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Раздел IIІ. 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
1.1. Връчване на трудови договори, анекси и длъжностни характеристики на учители и 
служители 
       Отг. Директор 
       Срок: 30.09.2021 
1.2. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и програми за 
ИУЧ/ФУЧ, Дейности по интереси за началния етап и на плановете на класните 
ръководители.   

                                                                 Отг. Зам. Директорът по УД 
                                                                                  Срок: 17.09.2021 
1.3. Изготвяне на окончателно седмичното разписание за първия учебен срок 

Отг. Зам. Директорпо УД  
Б.Димитрова и  мед. лице 

       Срок: 21.09.2021 
1.4. Изготвяне на Списък  Оразец № 1 за учебната година. 

Отг. Директор 
      Срок: 25.09.2021 

1.5. Подготовка на задължителната документация за началото на учебната година. 
Отг. Зам. Директорпо УД 

       Срок: 21.09.2021 
1.6. Активиране на системата на  “Електронен дневник” в училище.   
       Отг. Ръководство 
       Срок. 21.09.2021 
1.7. Провеждане на родителски срещи по график: 
1.7.1. Първа родителска среща  

• За I- IV клас- 16.09.2021 г. 

• За V, VІ, VII клас- 20.09.2021 г. 

• VІІІ и ІХ клас- 17.09.2021 г. 

• За Х, ХІ, и ХІІ класове - 21.09.2021 г. 

• ПГ- III и IV- 17.09.2021 г. 
1.7.2. Втора родителска среща  

• За I- IV, V, VІ,  VІІІ и ІХ клас м. ноември 2021 

• За VІІ, ХІ, и ХІІ класове – м. ноември 2021 
1.7.3. Трета родителска среща  

• За I- IV, V, VІ,  VІІІ и ІХ клас – февруари 2022 

• За VІІ, ХІ, и ХІІ класове – февруари 2022 
1.7.4. Четвърта родителска среща  

• За I- IV, V, VІ,  VІІІ и ІХ клас – април 2022 

• За VІІ, ХІ, и ХІІ класове – април 2022 
 

Отг. Кл. р-ли и Директор  
1.8. Изготвяне график на ежемесечни посещения на Директора в учебни часове 
       Отг. Директора  
       Срок: 30.09.2021 
 
1.9. Изготвяне окончателен график на дежурства на учителите . 
       Отг. Зам. Директорпо УД 
       Срок: 21.09.2021 
 
        
2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 
2.1.  Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

Отг. Директора  



      Срок: 15.09.2021 
2.2. Подготовка работата  на медицински кабинет в училище 

      Отг. Директора  
      Срок: 30.09.2021 

2.2. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 
атмосфера за недопускане нарушение и унищожаване на придобитото имущество. 

Отг. Директор   
      Срок: постоянен 

2.3. Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата 
база и тяхното йерархическо подреждане. 

Отг. УС на училището  
      Срок: 30.09.2021 

2.4. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда в условията на COVID-
19 . 

Отг. ЗАС  
      Срок: 17.09.2021 

2.5. Провеждане на медицински прегледи на учениците. 
Отг. Мед.сестра   

      Срок: 14.09.2021 
 

3. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
3.1. Разработване и приемане на училищна стратегия за развитие на „Малка, умна 
училищна общност“ 
       Отг. Директор 
       Срок: 03.11.2021 г. 
3.2. Изготвяне и приемане на план за възпитателната работа 

Отг. Кл.р-ли и Директор  
      Срок: 21.09.2021 

3.3. Изготвяне на план за организираните извънкласните дейности на учениците. 
Отг. Кл.р-ли и Зам. Директорпо УД 

      Срок: 21.09.2021 
3.4. Изготвяне на план на учебните екскурзии  

Отг. ЗАС и П.Пенев    
Срок: 21.09.2021 

3.5. Организиране на отдиха на ученици и учители. 
Отг. ЗАС 

      Срок: Постоянен 
3.6. Изготвяне на план за работата на комисията по безопасност на движението, 
охрана на труда и защита при природни бедствия и аварии. 
       Отг. ЗАС 
       Срок:30.09.2021 
3.7. Избор на нов ученически съвет 
       Отг. П. Павлов и УС 
       Срок: 6.10.2021 
 
4. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
4.1. Участие в курсове и семинари в рамките на мрежата от международни училища, 
както и извън нея.          
       Отг. Директор 
       Срок: Постоянен 
4.4. Организиране на “Дни на открити врата” по отделни предмети. Изработване на 
график       Отг. Директор 
       Срок: Постоянен 
4.5. Организиране на периодични вътрешни обучения на персонала на училището 
“Работа в екип” и „Предизвикателства пред учителите днес” 
       Отг. Собственици на училището 

Срок: Постоянен 
 

5. ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 



5.1. Подготовка и участие в училищни, регионални, национални и международни 
състезания и олимпиади. 
       Отг. С.Зафиров 
       Срок : По график на МОН 
5.2. Изработване на подробен културен календар 
       Отг. …………… 
                                                                                  Срок: 21.09.2021 
5.3. План за работата на STEM център „Да Винчи“  
       Отг. Ир. Стефанова и Д.Димчев 
       Срок: 30.09.2030 
5.4. Създаване на Арт-ателие 

Отг. ……………… 
       Срок: 30.09.2021 
5.5. Създаване на „Клуб дебати-на английски език” 
 

Отг. Зл. Живкова и П.Стоянов 
       Срок: 30.09.2021 
 

 
6.СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
6.1. Създаване на училищен спортен клуб с участие на ученици, учители и родители . 
       Отг. П.Пенев  
       Срок: 15.10.2021 
6.2 . Програма „Здраве и спорт“- Допълнителни спортни занимания, в извън учебно 

време 
Отг. П.Пенев 

       Срок: Постоянен 
6.3. Организиране на излети. 

Отг. Кл. Ръководители 
Срок: по график , определен от 
ръководството на училището 

6.4.Организиране на “Творчески ваканции”- “Есен”, “Зима”, “Пролет”, “Лято” 
Отг. ЗАС и Кл.ръководители 
Срок: Постоянен 

6. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
 

7.1. Проучване на възможности за участие в проекти на ЕС. 
       Отг.  Н.Николаева 
       Срок: Периодичен 
7.2. Участие във виртуални и хибридни мобилности по секторна програма „ЕРАЗЪМ 

+”, проект „NEWTON” и проект “Now I know how”. 
Отг.: координатори на проекта 
Срок: в съответствие с календара на 
дейности на проекта  

 
 
8. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
8.1. Изготвяне на план за контролната дейност на директора и на помощник директора. 
       Отг. Директор и помощник директори 
       Срок: 30.09.2021 
8.2. Извършване периодична проверка на учебната работа на учениците и техните 
учебни резултати. Изготвяне на “Доклад за напредъка на ученика в УВП” 
                Отг. Директор и УС    
              Срок:Периодично през учебната година 
8.3. Извършване периодична проверка на учебната, педагогическата и 
организационната работа на учителите и възпитателите, работата на заместник-
директорите, обслужващия и помощния персонал “Мониторингов доклад” 

      Отг. Ръководство на училището 
Срок: Посочен в план за контролна             
дейност на директора. 



 
ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 
м. СЕПТЕМВРИ 
1. Избор на протоколчик. 
2. Избор на училищни комисии- по качеството и по етика  
3. Приемане на училищния учебен план. 
4. Приемане на училищния правилник. (Правилник за дейността на 

училището.) 
5. Приемане на годишния план на училището. 
 
м. ОКТОМВРИ 
1. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 
2. Инструктаж за действия при бедствия и аварии 
3. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското 

лице, обслужващо училището 
4. Запознаване с плана за провеждане на извънкласни спортни занимания 
 
м. НОЕМВРИ 
1. Доклад на директора за проведената контролна дейност през м. септември 

и октомври 
2. Запознаване с плана за провеждане на училищните тържества 
 
м. ДЕКЕМВРИ 
1. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с 

учениците. 
 
м. ФЕВРУАРИ 
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 

учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения. 
2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия 

учебен срок. 
 
м. МАРТ 
1. Подготовка на пролетния бал и великденските празници на училището. 
 
м. МАЙ 
1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени 

учители по случай 24 май. 
2. Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове. 
3. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на 

учениците. 
 
м. ЮНИ 
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 

година и изпълнението на годишния план на училището. 
2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 
3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна 

година. 
 


