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УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ” 

Заповед № РД-09-17/15.09.2021 г. 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 
С КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО–ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Годишният план с календар за дейностите за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите за постигане на реални резултати от 

образователно–възпитателния процес е приет с решение на педагогическия съвет, изразено с Протокол № 13/14.09.2021 г. 
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І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА  

 Реализиране на оптимален образователен модел, насочен към растеж на качеството на образованието като свързващо звено между 

ключовите предизвикателства на епохата и глобалните образователни компетентности. 

 Личностно ориентираното образование между всички участници в процеса на учене през целия живот. 

 Eфективно използване на ресурсите на извънкласните дейности  с цел повишаване мотивацията на учениците. 

 Идентифициране и педагогическа подкрепа на надарени и талантливи деца. 

 Подкрепа на иновационната дейност.  

 Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява. 

 Качествено училищно възпитание и образование. 

 Развитие на публично-частно партньорство. 

 Мерки за задържане и професионално развитие на педагогическите кадри с високо равнище на професионална подготовка и 

квалификация.  

 Мерки за създаване на условия за продължаваща квалификация. 

 Формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи правата и свободите на другите. 

  Подобряване качеството на взаимоотношенията между децата и намаляване насилието сред учениците. 

 Усъвършенстване на управлението на научното, ресурсното и информационното осигуряване на учебния процес в условията на 

извънредната епидемиологична обстановка. 

  

ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

 Ефективна организация, контрол и управление на образователната система в училище за реализиране на държавната образователна 

политика. 

 Повишаване на качеството на образованието за подобряване на постиженията на учениците и овладяването на ключови 

компетентности. 

 Работа по усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от обучението;  

 Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.  

 Подобряване на качеството на образованието и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с пазара на труда; 

 Отчитане на нуждите от обучение за осигуряване на образование, съответстващо на икономическите приоритети, заложени в 

Областната стратегия на Бургас. 

 Прилагане принципите на включващото образование.  

 Обучение в етническа толерантност на ученици, учители и родители, толерантно отношение към  «различния»;  

 Улесняване на достъпа до качествено образование и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система; 

 Утвърждаване ролята на родителите в училищните дейности и развиване на партньорствата и сътрудничеството между училищата и 

другите центрове за обучение, читалищата и неправителствените организации. 
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 Осигуряване на подкрепа на продължаващото обучение и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и 

умения през целия живот. 

 Осигуряване на достъп до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения и 

насърчаване и развиване на неформалното и формално учене през целия живот. 

 Подкрепа за личностно развитие  на учениците. 

 Класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и международни състезания, олимпиади, 

конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 Акцентиране върху подготовката по български език и  чуждоезиковото обучение; приоритетно обучение по профилиращите предмети. 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, съпричастни към проблемите на училището и привличане на 

допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 
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ІІІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Месец Дейности Отговорници 

Септември 

08.09.2021 г. Педагогически съвет. Определяне на комисии за работа през учебната година Директор, заместник-директори  

09. – 13.09.2021 г. 
Заседания на МО. Работа на комисиите по подготовка и актуализация на планове, 

програми, правилници 

Председатели на МО и на 

комисии, преподаватели 

до 15.09.2021 г. 
Изготвяне на план за гражданското образование на учениците и годишен план за 

работа на психолога 
Педагогически съветник, психолог 

10. – 11.09.2021 г. 
Провеждане на редовната поправителна сесия и приравнителни изпити, изпити за  

самостоятелна форма 
Директор, заместник-директори 

14.09.2021 г. Родителска среща с родителите на VIII клас Класни ръководители  VIII клас 

до 14.09.2021 г. Изготвяне на електронен вариант на годишните тематични разпределения Преподаватели, класни р-ли 

09. – 10.09.2021 г. Обучение .............. Директор, ...... 

