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РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 1.Брой ученици, паралелки и групи 

През настоящата учебна година в училището ще се обучават 391 ученици в 22 

паралелки от 1 до 12 клас. Обучението се осъществява в дневна, самостоятелна, 

комбинирана и индивидуална форма от 41 педагогически специалисти.  

За учебната 2020/2021 година приемът в 1 клас се осъществи в 2 паралелки – 21 

ученици. Той беше реализиран под минималните бройки в паралелка, което е 

неефективно от финансова гледна точка, но беше съобразено с осигуряването на 

пространство в класните стаи за всички ученици. Въпреки това през следващата учебна 

година трябва да подобрим работата по осъществяването на този прием и да се 

ангажират с него всички педагогически и непедагогически специалисти, работещи в 

училището. 

През учебната 2019/2020 година имаше 4 група за ЦОУД за учениците от 1 до 4 

клас и 1 група за учениците 5 клас. През настоящата учебна година броят на групите ще 

се увеличи с една за учениците от 6 и 7 клас. 

 

2.Изпълнение на държавния план-прием 

За разлика от миналата учебна година, когато за приемът в 8 клас беше  

реализиран на 100%, през тази едната паралелка остана с минимален брой ученици.  

На заседание на Педагогическия съвет бе взето решение, в държавния план-прием 

да предложим за нашето училище професия - 812010 „Организатор на туристическа 

агентска дейност”, специалност: 8120101 „Организация на туризма и свободното време”, 

професионално направление: „Пътувания, туризъм и свободно време” с разширено 

обучение по английски език.  Тя е близка до изучаваната през предходните години,  но в 

нея са включени предмети като „Екскурзоводско обслуждане”, „Туристическа анимация” 

и „Организация и функциониране на хотела”, които разширяват знанията и уменията на 

учените да организират различни дейности в сферата на туризма.  

Приемът в 8 клас е следния: 

1. Професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 

Специолност: 8120101 Организация на туризма и свободното време 

Проф.направление: Пътувания, туризъм и свободно време 

С разширено обучение по английски език. 

Брой паралелки: 1  

Брой ученици: 18 

2. Професия 811070 - Готвач 

Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки 

Проф.направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 

Без интензивно и разширено обучение по английски език. 

Брой паралалки: 1 

Брой ученици: 26 

 По-слабата реализация на приема може да се обясни с невъзможността да се 

срещнем с учениците от ОУ „Климен Охридски“, поради дистанционното обучение. Но 

факт е, че останалите училища не работят за оставането на учениците в общината след 

завършване на 7 клас. Голяма част от нашите седмокласници също не избраха да учат 

при нас. Остава възможността да се завърнат ученици, които са приети в Пловдив, след 

започване на учебната година, което се наблюдава като тенденция през последните 

години. 

Голям е делът на пътуващите ученици.  
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Трябва да отбележим, че за първа година няма да търсим услугите на външен 

превозвач, т.к. училището получи от МОН още един 16 местен автобус. Изготвени са 

следните транспортни схеми: 

Сутрин 

7,20 ч. Красново – 7,30 ч. Старосел – 7,55 ч. Хисаря       

8,00 ч. Миромир – 8,05 ч. Хисаря  

7,10 ч. Старосел – 7,35 ч. Хисаря       

7,50 Михилци – 8,00 ч. Хисаря          

6,45 ч. Ново Железаре – 6,55 ч. Житница – 7,05 ч. Калояново – 7,25 Хисаря    

7,45 ч. Паничери – 7,50 - Старо Железаре – 8,05 Хисаря            

7,55 ч. Долна Махала – 7,15 Ръжево Конаре – 7,25  Дълго Поле – 7,35 ч. Дуванлий 

– 7,50 Черничево – 7,05 ч. Хисаря                                

 

Обяд 

14,10 ч. Хисаря – 14,25 Черничево – 14,50 ч. Дълго Поле – 15,00 ч. Ръжоево 

Конаре – 15,10 ч. Долна Махала – 15,25 ч. Михилци             

14,10 Хисаря – 14,30 ч. Ново Железаре – 14,40 ч. Житница – 14,50 ч. Калояново – 

14,55 ч. Дуванлий                           

14,10 ч. Хисаря – 14,25 ч. Старо Железаре – 14,40 ч. Старосел – 14,50 ч. Красново 

