.12.2018 г.  

отг.: учител по изобразително изк., 

 всички учители и класни 
ръководители, педагогически съветник, 

психолог и комисия по провеждане на 

дейности от плана 

 

34. Изготвяне поименното щатно разписание на длъжностите и заплатите към тях 

срок: 23.12.2018 г.; 

отг.: директор; счетоводител 
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МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА 

 

35. Изготвяне на седмичното разписание и графика за контролните и класните работи за II-я 

уч. срок. 

срок: 25.01.2019 г. 

Отг.: главни учители, 

зам.-директор УД 

 

36. Организиране и провеждане на втора родителска среща за първия срок. 

 

срок: 17-18.01.2019 г. 
Отг.: кл. р-ли 

 

37. Провеждане на училищни олимпиади, съобразени с графика на МОН. 

 

срок : 20-30.01.2019 г. 

Отг.: учители; заместник-директор УД   

                                                                    

38. Празник на дърветата - Ту би Шва 

 

                                                                                                срок: 31.01.2019 г. 

отг.: преподаватели по иврит, 

педагогически съветник 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА 

 

39. Провеждане на ПС: доклади на класните ръководители отчитащи успех, отсъствия, 
предложения за налагане на санкции и др.; обсъждане и гласуване на начина на прием, 
критерии за прием в първи и предучилищен клас за следващата учебна година,брой ученици; 
гласуване на стипендии за втория учебен срок; Доклад на учителите, разработващи 
концепцията за иновативно училище и стартиране на дейностите по реализирането й, разни. 

 

                                                                                     срок: 01.02.2019 г. 
отг.: класни ръководители, 

преподаватели, зам.-директор 

 

40. Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски. 

 

срок : 19.02.2019 г. 

отг.: класни ръководители, учители по 

история, зам.-директор УД, 

педагогически съветник 

  

41. Отбелязване на годишнина от раждането на Галилео Галилей. 

 

срок : до 27.02.2019 г. 

отг. учители по физика и астрономи, 

педагогически съветник 
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42. Организиране и провеждане на училищната олимпиада по химия и  опазване на околната 
среда и физика – VII - XII клас.  

 

срок: до 27.02.2019 г. 

отг.: учители по химия и физика 

 

43. Организиране и провеждане на еврейския празник Пурим. 

 

срок: 01.03.2019 г. 

отг: учители по иврит, педагогически 

съветник 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА 

 

44. Изложба и благотворителен базар по случай Баба Марта. 

 

срок : до 01.03.2019 г. 

отг.: нач. учители; учителите по изобр. изкуство, 

учителитете по БЕЛ и история, педагогически съветник 

 

45. Организиране  и отбелязване на 22-ри март. 

 

срок: съответната дата 

отг.:  учителите по изобр. изкуство и музика; 

учителитe по БЕЛ, зам.-директор УД, 
постояннодействаща комисия 

 

 

 

 

 

 

 

46. Организиране и честване на 3-ти март - Национален празник на България. 

 

срок : на 01.03.2019 г.  

отг.:  учителите по БЕЛ и по история, 

главни учители, педагогически съветник 

постояннодействаща комисия 
 

48. Дейности свързани с годишнина от спасяването на българските евреи. 

 

срок : до 10.03.2019 г. 

отг.: учители по иврит, БЕЛ и история, 

педагогически съветник  

 

49. Провеждане на училищни олимпиади. 

 

срок:по спуснат график на  МОН 

отг.: главни учители  
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50. Провеждане на Празник на буквите - I клас. 

 

Срок: до 30.03.2019 г. 

отг.: начални учители,  

библиотекар 

 

51. Организиране на изложба "Пролетно настроение". 

 

срок: 22.03.2019 г. 

отг.: учители по изобр. изкуство и начален 

етап, педагогически съветник 

 

52. Провеждане на родителска среща за I и за XII клас. 

 

срок: до 21 - 22.03.2019 г. 

отг.: класни р-ли, заместник - директор   

53. Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на учебната 2017/2019 г. 

 

срок: до 25.03.2019 г. 

отг.: заместник- директор АД 
 

54. Организиране и провеждане литературен конкурс, посветен на Димчо Дебелянов. 

 

срок: 28.03.2019 г. 

отг.: библиотекар, педагогически съветник 

55. Организиране и провеждане на тържествено събитие, посветено на патрона на училището 

Димчо Дебелянов. 

срок:.28.03.2019 г. 

отг.: всички учители,зам.-директори,  

постояннодействаща комисия 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 

 

56. Провеждане на ПС: доклад от проведен вътрешноучилищен контрол; обсъждане  

на дейности, свързани с организацията на НВО и ДЗИ; гласуване на наложени  

санкции; разни. 

  срок: 10.04.2019г.  

  отг.: зам.- директор АД 

57.  Посещение на Копривщица – родното място на Дебелянов. 

