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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. 



    Годишен комплексен план – учебна 2022/2023 г. 

 

3 

 

 

 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. 

 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 

08.09.2022 г. Педагогически съвет. Определяне на комисии за работа през учебната година Директор, заместник-директори  

09. - 13.09.2022 г. 
Заседания на МО. Работа на комисиите по подготовка и актуализация на 

планове, програми, правилници 

Председатели на МО и на комисии, 

преподаватели 

10. - 11.09.2022 г. 
Провеждане на редовната поправителна сесия и приравнителни изпити, изпити 

за  самостоятелна форма 
Директор, заместник-директори 

до 13.09.2022 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 13.09.2022 г. Проверка на записалите се ученици от VIII клас Заместник-директори 

до 13.09.2022 г. Утвърждаване на седмичното разписание Директор 

до 13.09.2022 г. Проверка на МТБ. Проверка на готовността за стартиране на учебната година Комисия 

до 13.09.2022 г. Актуализиране на списъците на всички ученици  Директор, заместник-директори 

до 13.09.2022 г. 
Обобщаване на групите по ЗИП/ИУЧ  и ФУЧ  и изготвяне на график на 

занятията 

Заместник-директори,  

преподаватели 

до 13.09.2022 г. Осигуряване на учебно-възпитателния процес с квалифицирани педагогически Училищното ръководство 
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кадри (назначения) 

13.09.2022 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 

13.09.2022 г. Родителска среща с родителите на VIII клас Класни ръководители  на VIII клас 

до 14.09.2022 г. Изготвяне на електронен вариант на годишните тематични разпределения Преподаватели, класни р-ли 

до 14.09.2022 г. Изготвяне на различни графици за I учебен срок Заместник-директори 

до 14.09.2022 г. Утвърждаване на всички графици, планове, програми Директор 

до 14.09.2022 г. Изготвяне на годишен план за дейностите на МО и график на сбирките Председателите на МО 

до 15.09.2022 г. 
Изготвяне на план за гражданското образование на учениците и годишен план за 

работа на психолога 
Педагогически съветник, психолог 

15.09.2022 г. 

Тържествено откриване на новата учебна година   Комисия за празници и ритуали, 

МО по БЕЛ, класни р-ли на VIII 

клас 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Обучение за придобиване на професионално –квалификационни степени – V, IV, 

III, II, I 
ПГЧЕ „Васил Левски“ 

15.09. - 30.06.2023 г. Разработка на пособие на „Новини Бургас“ МО по РЕ 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Вътрешна квалификационна дейност - изследователска работа в часовете по РЕ 

като чужд. Участие в тематични уебинари и форуми 
МО по РЕ 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Оказване на методическа и педагогическа помощ на новопостъпили учители и 

работа в педагогически екипи 
Председатели на МО 

15.09. - 30.06.2023 г. Разработване на планове за дейността на МО Председатели на МО 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Обсъждане на указания на експерти от РУО за прилагане на нови учебни 

програми и стандарти 
Председатели на МО 

15.09. - 30.06.2023 г. 
По-широко приложение на електронните учебници и учебни помагала в 

обучението 
Учители по предмети 
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15.09. - 30.06.2023 г. 
Съсредоточаване на обучението по български език и литература в осмислянето 

на чужд критически текст и в съставянето на собствен 
Учители по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Създаване на умения и навици у учениците за използване на различни 

източници: художествена и научна литература, енциклопедични речници 
Учители по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Рецитиране на поетически текстове в часовете по литература и по повод на 

национални празници 
Учители по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. 

Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване, съобразена с новата 

скала за НВО и ДЗИ. Поставяне на акцент върху функционалната грамотност на 

учениците 

Учители по предмети 

15.09. - 30.06.2023 г. Изработване на табла в класните стаи „На езиков пост“ Учители БЕЛ (8. и 9. клас) 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Социализиране на децата, за които българският език не е майчин и интегриране 

на децата със специални образователни потребности 
Учители по предмети 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Консултации и индивидуална работа с учениците, изпитващи затруднения в 

усвояването на българския книжовен език 
Учители по БЕЛ и по ЧЕ 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Мотивиране на учениците за участие в регионални и национални състезания, 

конкурси, олимпиади по български език и литература 
Учители по предмети 

15.09. - 30.06.2023 г. Посещение на градската библиотека. Посещения на театрални постановки Учители по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. 

Честване на важни дати и събития с подходящи литературни програми Учители по БЕЛ 

 

15.09. - 30.06.2023 г. 