до 13.09.2021 г. 
План за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. Осигуряване на 

санитарно разрешително за провеждане на ОВП съгласно изискванията на РЗИ 
Домакин, заместник-директори 

до 13.09.2021 г. Проверка на записалите се ученици от VIII клас Заместник-директори 

до 13.09.2021 г. Утвърждаване на седмичното разписание Директор 

до 13.09.2021 г. Проверка на МТБ. Проверка на готовността за стартиране на учебната година Комисия 

до 13.09.2021 г. Актуализиране на списъците на всички ученици  Директор, заместник-директори 

до 13.09.2021 г. 
Обобщаване на групите по ИУЧ  и ФУЧ  и изготвяне на график на занятията Заместник-директори, 

преподаватели 

до 13.09.2021 г. Осигуряване на учебно-възпитателния процес с квалифицирани педагогически Училищното ръководство 
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кадри (назначения) 

до 14.09.2021 г. Изготвяне на различни графици за I учебен срок Заместник-директори 

до 14.09.2021 г. Утвърждаване на всички графици, планове, програми Директор 

14.09.2021 г. 

Педагогически съвет: Приемане на актуализирани правилници и програми за 

новата учебна година: ПДУ и всички други правилници и програми за 

осигуряване на нормални условия за протичане на ОВП и своевременно 

запознаване на родители и ученици  

Директор 

15.09.2021 г. 

9:00 часа 

Тържествено откриване на новата учебна година   в условията на извънредна 

епидемиологична обстановка. 
Комисия по празници и ритуали 

16. – 20.09.2021 г. 
Попълване на ЗУД за учебната година Преподаватели, класни 

ръководители 

до 20.09.2021 г. Проверка на от ЗУД Директор, заместник-директори 

24.09.2021 г. Отбелязване на Европейския ден на чуждите езици – 24 септември МО по ЧЕ 

до 28.09.2021 г. Представяне на Списък-Образец № 1 за новата учебна година Училищно ръководство 

09.2022 г. 
Европейски ден на спорта в училище „BG Бъди активен“ 

Преподаватели по ФВС 

до 30.09.2021 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

до 14.09.2021 г. Изготвяне на годишен план за дейностите на МО и график на сбирките Председателите на МО 

09.2021 г. 
Участие в конкурс за превод на литературно произведение под егидата на 

община Бургас – инициатива на младежка платформа  „Бургас харесва младите“ 

МО по руски език,  МО по чужди 

езици 

09.2021 г. 
Участие в инструктивни съвещания, организирани от експерти на РУО Председатели на МО, 

преподаватели 

09.2021 г. 
Дейности, организирани от училището, във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 
Директор, заместник-директори 

09.2021 г. 
Тренинг – Работа с електронен дневник 

  

Кери Харизанова, Милена 

Андонова 

09.2021 г. 
Тренинг –  Работа с платформата Teams – виртуално асинхронно обучение Кери Харизанова, Милена 

Андонова 
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09.2021 г. 
Тренинг –Обучение за усъвършенстване на умението за преподаване/провеждане 

на занимания от разстояние в електронна среда –  МОН, Проект  ОУД 

Кери Харизанова, Милена 

Андонова  

09.2021 г. 
Лектория – Преглед на изменената нормативна база в системата на училищното 

образование в навечерието на 2021/2022 г. 
Николай Фенерски 

09. – 10. 2021 г. Проект „Капсула на времето“ – за учениците от 8-ми клас  Училищен психолог 

09.2021 г. – 

06.2022 г. 