срок: до 20.04.2019 г. 
отг.:заместник- директор АД, класни р-ли  

 58. Приемане на график за подготовката на МТБ за новата учебна година. 
срок: до 30.04.2019 г. 

отг.: зам.- директор АСД 

59. Изготвяне на списъците за необходимите учебници по класове за новата учебна година. 

срок: до 30.04.2019 г. 

отг.: зам.-директор АСД 
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60. Тържествено отбелязване на Ден на Холокоста и Йом а Шоа; ден в памет на загиналите 
войници. 

срок: 12.04.2018;18.04. 2019 г. 
отг.: учители по иврит и история,зам. - 

директор АСД, педагогически съветник  

61. Традиционно отбелязване на  Ден на независимостта на държавата Израел. 
срок: 19.04.2019 г. 
отг.: учители по иврит, постояннодействаща 

комисия  

62. Организиране и провеждане на състезание по ИТ ”Големият до мен” 
Срок: 30. 04. 2019 г. 
Отг.: главни учители и учители по ИТ 

63. Организиране и провеждане на Дни на отворени врати за родители на кандидат 

гимназисти. 
срок 30.04. 2019 г. 
отг: всички учители, педагогически съветник 
 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2019 ГОДИНА 

 

64. Провеждане на класните работи за II-я учебен срок. 
срок: по график 
отг.: съответните учители 

65. Провеждане на тестовете за изходно равнище за I и за XII клас. 
срок: 02 - 04 .05.2019 г. 
Отг.: учителите 

66. Провеждане на традиционен спортен празник. 
срок : 22.05.2019 г. 
отг.: кл. р-ли,учители ФВС  

67. Изпращане на заявки  за държавни зрелостни изпити. 
срок: определен от МОН 
отг.: зам.- директор УД 

68. Провеждане на  годишни тържества за края на учебната година, I - IV клас. 
срок: 31.05.2019 г. 
отг.: кл. р-ли, педагогически съветник 

69. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и на Списък-образец № 1. 
срок: 31.05.2019 г. 
отг.: директор 

70. Организиране и официално честване на 24-ти май.Тържествено изпращане на 
абитуриентите и провеждане на годишния бал за випуск 2019 г.. 

срок: 05.2019 г. 
отг.: Постояннодействаща комисия 

71. Провеждане на тестове за изходно равнище за II - IV клас. 
срок: до 26.05.2019 г. 
отг.: начални учители 

72. Провеждане на ПС - доклади на класни ръководители и учители на I - IV и XII клас. 
срок: на .05.2019 г. 
отг.: класни ръководители и учители 

73. Организация и провеждане на НВО за учениците от четвърти, седми клас и ДЗИ. 
срок:  30.06. 2019 г. 
отг.: директор, зам.- директори УД и АД, класни 
ръководители 
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МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА 
 

74. Отбелязване на 2-ри юни, ден на загиналите за свободата на отечеството. 

срок: 01.06.2019г. 

отг.: учителите по история и БЕЛ, библиотекар 

75. Провеждане на тестовете за изходно равнище - за V-VIII клас и за IX - XI клас. 

срок: съответно до 1.06. и до 14.06.2019г. 
отг.: учителите 

76. Провеждане на поправителни изпити, изпити с ученици на самостоятелна форма на 

обучение и с явяващите се на приравнителни изпити; анализ на резултатите от проведените 

ДЗИ и НВО. 

срок: по график 

отг.: лицата, определени със съответната 

заповед  

77. Изготвяне на Удостоверения на завършилите VII клас. 

 Изготвяне на дипломите за средно образование и официална церемония по връчването им. 

срок: 15.06.2019 г. 

отг.: класните ръководители, учителите по ИТ, 

зам.- директор УД 
78. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за новата учебна година. 

срок : 20.06.2019 г. 

отг.: пом.-директор АСД 

79. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск по предварително изработен 

график. 

срок: от 15 до 30.06.2019 г. 

отг.: педагогически и непедагогически персонал, 

ЗАС, зам.- директор АД 

80. Провеждане на ПС - анализ на резултатите от работата на училищния екип през изминалата 

учебна година. 

срок: на 13.06.2019 г.  

отг.: директор 
81.Изпращане в РУО на доклад-анализ за резултатите и цялостната дейност на иновативно 

училище от учебната 2018/2019г. 

срок: 06.2019 г. 

отг.: директор, учители ИУ, зам.-директор УД 
82. Подготовка и изготвяне на проекти на документи за организирането и провеждането на 

дейностите в училището за новата учебна година. 

срок: 30.06.2019 г. 

отг.: директор 

83.Организиране и провеждане на годишен квалификационен семинар на педагогическия 

състав, съвместно с фондация „ Роналд С. Лаудер”. 
 
 
 
 
 

Настоящият годишен тематичен план е приет на първи педагогически съвет за учебната 
2018/2019 година, Протокол №1 / 17.09.2018г.. 
 