Работа в МО по актуални проблеми, свързани с обучението по български език и 

литература (работна среща „Проблеми на грамотността“), споделяне на добри 

практики 

Председател на МО по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. Стимулиране на родителския интерес към очакваните резултати от обучението Учители по БЕЛ 

15.09. - 30.06.2023 г. „Преведи Бургас“, проект в сътрудничество с община Бургас М. Цветанова, МО по РЕ 

15.09. - 30.06.2023 г. НП „Без свободен час“ Учители по предмети 
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15.09. - 30.06.2023 г. 

Сътрудничество с 42 СОУ - Ярослав; 619 Школа - Санкт Петербург и немско 

училище  Norbertusgimnasium от гр. Магдебург 

В. Димчева, М. Цветанова, М. 

Корадова 

 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Програма „Училища посланици на ЕП“ С. Чалъкова, В. Димчева 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Проект „Заедно в изкуствата и спорта“ Д. Стайкова и учители по ФВС 

15.09. - 30.06.2023 г. 

Проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на 

подрастващите в Бургас, по малка грантова схема: Кръгова икономика“, 

партньор на Prios Kompetanse Норвегия; ПГ по Компютърно моделиране и 

иновации и ОУ „Георги Бенковски“ 

Д. Азманова 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Проекти по Предприемачество в партньорство с Джуниър Ачийвмънт –„Дай 

старт на успеха“ и  Girls Go Circular 

Д. Стайкова 

15.09. - 30.06.2023 г. 

НП за финансиране на занимания по интереси съгласно Наредбата за 

приобщаващо образование 

Е. Спасова, А. Калоянова, М. 

Стоянова 

15.09. - 30.06.2023 г. 
Проект „Училища за здраве в Европа“ 

 

С. Мушева  

15.09. - 30.06.2023 г. 

Благотворител проект „Дети помагают детям“ и сътрудничество със сдружение 

„Диабетни грижи“ 

В. Димчева 

15.09. - 30.06.2023 г. 

Продължаваме попълването на книга с име „Училищен мотиватор” тип 

скрабукинг на училищния живот „Рецепти за успех”. При  преместване в е-среда, 

на страницата за Обща и Допълнителна подкрепа "Виртуален психолог" 

Училищен психолог 

16.09. - 20.09.2022 г. 
Попълване на ЗУД за учебната година Преподаватели, класни 

ръководители 
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до 20.09.2022 г. Проверка на ЗУД Директор, заместник-директори 

22.09.2022 г. 

Честване на Деня на Независимостта на България МО по обществени науки 

 

26.09.2022 г. Отбелязване на Европейския ден на чуждите езици  МО по ЧЕ 

до 28.09.2022 г. Представяне на Списък-образец № 1 за новата учебна година Училищно ръководство 

до 30.09.2022 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

30.09.2022 г. 
Европейски ден нa спорта в училище Учители по ФВС  

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

Преподаватели по ФВС 

09.2022 г. 

Практически семинар „Профилирана подготовка“. Изготвяне на пособия по 

модули за XI и XII клас 

 
МО по РЕ 

09.2022 г. Тематично съвещание „Съвременни учебници по руски език като чужд“ МО по РЕ 

09.2022 г. 

Обновяване и актуализиране на архива и на методическата банка в Teams и 

сървър 

 

МО по РЕ 

09.2022 г. 
Обучение по програма Еразъм+ 

Д. Стайкова 

09.2022 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 

09.2022 г. 
Участие в инструктивни съвещания, организирани от експерти на РУО Председатели на МО, 

преподаватели 

09.2022 г. 
Дейности, организирани от училището във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 
Директор, заместник-директори 
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09.2022 г. 
Лектория: Промени в нормативната уредба 

 
Директор 

09.2022 г. 

Изготвяне на материали, свързани с природните науки в помощ на класните 

ръководители – създаване на папка в екип „ Класни ръководители“  К. Чолаков 

09.2022 г. 

Разглеждане и обсъждане на Постановление № 328/21.12.2017 г. 

 
Комисия за определяне на 

стипендии 

09.2022 г. 

Запознаване с наличните средства за първи учебен срок и изработване на 

Протокол 

 

Комисия за определяне на 

стипендии 

09.2022 г. - 06.2023 г. 

Иницииране на конкурс „Лидери на фокус“ - поощряване на добри практики за 

утвърждаване на бранда на гимназията като позитивна среда за обучение и 

себеразвитие 

Училищен психолог 

09.2022 г. - 06.2023 г. 

Вътрешноинституционални обучения по три теми: 1. Саморегулиращо учене и 

самомотивация; 2. Емоционалната интелигентност – ключ към ефективно 

взаимодействие и успех. ЕИ като част от компетентностния подход в 

образованието; 3. Философията на поколенията (тренинг за себерефлексия) 

 

Училищен психолог 

09.2022 г. - 06.2023 г. 
Беседи, посветени на безопасността и толерантността в движението по пътищата.  