14,05 ч. Хисаря – 14,10 ч. Миромир      

14,15 ч. Хисаря – 14,35 ч. Паничери     

 

ЦДО 

16,10 ч. Хисаря – 16,40 ч. Паничери  - 16.50 ч.Старосел – 17,00 ч. Красново   

16,10 ч. Хисаря – 16,25 ч. Черничево – 16,35 ч. Старо Железаре – 16,50 ч. Ново 

Железаре – 16,50 ч. Житница            

16,10 ч. Хисаря – 16,15 ч. Миромир  

16,20 ч. Хисаря – 16,30 ч. Михилци       

 

3.Резултати от ДЗИ и ДКИ 

На сесия – май-юни дванадесетокласници избраха за второ ДЗИ оценката си от 

изпита по професията. Всички ученици от положиха успешно ДИ за СПК „хотелиер“. За 

съжаление по професия „готвач“ голям брой ученици не можаха да вземат успешно 

изпита по теория на професията. Резултатите от тях са: 

 Български език и литература - 3,86 

 Теория и практика на професията - 3,69 

Резултатите са по-ниски в сравнение с предходната учебва година, когато бяха: 

 Български език и литература - 4,01 

 Теория и практика на професията - 4,51 

 

4.Резултати от НВО  

Поради необичайната обстановка не беше проведено НВО в 4 и 10 клас.  

Резултати от НВО 7 клас са следните: 

НВО 7 клас успехът е: 

 Математика – 26,33 т 

 Български език и литература – 50,16 т 

За сравнение с предходната учебна година резултатите бяха следните: 

 Математика - 25,09 т 

 Български език и литература - 57,86 т 
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Като броят на слабите оценки е:  

 Математика - 9 

 Български език и литература - 1 

5.Отпадане на ученици, обща и допълнителна подкрепа: 

През изминалата 2019/2020 учебна година в училището се обучаваха 3 ученици 

със СОП, на които е оказана допълнителна подкрепа с помощта на Регионален  център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив. 

Педагогическият съветник работи ежеседмично с ученици, на които са наложени 

санкции във връзка с допуснат голям брой безпричинни отсъствия: 

- 48 ученици – с наложена санкция  „забележка“ 

- 19 ученици –с наложена санкция  „предупреждение за преместване в друго 

училище“ 

 Училището ни залага на добрата съвместна работа между институциите по 

превенция и интервенция. През изминалите учебни години при възникване на риск от 

отпадане получавахме навременно съдействие от инспектор ДПС, МКБППМН и при 

някои от сигналите ни помогнаха кметовете в селата, където живеят учениците.  

През 2019/2020 учебна година в училището се обучаваха 3 ученици със СОП, на 

които е оказана допълнителна подкрепа с помощта на Регионален  център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование - Пловдив. 

През новата учебна година ще се обучават  3 ученици със СОП, както следва:  

3 клас – 1 ученик 

9 клас – 1 ученик 

12 клас – 1 ученик 

За още 3-ма ученици са подадени документи за ресурсно подпомагане. 

През декември 2019 година са отпуснати 21 в размер на 1400 лв. еднократни 

стипендии за ученици в тежко социално положение за подпомагане достъпа до 

образование. През цялата учебна година ученици в тежко материално положение 

получават социални стипендии. 

 

6.Положителни страни: 

1. Стремежът на всички преподаватели към постигането на по-високи резултати в 

образователно-възпитателния процес чрез непрекъснато повишаване на 

квалификацията, използването на ИКТ и разнообразни методи и форми на работа  

2. Целодневна организация на учебния процес в 1-7 клас  

3. Добра организация на ДИ за СПК с участие на представители на работниците и 

служителите и работодателите  

4. Осигурени безплатни закуски за всички ученици от 1 до 4 клас и плод по схема 

„Училищен плод“ 

5. Осигурен безплатен транспорт за всички пътуващи ученици и обяд за учениците 

от ЦОУД 

6. Голям брой квалифицирани преподаватели с ПКС  

7. Активно участие в спортни и други извънкласни изяви 

8. Активна работа на педагогическия съветник и училищен логопед 

9. Провеждане на учебна и производствена практика на реални работни места, на 

базата на сключени договори с хотели и ресторанти. 