Обучение на тема "Учителят – мотиватор, лидер, коуч” 
Училищен психолог 

Октомври 

10.2021 г. Родителски  срещи   Класни ръководители 

10.2021 г. Провеждане на медицински прегледи на учениците  Мед. лице 

10. 2021 г. 
Предоставяне на информация относно национални инициативи, конкурси, 

семинари свързани с обучението по чужди езици 
МО по чужди езици 

04.10.2021 г. Отбелязване ден на усмивката с акция „Усмихни се” Училищен психолог 

05.10.2021 г. Отбелязване на Световния ден на учителя Комисия "Празници и ритуали", 

МО чужди езици 

10. 2021 г. 
Прием на документи за различните  видове стипендии за първи учебен срок в 

обявения срок 

Комисията  за определяне на 

стипендии 

до 15.10.2021 г. Организация и подготовка за абитуриентски бал на випуск 2022 Кл. ръководители на ХII клас 

10.2021 г. Участие в многоезично състезание МО по ЧЕ, МО по РЕ 

до 30.10.2021 г.  Анализ на резултатите от входните нива 

 

Преподаватели по съответния 

предмет 

до 30.10.2021 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

до 30.10.2021 г. Изготвяне на план за осигуряване на нормални условия за работа на училището 

при зимни условия 
Заместник-директори 

10.2021 г. Участие в Общинско   първенство по футбол – юноши Цветозар Манолов 

10.2021 г. Дискурс  на тема: «Борба срещу разпространението на невярна информация» МО по обществени науки 

29.10.2021 г. Отбелязване на Международния ден на Черно море МО по обществени науки 
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31.10.2021 г. Международен ден на Черно море, участие на ученици в конкурс „ Морето не е 

за една ваканция“  

Светлана Мушева, МО по 

природни науки 

10.2021 г. Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не 

е за една ваканция”- гр. Бургас 

Преподаватели по ИТ и Йордан 

Ангелов 

31.10.2021 г. Участие в международен конкурс „Аз обичам Черно море” Преподаватели по ИТ и Йордан 

Ангелов 

10.2021 г. Посещение на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас МО по БЕЛ 

10.2021 г. Организиране и провеждане на национална седмица на четенето  МО по БЕЛ 

10.2021 г. 

Формиране на родителски клубове с участието на родители и ученици от VІІІ 

клас (съвместна работа с родителите за усъвършенстване на уменията да 

насърчават децата си към четене) 

 

МО по БЕЛ 

10.2021 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

Ноември 

11.2021 г. Отбелязване на Деня на Народните Будители МО по обществени науки 

11.2021 г. Отбелязване на Деня на толерантността МО по обществени науки 

11.2021 г. 
Обучителен семинар –  Иновативни образователни политики – международни 

практики 
Нели Кацарска 

11.2021 г. 
Обучение –  Медии и комуникации. Представяне и самопредставяне. Изготвяне 

на креативни аудиовизуални продукти 

Антония Янакиева, Николай  

Фенерски, Юлия Ларина 

11.2021 г. 
Тренинг –  Създаване на позитивни връзки в интеракциите на училищната 

общност 
Училищен психолог 

11.2021 г. 
Отбелязване на Световния ден на поздравите с кампанията „Да кажем здравей”. 

HelloDay. 
Училищен психолог 

11.2021 г. Подготовка и участие в Никулденско  математическо състезание Преподаватели по математика 

11.2021 г. Посещение на къща музей Петя Дубарова МО по БЕЛ 

14.11.2021 г. 
Отбелязване на Световния ден за борба с диабета В. Димчева, МО по природни 

науки  



Годишен план – учебна 2021/2022 г. 

8 

 

23.11.2021 г. 
XIV национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литературно творчество 

и компютърна рисунка 
МО по БЕЛ 

26.11.2021 г. Проверка в ритмичността на изпитванията Директор, заместник-директори 

26.11.2021 г. Проверка по спазването на графика за провеждане на ФУЧ Директор, заместник-директори 

11.2021 г. 
Участие в Общинско първенство по волейбол – юноши и девойки Анна Бирюкова, Цветана 

Невидешева 

11.2021 г. Участие в турнир по футбол за купа на „БМФ Порт Бургас“ Цветозар Манолов 

до 30.11.2021 г. Проверка във випуск XII клас във връзка с подготовка за ДЗИ Директор, заместник-директори 

до 30.11.2021 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

11.2021 г. Организация и подготовка за абитуриентски бал на випуск 2022 Кл. ръководители на ХII клас 

11.2021 г. 
Участие в състезание по творческо писане към Фондация „Корпус за образование 

и развитие – КОРПлюС  
МО по ЧЕ 

11.2021 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

11.2021 г. 
Сертификационна сесия по руски език МО руски език 

11.2021 г. Участие в Общинско   първенство по футбол – юноши Цветозар Манолов 

Декември 

29.11. – 

03.12.2021 г. 