„Кой е с предимство по пътя на живота” 
Училищен психолог 

Октомври 

до 03.10.2022 г. 
Разработване на проект по Програма Еразъм+ Д. Стайкова,  Д. Георгиева, К. 

Колев, С. Мушева 

04.10.2022 г. Отбелязване на Деня на усмивката  с акция  „Щастието е усмивка” Училищен психолог 

05.10.2022 г. Отбелязване на Световния ден на учителя Комисия за празници и ритуали, 

МО по ЧЕ 
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07.10.2022 г. Ден на усмивката УС – В. Димчева 

до 15.10.2022 г. Допълнителна октомврийска поправителна сесия Директор, преподаватели 

до 15.10.2022 г. Организация и подготовка за абитуриентски бал на випуск 2023 Кл. ръководители на ХII клас 

16.10.2022 г. 
„На чай с Директора“ 

 
УС – В. Димчева 

до 30.10.2022 г.  Анализ на резултатите от входните нива 

 

Преподаватели по съответния 

предмет 

до 30.10.2022 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

до 30.10.2022 г. Изготвяне на план за осигуряване на нормални условия за работа на училището 

при зимни условия 
Заместник-директори 

31.10.2022 г. Международен ден на Черно море, участие на ученици в конкурс „Морето не е за 

една ваканция“  

Светлана Мушева, МО по 

природни и обществени науки  

31.10.2022 г. Участие в международен конкурс „Аз обичам Черно море” 
И. Мелникова, М. Недялкова 

10.2022 г. Родителски  срещи   Класни ръководители 

10.2022 г. Участие в многоезично състезание, организирано от МОН МО по РЕ 

10.2022 г. 
Информиране на родителите за видовете стипендии и необходимите документи Комисия за определяне на 

стипендии 

10.2022 г. 

Прием на документи за различните  видове стипендии за първи учебен срок - 

срок за подаване  03.-14.10.2022 г. 

 

Комисия за определяне на 

стипендии 

10.-11.2022 г. 

Разглеждане на подадените документи и одобрение. Изготвяне на протокол 

 

Комисия за определяне на 

стипендии 
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10.2022 г. 
Проучване на възможностите за участие в квалификационни дейности на 

преподавателите – вътрешноучилищни, регионални и национални 

МО по математика, информатика и 

информационни технологии 

10.2022 г. 

Участие в междудисциплинарна работна среща на тема: “Работа по създаване на 

аргументативен текст в жанра на есето“ 

 

МО по БЕЛ 

10.2022 г. Провеждане на медицински прегледи на учениците  Мед. лице 

10.2022 г. Участие в многоезично състезание МО по РЕ и ЧЕ 

10.2022 г. 

Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не 

е за една ваканция”,  гр. Бургас ЦПЛР-ОДК и Община Бургас 

 

Й. Ангелов,  И. Мелникова, М. 

Недялкова 

10.2022 г. Дискурс на тема: Борба срещу разпространението на невярна информация МО по обществени науки 

10.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

Ноември 

01.11.2022 г. Отбелязване на Деня на народните будители МО по обществени науки и БЕЛ 

14.11.2022 г. 
Отбелязване на Световния ден за борба с диабета В. Димчева, МО по природни 

науки  

15.11.2022 г. Международен ден ,,100 години от откриването на инсулина’’ УС – В. Димчева 

16.11.2022 г. 

Отбелязване на Деня на толерантността Учители по философия, психолог, 

класни ръководители,  МО по 

обществени науки 

20.11.2022 г. Световен ден за правата на детето Д. Желев 

21.11.2022 г. 
Отбелязване на Световния ден на поздравите  с кампанията „Пожелай „здравей”. 

Hello day. Включване в международната инициатива с послание   
Училищен психолог 

26.11.2022 г. Проверка в ритмичността на изпитванията Директор, заместник-директори 

26.11.2022 г. Проверка по спазването на графика за провеждане на ФУЧ Директор, заместник-директори 

https://twitter.com/search?q=HelloDay
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до 30.11.2022 г. Проверка  в XII клас във връзка с подготовка за ДЗИ Директор, заместник-директори 

до 30.11.2022 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

11.2022 г. 
Проект за уебинар - среща с автора на учебниците по руски език за XI-XII клас 

Татяна Ненкова 
МО по РЕ 

11.2022 г. Участие във форум с училище №49 от град Ярославл, Русия МО по РЕ 

11.2022 г. 
Методика за обучение на деца и ученици по БДП (класни ръководители на 8. 

клас) 
Директор 

11.2022 г. 
Заседание на тема: „Преподаването по обществени науки в условията на COVID 

– 19„ 
МО по обществени науки 

11.2022 г. 