10. Добра материална база в училището и нейното поддържане  
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11. Работата ни по националната програма НП„Без свободен час”, модул„Без 

свободен час в училище” 

12. Отлично взаимодействие на КССН с МКБППМН и ДПС при РУП – Хисаря 

13. Работа по проект „Подкрепа за успех” 

14. Работа по НП „Иновации в действие“ 

15. Добра организация на дейностите за занимания по интереси 

16. Работа на училището ни като иновативно  

17. Добра и бърза организация на дистанционното обучение. 

 

7.Слабости: 

1. Голям брой извинени и неизвинени отсъствия – предимно за учениците 8-12 клас. 

2. Недостатъчно добра връзка семейство – училище – предимно със семействата на 

пътуващите ученици и  такива от ромски произход 

3. Учебници и учебни помагала в 8-12 клас 

4. Състояние на спортните площадки в училище – нуждаят се от асфалтиране  

5. Участия в олимпиади 

6. Недостатъчна активност от всички педагогически и непедагогически специалисти 

в рекламната дейност на училището за прием в 1 и 8 клас. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

І. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря се стреми към формиране на личности,  

притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности , разбиране и 

прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 

членството в Европейския съюз. 

Нашият екип работи за превръщането на  СУ „Христо Смирненски” в модел на 

съвременно училище за всеки, осигуряващо на своите ученици високо качество на 

образованието.  

СУ „Христо Смирненски“ заема активна позиция в осъществяването на 

реформата в образователната система за издигане качеството на ОВП. 

 

ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и 

граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства 

на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.  

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността 

му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до 

качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо 

дискриминация при провеждане на училищното образование.  

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 1. Управление на институцията;  

 2. Управление на средата  

 3. Управление на образователния процес  

 4. Управление на процеса на възпитание и социализация  

 5. Партньорство и сътрудничество на заинтересованите страни.  

 



6 
 

ІV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Повишаване авторитета на СУ „Христо Смирненски”чрез изградена единна и 

ефективна система за управление на качеството, която да осигури високо качество на 

образованието и да повиши авторитета на образователната институция като я направи 

търсена и конкурентноспособна.  

Стратегическата цел на СУ „Христо Смирненски”е ориентирана към осигуряване 

необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на 

личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова. Отчитат се 

националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското 

образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на интерактивните 

методи, информационните и комуникационни технологии за осъществяване на 

образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в 

дейностите по постигане на оперативните цели.  

 

V. ПРИНЦИПИ  
 

 1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки 

със законите и подзаконовите нормативни актове  

 2. Всеобхватност –училищните политиките да бъдат подчинени на местно, 

регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.  

 3. Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни.  

 4. Документиране - документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и 

архивиране.  

 5. Обратна връзка - получаване на отговори и реагиране на предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС.  

 6. Приемственост - новите политики, свързани с образователната реформа няма 

да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и 

стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще 

продължи да се мултиплицира.  

 7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни 

възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на 

стратегическите и оперативни цели.  