Дни на превенцията на ХИВ/СПИН и доброволчество (общоградски   

мероприятия) 

Д. Стайкова, МО по природни 

науки 

06.12.2021 г. 
Ден на Бургас – включване в общински мероприятия МО по обществени науки, 

преподаватели 

до 17.12.2021 г. 
Проверка по плановете за часа на класа и съответствието им с нормативната 

уредба 
Директор  

до 17.12.2021 г. Проверка по спазване на графика за дежурствата Директор, заместник-директори 

19.12.2021 г. Общински конкурс за коледна картичка „Рождество Христово” Йордан Ангелов 

12. 2021 г. 
Открит урок по история на тема „Български зимни празници – Бъдни вечер и 

Коледа“ 
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12.2021 г. 
Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на Спасителя“

  

учители по БЕЛ 

12. 2021 г. 
Изготвяне на картички и презентации свързани с отбелязване на Рождество 

Христово в Европа 

МО по ЧЕ 

12. 2021 г. 
Участие в Национално състезание по немски език към издателство Klett – 

вътрешно училищен кръг 

МО по ЧЕ 

12.2021 г. 
Отбелязване на Новогодишните празници: конкурс за рисунка, стих, есе; четящи 

коридори; благотворително кулинарно събитие – базар 
МО по РЕ,  МО по чужди езици. 

12.2021 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор  

12.2021 г. 

Обучителен семинар –  Дизайн на проекта, базиран на феномена Школа за педагогически дизайн – 

Н. Кацарска, М. Андонова, К. 

Колев 

   

12.2021 г. 
Участие в общински кръгове на олимпиади Училищното ръководство, 

преподаватели 

12.2021 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

12.2021 г. 

Проверка на неизвинените отсъствия на одобрените ученици за стипендия от 

VIII, IX, X, XI, XII клас от 15.09-15.12 2021  г.  

Комисия стипендии 

12.2021 г. 
Изплащане на стипендиите на одобрените  за стипендия ученици (м. юли, август, 

септември, октомври, ноември и декември 2021 година, м. януари 2022 г.) 

Н. Георгиева 

Януари 

до 17.01.2022 г. 
Изготвяне на предложения за държавен план-прием за следващата учебна година 

и училищен учебен план 
Директор  

01.2022 г. 
Обучителен семинар –  Електронните мисловни карти – инструмент за 

визуализиране на учебния процес 

Школа за педагогически дизайн –  

С. Иванова, М. Проданова 

01.2022 г. 
Организиране на дебат: "Култура и идентичност. Световно културно наследство " 

- интердисциплинарен 
МО по обществени науки 

01.2022 г. Отбелязване годишнина от рождението на Христо Ботев МО по обществени науки 
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01.2022 г. Проверка на провеждането и оценяването на класните работи Директор, заместник-директори 

01.2022 г. Проверка по опазване на МТБ и поддържане състоянието на училищната сграда Директор 

01.2022 г. 
Проверка по спазването на ПВТР в училище, длъжностните характеристики и 

трудовата дисциплина, ПДГ 
Директор  

01.2022 г. 

Дейности, организирани от училището, във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 

Директор 

заместник-директори, кл. 