Участие в дейностите  по проект „Занимания по интереси“.  Посещение на 

представителни изяви 

 

Р. Лазова, З. Аладжова, М. 

Недялкова, Е. Спасова 

11.2022 г. Обсъждане на методиката за преподаване на чужд език по обществени науки МО по обществени науки 

11.2022 г. Отбелязване Международния ден на философията МО по обществени науки 

11.2022 г. 
Посещение на Държавен архив – Бургас 

 
МО по обществени науки 

11.2022 г. 

Участие в състезание по творческо писане към Фондация „Корпус за 

образование и развитие“ – КОРПлюС  

 

МО по ЧЕ 

11.2022 г. 
Дни за превенция на ХИВ/ СПИН и доброволчество – общоградски мероприятия  

 
Д. Стайкова 

11.2022 г. Организация и подготовка за абитуриентски бал на випуск 2023 Кл. ръководители на ХII клас 
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11.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

11.-12.2022 г. 
Сертификационна сесия по руски език и организиране на група за подготовка 

МО по РЕ 

Декември 

01.12.2022 г. Отбелязване на Световния ден за превенция на ХИВ и СПИН Учители по биология 

06.12.2022 г. 
Ден на Бургас – включване в общински мероприятия МО по обществени науки, 

преподаватели 

06.12.2022 г. 
Тренинг: „Саморегулиращо учене и самомотивация“ 

 

Н. Кацарска, С. Чалъкова/А. 

Калоянова, А. Янакиева 

06.12.2022 г. 
Работно ателие: Работа по създаване на аргументативен текст в жанра на есето. 

Ученическото есе 

Р. Гешева, Н. Кацарска, Ю. 

Ларина, Г. Велчева, М. Проданова 

10.12.2022 г. Международен ден на човешките права МО по обществени науки 

до 17.12.2022 г. 
Проверка по плановете за часа на класа и съответствието им с нормативната 

уредба 
Директор  

до 17.12.2022 г. Проверка по спазване на графика за дежурствата Директор, заместник-директори 

20.-23.12.2022 г. Коледни празници Всички учители 

23.12.2021 г.  Организиране и провеждане на благотворителен коледен базар  УС – В. Димчева 

12.2022 г. Мрежова работа. Сътрудничество с Юри Тодоров МО по РЕ 

12.2022 г. 

Проверка на неизвинените отсъствия на одобрените ученици за стипендия от 

VIII, IX, X, XI , XII клас от 15.09-15.12.2022 г. Изготвяне на констативен 

протокол 

 

Ивелина Тодорова  – кл. р-л VIII 

клас,  Елена Спасова -  кл. р-л IX 

клас, Зинаида Аладжова – кл. р-л X 

клас, Донка Динева – кл. р-л XI 

клас, Деница Азманова – кл. р-л 

XII клас 

 

12.2022 г. 
Подготовка и участие в Никулденско  математическо състезание МО по математика, информатика и 

информационни технологиии 
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12.2022 г. Посещение на РИМ-Бургас по повод коледните празници МО по обществени науки 

12.2022 г. Отбелязване на Деня за правата на човека МО по обществени науки 

12.2022 г. 
Изготвяне на картички и презентации, свързани с отбелязване на Рождество 

Христово в Европа 

МО по ЧЕ 

12.2021 г. 

Отбелязване на Новогодишните празници - конкурс, рисунка, стих, есе, четящи 

коридори, благотворително кулинарно събитие - базар, съвместно с МО по 

чужди езици 

МО по РЕ 

12.2022 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор  

12.2022 г. 

Национално състезание по немски език към издателство Klett – вътрешно 

училищен кръг 

 

МО по ЧЕ 

12.2022 г. 
Възпроизвеждане на ритуали и акцентиране върху мястото на словото в 

българските празници и традиции – Коледуване, Сурваки 
Учители по БЕЛ 

12.2022 г. 
Участие в общински кръгове на олимпиади Училищното ръководство, 

преподаватели 

12.2022 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

12.2022 г. - 01.2023 г. 
Участие в Общински кръг на олимпиадата – авторски разработки, организация, 

проверка, оценяване, класиране 
МО по РЕ 

12.2022 г. - 02.2023 г. 
Конкурс за най-добро мултимедийно представяне на материали за Левски 

 

Учителите по БЕЛ, история и ИТ 

 

Януари 

11.01.2023 г. Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“  УС – В. Димчева 

до 17.01.2023 г. 
Изготвяне на предложения за държавен план-прием за следващата учебна година 

и училищен учебен план 
Директор  

27.01.2023 г. Отбелязване на Възпоменателния ден на жертвите от Холокоста МО по обществени науки 

01.2023 г. Отбелязване ден на прегръдката с алтернативна кампания. "Химия на обичта" Училищен психолог 