 

VІ. УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ  

 

1. Комисия по безопасност на движението, гражданска защита и противопожарна 

безопасност: 

Председател: Н. Берберов 

Членове: Т. Стоянов, Н.Башинова 

 

2. Комисия по квалификационната дейност в училище: 

Председател: Нели Кацарска  

Членове:  председатели на ЕКК  

 

3. Комисия по даренията: 

Председател: Анна Бегова 

Членове: В.Терзиева. Й.Вълевска 
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4. Комисия по етика: 

Председател: Хр.Терзиев 

Членове: Н. Пановска, М.Топузлийска 

 

5. Координационен съвет за справяне с насилието:  

Председател: Тихомир Стоянов 

Секретар:Д.Радева   

Членове: Н.Кацарска  

               Д.Петрова   

              Румяна Цъцарова – председател на Обществен съвет  

 

6. Комисия по качеството на образованието: 

Председател: Д.Петрова 

Членове: председатели на ЕКК общо образование, начално образование и възпитателни 

дейности, проф.образование 

 

7. Комисия за разработване на проекти и участие в национални програми: 

Председател: Н.Кацарска 

Членове: Т. Стоянов, Н. Пашкулова,  Г.Боева, Г.Филчева, Цв.Боненска 

 

8. Комисия по Наредба № 2 за признаване на документи, издадени от образователни 

институции на други държави: 

Председател: Директор 

Членове: ЗАС, Г. Боева, Н. Башинова 

 

9. Комисия за осигуряване на публичност на информацията 

Председател: Цв.Боненска  

Членове: Д.Радева, Д.Маврова 

 

10. Комисия за съхранение на информацията 

Председател: С.Мустакова  

Членове: Д.Радева, Д.Маврова 

 

11. Представители в Екип за обхващане на учениците в Община Хисаря /съгл. 

Заповед на Началника на РУО Пловдив / 

Тихомир Стоянов, Нели Кацарска, Невена Пашкулова  

 

12. Обществен съвет:  

Председател:  

Румана Цъцарова 

Членове: 

Никола Ченгелски – представител на финансиращ орган 

Николай Пирянков – представител на работодателите, определен от областния управител 

Яна Гешева – Георгиева 

Даниела Николова 

Тодорка Дечевска 

Лиляна Лазарова 

Резервни членове: 

Боряна Илиева 

Петя Пенчева 

 



8 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ В  

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ‘ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА. 

 

1. Административна дейност 

2. Социално- битова и стопанска дейност. 

3. Образователно- възпитателна дейност. 

4. Празници и училищни тържества. 

5. Спорт и туризъм 

6. Ученически съвет 

7. Доброволчески дейности 

8. Празници на етносите 

9. Училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр. 

10. Екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната 

среда 

11. Развиване на младежкото лидерство 

12. Форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията. 

13. Квалификационна дейност на педагогическия персонал. 

14. Контролна дейност на директора и зам. директора. 

15. Взаимодействие с фактори от социална среда. 

16. Взаимодействие с родители 

 

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ПО ЧЛЕН 16 ОТ НАРЕДБА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

м. септември – 24.09.2020 

м.октомври – 22.10.2020 

м.декември – 17.12.2020 

м.януари – 28.01.2021 

м.февруари – 25.02.2021 

м.март – 25.03.2021 

м.април – 22.04.2021 

м.юни – 02.06.2021 

    23.06.2021 

м.юли – 07.07.2021 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

МЕСЕЦИ: 

№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК НА 

ИЗПЪЛНЕ-

НИЕ 

ОТГОВАРЯ КОНТРО-

ЛИРА 

1 2 3 4 5 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020    

1 Актуализация на правилник за 

дейността на училището 

14.09.2020 Директорът 

Н.Пашкулова 

Директорът 

2 Актуализация правилника за 

вътрешния трудов ред 

14.09.2020 Директорът Директорът 

3 Актуализация правилника за 

осигуряване безопасни условия на 

14.09.2020 Директорът Директорът 
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обучение, възпитание и труд 

4 Приемане на училищни учебни 

планове 

02.09.2020 Директорът 

 

Директорът 

5 Изготвяне на програма за 

възпитателна работа от учители,  

които изпълняват  НП „Без 

свободен час”модул „Без 

свободен час в училище”през 

учебната 2019/2020 година 

 

02.09.2020 

 

Н.Кацарска 

 

Директорът 

6 Изготвяне на Училищен спортен 

календар за учебната 2019/2020 

година 

 

02.09.2020 

Ив.Бадов 

Г.Маринска 

 

Директорът 

7 Заседания на Педагогическия 

съвет 

02.09.2020 

14.09.2020 

Директорът Директорът 

8 Актуализация на Етичен кодекс 

на работещите в СУ 

„Хр.Смирненски“ - Хисаря 

14.09.2020 Директорът 

Н.Кацарска 

Директорът 

9 Изработване на Списък-образец 

№ 1 

16.09.2020 Директорът 

Д.Петрова 

Директорът 

10 Утвърждаване програми, 

изб.подг., фак.п., разш.проф.подг. 