ръководители 

01.2022 г. 
Защита на проекти на желаещите за участие в Международен форум – гр. Санкт 

Петербург с цел подбор 
МО по руски език 

01.2022 г. 
Среща с бургаски актьори – Еди Минасян, Димитрина Тенева, Симеон Димитров 

- режисьор / Разговор на свободна тема/ 
МО по БЕЛ 

01.2022 г. 
Участие в Национално състезание по немски език към издателство Klett – 

национален кръг 
МО по ЧЕ 

01.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

01.2022 г. 
Участие в общински кръгове на олимпиади Училищното ръководство, 

преподаватели 

01.2022 г. 
Отбелязване ден на прегръдката с алтернативна кампания. "Прегръщам те с 

думи" 
Училищен психолог 

Февруари 

06.02.2022 г. 
Участие в общоградско тържество по случай 6 февруари – Освобождението на 

Бургас от турско робство 

МО по руски език, преподаватели 

по история 

02.2022 г. Участие в състезанието „Стъпала на знанието“  МО БЕЛ 

02.2022 г. Честване на годишнини на български автори (насърчаване на грамотността) МО БЕЛ 

19.02.2022 г. 
Обособяване на секция „Аз пиша“ в научно практическа училищна конференция 

(насърчаване на грамотността) 
МО БЕЛ 

19.02.2022 г. 
Празнична програма и мероприятия за празника на гимназията – 149 години от 

обесването на Васил Левски 

Комисия празници и ритуали, МО 

по обществени науки 

19.02.2022 г. Участие в празника на училището – конкурс за зрелостници на Пловдивския МО по руски език 
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университет ”Я знаток русского языка” 

19.02.2022 г. 
Отзвук на Левски скок във волейболен турнир между XI и XII клас на ПГЧЕ 

“Васил Левски“ в  памет на Левски.  
Преподаватели по ФВС 

02.2022 г. Отбелязване на дена на археолога МО Обществени науки 

02.2022 г. 
Участие във вътрешноучилищния кръг на състезанието Kangaroo Global 

Linguistic по английски език към асоциация Cambridge 
МО по ЧЕ 

02.2022 г. 
Участие в конкурс „Заедно в XXI”век.  

 
МО по руски език 

02.2022 г. Родитело-учителски срещи Класни ръководители 

02.2022 г. Участие в областни кръгове на олимпиади Заместник-директори 

02.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

02.2022 г. 
Прием на документи за различните  видове стипендии за втория учебен срок Комисия за определяне на 

стипендии 

02.2022 г. Национално състезание "Стъпала на знанието" - втори етап МО БЕЛ 

02.2022 г. Проверка дейността и спазването на работното време на персонала Директор,  заместник-директори 

02.2022 г. Национално състезание за зрелостници по БЕЛ МО БЕЛ 

02.2022 г.  Общинско първенство по  тенис на маса – юноши и девойки  Нина Богданова 

март 

03.03.2022 г. 
Отбелязване на 3 март – Национален празник на Република България МО по руски език, МО по 

обществени науки 

03.2022 г. Дискурс по гражданско образование на тема: "Моите права" МО по обществени науки 

03.2022 г. 
Открит урок по география: «Равноденствието – влияние и традиции в различните 

култури по света» 
МО по обществени науки 

03.2022 г. 
Участие в национален кръг на състезанието Kangaroo Global Linguistic по 

английски език към асоциация Cambridge 
МО по чужди езици 

14. 03. 2022 г. Отбелязване  Деня на числото Пи Преподаватели по математика  

03.2022 г. 
Организиране на срещи с български автори за представяне на книги (насърчаване 

на грамотността)  
МО БЕЛ 
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03.2022 г. 
Осъществяване на конферентна връзка с Българското школо „Васил Левски“ – 

Лондон. Споделяне на добри практики, разговор между ученици и учители. 
МО БЕЛ 

22.03.2022 г. 
Отбелязване на Световния ден на водата  К. Чолаков, МО по природни 

науки 

25.03.2022 г. 
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация на училището за 

началото на учебната 2022/2023 г. 
Директор 

до 30.03.2022 г. 
Участие в национален кръг на олимпиади Заместник-директори, 

преподаватели 

03.2022 г.  
Участие в Общинско първенство по баскетбол – юноши  Анна Бирюкова, Цветана 