01.2023 г. Осъществяване на контакт с автора на учебника за IX клас Елена Корчагина   МО по РЕ 
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01.2023 г. 
Обучение в училищни мрежи: „Изкуственият интелект  в обучението“ 

 
Н. Кацарска 

01.2023 г. 
Национален литературен конкурс „П. Дубарова“, „Водата – извор на живот“, 

„Христос возкресе – радост донесе“ 
Учители по БЕЛ 

01.2023 г. 
Организиране на дебат: "Култура и идентичност. Световно културно наследство" 

- интердисциплинарен 
МО по обществени науки 

01.2023 г.  Провеждане на олимпиади МО по обществени науки 

01.2023 г. 
Национално състезание по немски език към издателство Klett – национален кръг 

 
МО по ЧЕ 

01.2023 г. 

Изготвяне на сценарий за организиране и провеждане на състезанието „Езиково 

междучасие” 

 

МО по ЧЕ 

01.2023 г. Отбелязване годишнина от рождението на Христо Ботев МО по обществени науки 

01.2022 г. Проверка на провеждането и оценяването на класните работи Директор, заместник-директори 

01.2023 г. Проверка по опазване на МТБ и поддържане състоянието на училищната сграда Директор 

01.2023 г. 
Проверка по спазването на ПВТР в училище, длъжностните характеристики и 

трудовата дисциплина, ПДГ 
Директор  

01.2023 г. 
Дейности, организирани от училището, във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 

Директор, заместник-директори, 

кл. ръководители 

01.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

01.2023 г. 
Участие в общински кръгове на олимпиади Училищното ръководство, 

преподаватели 

01.2023 г. 
Отбелязване ден на прегръдката с алтернативна кампания. "Прегръщам те с 

думи" 
Училищен психолог 

Февруари 
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01.02.2023 г. 

Семинар: „Киберсигурност и превенция на рисковете при учениците в онлайн 

среда (медийна грамотност)“ 

 

М. Недялкова/И. Мелникова, МО 

по обществени науки (С. Чалъкова) 

01.02.2023 г. 

Тренинг: „Емоционалната интелигентност – ключ към ефективно 

взаимодействие и успех. ЕИ като част от компетентностния подход в 

образованието“, „Философията на поколенията“ 

 

А. Янакиева 

до 02.2023 г. Литературен конкурс, посветен на Левски Учители по БЕЛ 

06.02.2023 г. 
Участие в общоградско тържество по случай 6 февруари – Освобождението на 

Бургас от турско робство 

МО по РЕ, МО по обществени 

науки 

08.02.2023 г. 
Отбелязване на Деня за безопасния интернет – 8 февруари  

 
МО по обществени науки 

14.02.2023 г. Свети Валентин и Трифон Зарезан УС – В. Димчева 

18.02.2022 г. 
Участие в междупредметна международна олимпиада „МИКС-22“, посветена на 

Годината на стъклото с организатор Средняя школа №49, гр. Ярославъл  
УС – В. Димчева 

19.02.2023 г. 
Празнична програма и мероприятия за празника на гимназията  Комисия за празници и ритуали, 

всички учители 

19.02.2023 г. 
Участие в празника на гимназията – конкурс за зрелостници на Пловдивския 

университет ”Я знаток русского языка”. Изнесен урок 
МО по РЕ 

23.02.2022 г.  Отбелязване на „Ден на розовата фланелка“ УС – В. Димчева 

02.2023 г. Участие на ученици в конкурс „Заедно в XXI” век МО по РЕ 

02.2023 г. 
Ден на розовата фланелка - всяка последна сряда на февруари „Аз съм добър, ти 

си добър“ 
Училищен психолог 

02.2023 г. 

Прием на документи за различните  видове стипендии за втория учебен срок. 

Срок за подаване  - 02.2023 г. 

 

Комисия за определяне на 

стипендии 
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02.2023 г. 

Разглеждане на подадените документи и одобрение. Изработване на протокол 

 

Комисия за определяне на 

стипендии 

02.2023 г. 