02.09.2020 Директорът Директорът 

11 Утвърждаване списъците на 

групите за ЦОУД и график за 

консултации 

28.09.2020 
 

Директорът 

учители в ЦОУД 

Директорът 

12 Родителски срещи по класове  

 

09.09.2020 – 

12.09.2020 
Директорът 

Кл.р-ли 

Директорът 

13 Изготвяне на Насоки за работа на 

системата на училищното 

образование през учебната 2020 - 

2021 година в условията на 

COVID-19 

14.09.2020 Директорът 

Цв.Боненска 

Директорът 

14 Актуализиране на Програма за равни 

възможности 
02.09.2020 Н.Кацарска  Директорът 

15 Изготвяне на План за 

квалификационната дейност на 

училището и актуализиране на 

Правила за участие на персонала в 

квалификациионна дейност и 

механизъм за финансова подкрепа 

 

14.09.2020 

 

Н.Кацарска 

 

Директорът 

16 Изготвяне на Годишен план на 

училището 

14.09.2020 Н.Кацарска  Директорът 

17 Изготвяне на графици за работа 

на педагог.съветник и училищен 

логопед 

 

30.09.2020 

Н.Кацарска 

Т.Стоянов 

 

 

Директорът 

18 Изготвяне  Програма за ЦОУД 14.09.2020 учители в ЦОУД Директорът 

19 Сключване договори с хотели и 

ресторанти за провеждане на 

производствена практика 

До 30.09.2020 М.Мутовска 

М.Стоянова 

Директорът 

20 Изготвяне на всички графици: 

дежурство, консултации, ДЧ на 

кл.р-л 

30.09.2020 Н.Кацарска Директорът 
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21 Откриване новата учебна година 15.09.2020 Директорът Директорът 
22 Проиграване на план за евакуация 29.09.2020 Директорът 

класни р-ли 

Директорът 

23 Инструктаж по безопасност на 

труда 

16.09.2020 класни р-ли Директорът 

24 Ден на здравето 21.09.2020 Директорът 

Кл.р-ли 

Директорът 

25 Ден на Независимостта на България – 

22.09 
20.09.2020 Учители ЦОУД Директорът 

26 Вътрешноквалификационна 

дейност: Промени в нормативната 

уредба 

до 25.09.2020 Директорът Директорът 

27 Актуализиране  на Механизъм за 

противодействие на тормоза в 

училище и алгоритъм за неговото 

прилагане 

14.09.2020 Т.Стоянов Директорът 

28 Европейски ден на спорта в 

училище 

 

25.09.2020 Учители по ФВС 

 

Директорът 

29 Вътрешноквалификационна 

дейност: Попълване на 

задължителна документация  

до 25.09.2019 председател ЕКК 

класни р-ли 

Директорът 

Директорът 

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020    

1 Утвърждаване стипендии за 1 

срок 

15.10.2020 ЗАС 

Кл.р-ли 8-12 кл. 

Директорът 

2 Работни срещи за обсъждане по 

ЕКК на новостите от посещенята 

на учителите на септемврийските 

съвещания по отделните учебни 

предмети 

 

 

до 16.10.2020 

 

 

Председатели на 

ЕКК  

 

 

Директорът 

3 Вътрешноучилищен 

квалификационен курс: 
Разработване на планове на ЕКК и 

комисии в училище 

 

01.10.2020 Н.Кацарска 

 

 

 

Директорът 

4 Приемане планове на училищните 

обединения и комисии 

07.10.2020 председатели ЕКК 

и комисии 

Директорът 

5 Попълване задължителната 

училищна документация за 

началото на учебната година – 

ел.дневници, бележници, лични 

карти и лични картони, книга за 

подлежащи 

 