Невидешева 

03.2022 г. Проверка на книгата за начален инструктаж по безопасност на труда и ППО Директор  

03.2022 г. Проверка на книгата за санитарното състояние Директор 

03.2022 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

03.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

03.2022 г. Пресъздаване на руския обичай Масленица – 8. клас МО по РЕ 

03.2022 г. Отбелязване на деня на Cambridge МО по чужди езици 

03.2022 г. 
Провеждане на състезанието „Езиково междучасие” МО по чужди езици, МО по руски 

език 

03.2022 г. Участие в Международен форум в гр. Санкт Петербург МО по руски език 

03.2022 г. 
Участие на екип ученици и учители в Международния форум «Молодые-

молодым» 
МО по руски език 

Април 

04.2022 г. Участие в конкурси «Зеленая планета» и «Горизонт - 2100». МО по руски език 

04.2022 г. Участие във Великденско математическо състезание Преподаватели по математика 

04.2022 г. 
Уастие в Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” – медийни 

презентации, София           
Преподаватели по ИТ 

04.2022 г. Организиране на дискусия  по тема: Актуалните проблеми на съвременния млад МО обществени науки 
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човек в условията на COVID – 19 “ 

04.2022 г. Отбелязване на международният ден на Земята МО обществени науки 

04.2022 г. 
Включване в културната програма на община Бургас - посещение на 

Етнографски музей 

МО обществени науки 

 

04.2022 г. 
Участие в Географски фестивал МО обществени науки 

04.2022 г. 
Отбелязване на Международен ден на защита на паметниците на културата под 

егидата на ЮНЕСКО 
МО обществени науки 

04.2022 г. 
Отбелязване годишнина от подписването на Търновската конституция МО обществени науки 

04.2022 г. 
Отбелязване годишнина от Априлското въстание МО обществени науки 

04.2022  г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

04.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

04.2022 г. Семинар: «Превенция на зависимостите сред младите хора» Педгогически съветник, психолог 

04.2022 г. 
Дейности, организирани от училището, във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 

Директор, 

заместник-директори, кл. р-ли 

04.2022 г. Отбелязване на Деня на Cambridge МО по ЧЕ 

04.2022 г. Участие в национален конкурс за православна поезия и проза МО по БЕЛ 

04.2022 г. 

Обучение на тема „Справяне с езика на омразата с помощта на алтернативни 

повествователни техники и форми”  
МО по БЕЛ 

04.2022 г. Вътрешноучилищно състезание по лека атлетика Преподаватели по ФВС 

30.04.2022 г. Национален литературен конкурс „Писма до себе си“ МО по БЕЛ 

Май 

до 09.05.2022 г. 
Разработване на график за подготовка на МТБ съгласно изискванията на РЗИ за 

учебната 20220/2023 
Заместник-директор 
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05.2022 г. Работна среща: ДЗИ - обсъждане на изискванията, подготовка и реализиране Директор, заместник-директори 

09.05.2022 г. Отбелязване на 9-ти май – Деня на Европа  МО по обществени науки 

05.2022 г. Включване в културната програма на община Бургас - Нощ на Музеите МО по обществени науки 

05.2022 г. Организиране на викторина на тема: "Европейски съюз" МО по обществени науки 

05.2022 г. Учебна екскурзия с обучителна цел МО по обществени науки 

09.05.2022 г. 
Отбелязване на Деня на победата – участие на представителна група в градското 

тържество 
МО по руски език 

09.05.2022 г. Ученическо самоуправление Директор 

09.05.2022 г. В деня на ученическото самоуправление – ученици заместват учители по БЕЛ МО по БЕЛ 

12.05.2022 г. 
Изпращане на випуск 2022 г. Комисия за празници и ритуали, 

кл. ръководители на 12. клас 

13. – 17.05.2022 г. Провеждане на поправителна сесия за ХII клас и изпити за промяна на оценка Заместник-директори 

18.05.2022 г. 