Информиране на родителите за видовете стипендии и необходимите документи 

 
Комисия за определяне на 

стипендии 

02.2023 г. 
Морско казино. Четене на текстове за Васил Левски. Среща с автор 

 
Учители по БЕЛ 

02.2023 г. Представяне на брошурата  „Живот и дейност на Васил Левски“ на руски език МО по РЕ 

02.2023 г. Отбелязване на Деня на археолога МО по обществени науки 

02.2023 г. 
Участие в литературен конкурс, посветен на Левски, съвместно с НЧ „Фар-1946“ 

 
МО по обществени науки 

02.2023 г. Проект на тема: „Името на Апостола в топонимията на Бургас и региона“ МО по обществени науки 

02.2023 г. 
Участие във вътрешноучилищния кръг на състезанието Kangaroo Global 

Linguistic по английски език към асоциация Cambridge 
МО по ЧЕ 

02.2023 г. Родителски срещи Класни ръководители 

02.2023 г. Участие в областни кръгове на олимпиади Заместник-директори 

02.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

02.2023 г. Проверка дейността и спазването на работното време на персонала Директор, заместник-директори 

Mарт 

01.03.2023 г.  Отбелязване на Баба Марта  УС – В. Димчева 

02.03.2023 г. 
Отбелязване на Световния ден на книгата 

 
МО по ЧЕ, БЕЛ 

03.03.2023 г. Отворена практика: „Русский след в Бургасе“ под ръководството на Е. Искимжи МО по РЕ 
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03.03.2023 г. Участие в градските тържества по случай Трети март МО по обществени науки 

14. 03.2023 г. Отбелязване  Деня на числото Пи Преподаватели по математика  

20.-26.03.2023 г. 
Седмица, посветена на Шекспир 

 
МО по ЧЕ 

22.03.2023 г. 
Отбелязване на Световния ден на водата  К. Чолаков, МО по природни 

науки 

25.03.2023 г. 
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация на училището за 

началото на учебната 2022/2023 г. 
Директор 

27.03.2023 г. Международен ден на театъра Ученически съвет 

до 30.03.2023 г. 
Участие в национален кръг на олимпиади Заместник-директори, 

преподаватели 

03.2023 г. Дискурс по гражданско образование на тема: "Моите права" МО по обществени науки 

03.2023 г. Отбелязване Деня на спасението на българските евреи от Холокоста МО по обществени науки 

03.2023 г. Отбелязване на Световния ден на водите МО по обществени науки 

03.2023 г. Световен ден на метеорологията МО по обществени науки 

03.2023 г. 
Участие в национален кръг на състезанието Kangaroo Global Linguistic по 

английски език към асоциация Cambridge 
МО по ЧЕ 

03.2023 г. 
Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “Водата – извор на живот”  

 
Й. Ангелов 

03.2023 г. Проверка на книгата за начален инструктаж по безопасност на труда и ППО Директор  

03.2023 г. Проверка на книгата за санитарното състояние Директор 

03.2023 г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

03.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

03.2023 г. Пресъздаване на руския обичай Масленица – 8. клас МО по РЕ 
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03.2023 г. Провеждане на състезанието „Езиково междучасие” МО по РЕ, ЧЕ 

03.2023 г. Участие в Международен форум в гр. Санкт Петербург МО по РЕ 

03.-04.2023 г. 
Участие на екип ученици и учители в Международния форум «Молодые-

молодым» 
МО по РЕ 

Април 

01.-15.04.2023 г. 

Седмица на гората 

 
МО по природни науки 

01.04.2023 г. 
Международен ден на хумора и шегата 

УС – В. Димчева 

02.04.2023 г. 
Международен ден на детската книга 

УС – В. Димчева 

20.04.2023 г.  
Участие в инициативата на МОН „Походът на книгите“  

 
УС – В. Димчева 

20.04.2023 г. Отбелязване на Априлското въстание Учители по история 

21.04.2023 г. 
Организация и провеждане на Великденски базар  

 
УС – В. Димчева 

22.04.2023 г. Отбелязване на „Световен ден на Земята“  Учители по биология 

26.-29.04.2023 г. Участие в НП Мобилност по НП „Иновации в действие“ УС – Учители и ученици 

04.2023 г. 

ХХIII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без 

граници, РУО – Хасково 

 

Й. Ангелов 

04.2023 г. 
Отбелязване на Деня на Cambridge 

 
МО по ЧЕ 
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04.2023 г. Участие в конкурси “Зеленая планета” и “Горизонт – 2100” МО по РЕ 

04.2023 г. 

Провеждане на състезанието „Езиково междучасие”  

 
МО по ЧЕ 

04.2023 г. 
Участие в Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” – медийни 

презентации, гр. София           
Преподаватели по ИТ 

04.2023 г. Отбелязване на Международния ден на Земята МО по обществени науки 

04.2023 г. 
Включване в културната програма на община Бургас - посещение на 

Етнографски музей 

МО по обществени науки 

 

04.2023 г. 
Отбелязване на Международния ден на защита на паметниците на културата под 

егидата на ЮНЕСКО 
МО по обществени науки 

04.2023 г. 
Отбелязване годишнина от подписването на Търновската конституция МО по обществени науки 

04.2023 г. 
Участие в Национална конференция по история – гр. Кърджали МО по обществени науки 

04.2023 г. 
Участие във Великденско математическо състезание Преподаватели по математика 

04.2023  г. Контролна дейност по спазване на нормативната уредба, ПВТР и ПДГ Директор 

04.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

04.2023 г. 
Дейности, организирани от училището, във връзка с професионалното 

ориентиране на учениците от ХІ и ХІІ клас 

Директор, заместник-директори, 

кл. р-ли 

04.-05.2023 г.  
Провеждане на пробен изпит за НВО (Х клас) и ДЗИ (ХII клас) в рамките на 

учебните часове 
Ж.Иванова, Р. Гешева, Н.Фенерски 

04.-05.2023 г. 