02.10.2020 
 

класни 

ръководители 

 

Директорът 

6 Представяне от класните 

ръководители 1-4 клас: безопасни 

маршрути, декларации, 

бележници, лични карти 

до 09.10.2020 кл.р-ли начален 

курс 

Директорът 

 

7 

Изложба: Есен – апликации от 

хартия 

02.10.2020 Учители ЦОУД Директорът 

8 Отговорен съм и се движа 

безопасно 

до 23.10.2020 Учители ЦОУД Директорът 

9 Общо събрание до 10.10.2020 Хр.Терзиев Директорът 
10 Педагогически съвет до 27.10.2020 Директорът Директорът 
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11 Вътрешноквалификационна 

дейност: Работа с електронен 

дневник 

до 10.10.2020 Д.Петрова Директорът 

12 Между училищна квалификация: 

Обмяна на добри практики с 

Професионална гимназия по лека 

промишленост и туризъм – гр. 

Казанлък 

29.10.2020 Директорът Директорът 

13 Извън училищна квалификация - 

тренинг „ Екипно творчесто 

мислене“  

до 31.10.2020 Н.Кацарска Директорът 

14 Ден за туризъм и спорт 29.10.2020 Учители ФВС 

Кл.р-ли 

Директорът 

15 Вътрешноучилищни спортни игри до 29.10.2020 Учители по ФВС Директорът 

 МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020    

1 Ден на народните будители – 1 

ноември 

02.10.2020 Учители ЦОУД Директорът 

2 Изготвяне на план за работа при 

зимни условия и осигур.норм. 

до 06.11.2020 Д.Петрова Директорът 

3 Изложба – работа с природни 

материали 

до 11.11.2020 Учители ЦОУД Директорът 

4 Ден на християнското семейство 21.11.2020 Учители ЦОУД Директорът 

5 Работна среща на ЕКК начални 

учители и възпитателни дейности 

с преподавателите на учениците в 

5 клас, за уеднаквяване 

критериите и изискванията за 

различните степени на обучие на 

плавен преход 

до 06.11.2020 

 

Председател ЕКК 

-НУВД  

Председател ЕКК 

- ОО 

 

 

Директорът 

6 Педагогически съвет до 24.11.2020 Директорът Директорът 

7 Международен ден на 

Толерантността 16 ноември 

16.11.2020 Учители ЦОУД Директорът 

8 Редовна изпитна сесия с ученици 

на самостоятелна подготовка 

02.11.2020 

04.12.2020 

Н.Пашкулова 

Кл.р-ли 

Директорът 

9 Обмяна на добри практики по 

програма „Иновации в действие“ 

до 25.11.2020 Н.Кацарска 

 

Директорът 

10 Общински ученически  игри до 30.11.2020 Учители по ФВС Директорът 

11 Дигитални компетентности за 

преподавателите по 

общообразователна подготовка и 

учители в начален етап по проект 

„Образование за утрешния ден“ 

до 30.11.2020 Директорът 

Н.Кацарска 

Директорът 

12 Оформяне и откриване на кът за 

четене по проект НП 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда” Модул 

„Библиотеките като 

до 16.11.2020 Н.Кацарска 

Т.Стоянов 

Директорът 
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образователна среда” 

13 Да подарим книжка 06.11.2020 Учители ЦОУД Директорът 

14 Среща с писател 27.11.2020 Учители ЦОУД Директорът 

 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020    

1 Вътрешно училищна 

квалификация: курс „Използване 

на различни съвременни 

образователни технологии“ 

до 18.12.2020 Д.Петрова 

Д.Радева 

Д.Маврова 

Директорът 

2 Изготвяне училищен график за 

олимпиадите 

до 18.12.2020 Д.Петрова Директорът 

3 Изработване на коледни 

украшения и коледни картички - 

изложба 

18.12.2020 Учители ЦОУД Директорът 

4 Предложение за държавен план-

прием 2021-2022 

до 22.12.2020 Директорът РУО 

5 Изложба рисунки  „Традициите на 

Бъдни вечер и Коледа” 