20.05.2022 г. 

Провеждане на ДЗИ 
Директор 

19.05.2022 г. Еднодневни ученически екскурзии/спортен полуден Директор, МО по ФВС 

24.05.2022 г. 
24 май – Ден на  славянската писменост и българската просвета и култура – 

участие на представителен блок и знаменна група в общоградското шествие 

Класни  ръководители, 

преподаватели  

31.05.2022 г. 
Световен ден без тютюнопушене В. Димчева, МО по природни 

науки 

05.2022 г. Вътрешноучилищно състезание по лека атлетика Преподаватели по ФВС 

05.2022 г. Изложба на комикси по изучавани текстове /съвместно с г-н Йордан Ангелов МО по БЕЛ 

05.2022 г. Литературен конкурс „Любовта и свободата“ МО по БЕЛ 

05.2022 г. 
Национален ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла Вселена“ 

МО по БЕЛ 

05.2022 г. Режисьорско четене на малки театрални форми с последваща редакторска работа МО по БЕЛ 

05.2022 г. 
ХХII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без 

граници”, Хасково 

Учители по ИТ, Йордан Ангелов 
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05.2022 г. Организиране и провеждане на пробен изпит за НВО (Х клас) МО по БЕЛ 

09.05.2022 г. 
Отбелязване на Деня на победата – участие на представителна група в градското 

тържество 
MO по РЕ 

05.2022 г. 
Участие в ХХII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж 

„Творчество без граници”, май 2022 г. Хасково 

Преподаватели по ИТ и Йордан 

Ангелов 

05.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

05.2022 г. Проверка на входящ/изходящ дневник Директор 

05.2022 г. Проверка по спазване на Правилника за вътрешния ред в училище Директор 

05.2022 г. 
Изплащане на стипендиите на учениците за месеците февруари, март, април, май, 

юни  2022 година 
Н.Георгиева 

Юни 

01.06.2022 г. Отбелязване на Деня на детето Класни ръководители на 8. клас 

01.06.2020 г. Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка“  МО БЕЛ 

02.06.2022 г. Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България МО БЕЛ, МО обществени науки 

06.06.2022 г. Отбелязване на Деня на Пушкин МО по РЕ 

14.06.2022 г.  Провеждане на НВО по БЕЛ – 10. клас Директор 

16.06.2022 г.  Провеждане на НВО по математика – 10. клас Директор 

12.06.2022 г. Отбелязване на Деня на Русия МО по РЕ 

14.06.2022 г. 
Световен ден на кръводаряването  С. Мушева, М. Тончева, МО по 

природни науки 

06.2022 г. 

Отбелязване на международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния 

трафик с наркотици - училищна кампания за превенция срещу наркотиците. 

„ПАВ – митове и факти”. 

Училищен психолог 

06.2022 г. Кръгла маса на тема: „Философията като мисъл и действие” МО обществени науки 

24.06.2022 г. Анализ на резултатите от изходното ниво на учениците заместник-директори 

24.06.2022 г. Отбелязване на Международния ден за борба с наркоманиите и   нелегалния Педагогически съветник, психолог 
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трафик с наркотици    -  училищна кампания за превенция срещу наркотиците  

30.06.2022 г. Проверка на ЗУД относно издадените удостоверения за завършен Х клас Директор, заместник-директори 

30.06.2022 г. Проверка на ЗУД относно издадените дипломи за средно образование Директор, заместник-директори 

30.06.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор, заместник-директори 

06.2022 г. Участие в празниците на руската култура МО по руски език 

06.2022 г. 
Церемония по връчване на дипломи на випуск 2021/2022 Комисия, класни ръководители на 

XII клас 

06.2022 г. Сертификационна сесия по руски език МО руски език 

Юли 

до 07.07.2022 г. Проверка на ЗУД на всички класове  – дневници, лични картони на учениците Директор 

08.07.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет  Директор 