ІХ Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово”, 

Търговище НДД, Община и ЦПЛР-ОДК – Търговище 

 

Й. Ангелов 
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Май 

до 05.2023 г. Провеждане на състезание „Знаете ли български език“ Учителите по БЕЛ в VIII клас 

до 09.05.2023 г. 
Разработване на график за подготовка на МТБ съгласно изискванията на РЗИ за 

учебната 2022/2023 г. 
Заместник-директор 

09.05.2023 г. 
Отбелязване на Деня на победата – участие на представителна група в градското 

тържество 
МО по руски език 

09.05.2023 г. 
Честване на Деня на Европа 

 

МО по ЧЕ, МО по обществени 

науки 

09.05.2023 г. Ученическо самоуправление Директор 

09.05.2023 г. 
В Деня на ученическото самоуправление – ученици заместват учители Учители по предмети 

09.05.2022 г.  
Четене на приказки в Регионална библиотека „П.К. Яворов“ гр.Бургас  

 

УС – В. Димчева 

11.-12.05.2022 г. 
Участие в „Панорама на средното образование“, гр. Бургас  

 

УС – В. Димчева 

15. – 19.05.2023 г. Провеждане на поправителна сесия за ХII клас и изпити за промяна на оценка Заместник-директори 

19.05.2023 г.  Организиране и провеждане на спортен празник  ФВС – учители 

21.05.2023 г. Еднодневни ученически екскурзии/спортен полуден Директор, МО по ФВС 

22.05.2023 г. Международен ден на Биологичното разнообразие УС – В. Димчева 

24.05.2023 г. 
Честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и славянската писменост  
МО по БЕЛ, всички учители 

27.05.2023 г.  Организиране и провеждане на спортен празник  ФВС – учители 

31.05.2022 г.  Отбелязване на „Световен ден без тютюнев дим“  УС – В. Димчева 

31.05.2023 г. 
Световен ден без тютюнопушене В. Димчева, МО по природни 

науки 

05.2023 г. Работна среща: ДЗИ - обсъждане на изискванията, подготовка и реализиране Директор, заместник-директори 



    Годишен комплексен план – учебна 2022/2023 г. 

 

22 

 

05.2023 г. 
Запознаване с дистанционната форма на проверка по ДЗИ математика 

Е. Спасова, З. Аладжова 

05.2023 г. 
„Свободен на диша“ – събитие по случай Деня без тютюнев дим  

Училищен психолог 

05.2023 г. 

Проверка на неизвинените отсъствия на одобрените ученици за стипендия от 

VIII, IX, X, XI, XII клас от 15.09.2022-15.05.2023г. Изготвяне на констативен 

протокол 

 

Ивелина Тодорова  – кл. р-л VIII 

клас,  Елена Спасова -  кл. р-л IX 

клас, Зинаида Аладжова – кл. р-л X 

клас, Донка Динева – кл. р-л XI 

клас, Деница Азманова – кл. р-л 

XII клас  

 

05.2023 г. 

Изплащане на стипендиите на учениците за месеците февруари, март, април, 

май, юни  2023 г. 

Н. Георгиева – гл. счетоводител 

05.2023 г. Включване в културната програма на община Бургас - Нощ на музеите МО по обществени науки 

05.2023 г. 
Тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2023 Комисия за празници и ритуали, 

кл. ръководители на XII клас 

05.2023 г. Вътрешноучилищно състезание по лека атлетика Преподаватели по ФВС 

05.2023 г. 

ХХII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без 

граници” май 2023 г., гр. Хасково 

 

И. Мелникова, М. Недялкова 
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05.2023 г. Организиране на викторина на тема: "Европейски съюз" МО по обществени науки 

05.2023 г. Учебна екскурзия с обучителна цел МО по обществени науки 

05.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор 

05.2023 г. Проверка на входящ/изходящ дневник Директор 

05.2023 г. Проверка по спазване на Правилника за вътрешния ред в училище Директор 

05.2023 г. Екскурзия с отличили се ученици през учебната година ученици Директор и кл. ръководители 

05.2023 г. 

Участие на мажоретния състав в празничен концерт на сцена „Охлюва“ ФВС – Цв. Невидешева, А. 

Бирюкова 

05.-06.2023 г.  
Подготовка и явяване на учениците от X клас на изпити за приключване на I 

гимназиален етап по математика и електронни компетентности М. Недялкова, З. Аладжова 

Юни 

01.06.2023 г. Отбелязване на Деня на детето Класни ръководители на VIII клас 

02.06.2023 г. Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България МО БЕЛ, МО по обществени науки 

05.06.2023 г. Световен ден на околната среда и Международен ден на руския език УС – В. Димчева 

06.06.2023 г. 

Отбелязване на Деня на руския език и А. С. Пушкин. Рецитал на стихотворения 

на А. С. Пушкин. Проект „Руски език през годините“ (филм от порфолиото на 

учителите и от архива на МО) 

МО по РЕ 

12.06.2023 г. Отбелязване на Деня на Русия МО по РЕ 

14.06.2023 г. 
Световен ден на кръводаряването  С. Мушева, М. Тончева, МО по 

природни науки 

14.06.2023 г.  Провеждане на НВО по БЕЛ – X клас Директор 

15.06.2023 г.  
Организиране и провеждане на спортен празник 

  
Учители по ФВС 

16.06.2023 г.  Провеждане на НВО по математика – X клас Директор 
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24.06.2023 г. Анализ на резултатите от изходното ниво на учениците Заместник-директори 

25.06.2023 г.  
Участие в Областен преглед на детските и младежките медни духови, фанфарни 

и перкусионни оркестри и мажоретни състави    

ФВС – Цв. Невидешева, А. 

Бирюкова 

26.06.2023 г. 
Отбелязване на Международния ден за борба с наркоманиите и   нелегалния 

трафик с наркотици   -  училищна кампания за превенция срещу наркотиците  
Психолог 

30.06.2023 г. Проверка на ЗУД относно издадените удостоверения за завършен Х клас Директор, заместник-директори 

30.06.2023 г. Проверка на ЗУД относно издадените дипломи за средно образование Директор, заместник-директори 

30.06.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет Директор, заместник-директори 

30.06. – 01.07.2023 

г. 

Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни 

техники за преодоляване на негативизма на ученици и родители  

Директор, извънинституционална 

квалификация 

06.2023 г. 
Изработване на доклад-анализ за дейността на Комисията за стипендии за 

учебната 2022/2023 г. 
М. Проданова 

06.2023 г. 
Беседа с представители на класовете ”Умението да конфликтуваш успешно.   

Развиване на емоционалната интелигентност” 
Училищен психолог 

06.2023 г. 
Отбелязване на Деня на Ботев. Включване в националния поход „По стъпките на 

Ботевата чета“ с ученици от нашата гимназия 
Н. Фенерски 

06.2023 г. 

Провеждане на открити уроци Ивелина Тодорова в VIII клас, 

Юлия Желева в IX клас, Наталия 

Вълкова  по проект „Млади 

таланти“ 

06.2023 г. 
Отчитане на резултатите от изпитите за приключване на I гимназиален етап по 

математика и дигитални компетентности М. Недялкова, Р. Лазова 

06.2023 г. Кръгла маса на тема: „Философията като мисъл и действие” МО по обществени науки 

06.2023 г. Проект на тема: „Васил Левски в българското творчество“ МО по обществени науки 

06.2023 г. Участие в празниците на руската култура МО по руски език 

06.2023 г. 
Церемония по връчване на дипломи на випуск 2022/2023 Комисия, класни ръководители на 

XII клас 



    Годишен комплексен план – учебна 2022/2023 г. 

 

25 

 

 

 

06.2023 г. Сертификационна сесия по руски език МО руски език 

06.2023 г. 
Дейности по посрещане на гостуващи учебни заведения по НП „ Иновации в 

действие” 
УС – В. Димчева 

06.-07.2023 г. Обучителен курс: Дигитализация на входни, контролни и класни работи Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс:  Използване на подходящи образователни ресурси за 

дистанционно обучение на учениците 
Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс: Работа с ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна 

и подкрепяща среда за ученици със СОП 
Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс: „Тайм-мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и 

личното време и пространство 
Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс: Практически дейности в учебния процес за формиране на 

функционална грамотност у учениците 
Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс:  Развиване на критичното и конструктивното мислене у 

учениците 
Директор 

06.-07.2023 г. 
Обучителен курс: Компетентностият подход в обучението. 10 ключови умения за 

привличане и задържане на вниманието на учениците 
Директор 

Юли 

до 06.07.2023 г. Проверка на ЗУД на всички класове  – дневници, лични картони на учениците Директор 

07.2023 г. Заседание на Педагогическия съвет  Директор 