до 11.12.2020 Председател ЕКК 

-НУВД 

Ир.Сурчева 

Директорът 

6 Ден на професиите: кулинарна 

изложба-базар „Българска 

национална кухня – традициите 

на Бъдни вечер и Коледа” 

до 18.12.2020 Председател ЕКК 

-ПП 

Директорът 

7 Посещение на театрална 

постановка 1-4 клас 

22-23.12.2020 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

8 Коледни тържества 22-23.12.2020 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

9 Планиране ремонтите през 2021 31.12.2020 Директорът Директорът 

10 Педагогически съвет до 22.12.2020 Директорът Директорът 

11 Общински ученически  игри до 18.12.2020 Учители по ФВС Директорът 

12 Приемане на  Стратегия за 

развитие на училището 2021-2015 

година 

до 22.12.2020 Директорът 

Комисия 

Директорът 

13 Обучение за директори 

„Успешният финансов 

мениджмънт на директора в 

условията на новия стандарт за 

финансиране на образователните 

институции. правомощия на 

директора за управление на 

делегиран бюджет“ 

до 18.12.2020 Директорът 

 

Директорът 

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021    

1 Олимпиади  съгл.график Д.Петрова Директорът 

2 Състезание по професиите – 

училищен кръг  

 

До 29.01.2021 Председател ЕКК 

- ПП 

Директорът 

3 Планиране на брой постъпващи 

първокласници за 2021-2022 

година 

до 22.01.2021 Цв.Боненска 

Н.Пановска 

Директорът 
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4 Планиране на брой 

пенсиониращите се педагогически 

кадри за 2020 година 

 

до 22.01.2021 

 

ЗАС 

 

Директорът 

5 Изложба „Българските шевици” 22.01.2021 Учители ЦОУД 

М.Шаралиева 

Директорът 

6 Български традиции и обичаи – 

Зимни празници 

08.01.2021 Учители ЦОУД Директорът 

7 Педагогически съвет до 26.01.2021 Директорът Директорът 

8 Общински ученически  игри до 29.01.2021 Учители по ФВС Директорът 

 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021    

1 Педагогически съвет 09.02.2021 Директорът Директорът 

2 Стипендианти 2 срок 10.02.2021 Директорът Директорът 

3 Извън училищна квалификация: 

курс „Оказване на обща и 

допълнителна подкрепа на 

личностното“ 

до 19.02.2021 Директорът Директорът 

4 Честване на 19 февруари 19.02.2021 Н.Берберов Директорът 

5 Родителски срещи до 12.02.2021 кл.ръководители Директорът 

6 Областни ученически  игри до 28.02.2020 Учители по ФВС Директорът 

7 „Заплахите около нас” – беседа  с 

учениците от 1а и 1 б клас 

до 26.02.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

8 Първа поправителна сесия за 

ученици самостоятелна форма на 

обучение 

08.02.2021 – 

08.03.2021 

Н.Пашкулова 

Кл.р-ли 

Директорът 

9 Планиране нуждите от 

педагогически кадри 

 

до 26.02.2021 

 

Директорът 

 

Директорът 

10 Ден на розовата фланелка – Не на 

тормоза в учелище 

24.02.2021  Учители ЦОУД Директорът 

11 Работилница за мартеници  26.02.2021 Учители ЦОУД Директорът 

 МЕСЕЦ МАРТ 2021    

1 Работна среща на ЕКК начални 

учители и възпитателни дейности с 

учителите от детските градини в 

общината 

до 18.03.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

2 Изложба: „Бели и червени...” 01.03.2021 Учители ЦОУД 

Ир.Сурчева 

Директорът 

3 Посрещане на баба Марта 01.03.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

4 Ден на жената 8 март – Изложба“ 

С обич за мама“ 

08.03.2021 Учители ЦОУД Директорът 

5 3 март – Националният празник 

на България-поднасяне на цветя 

на паметника  

02.03.2021 Учители ЦОУД Директорът 

6 Планиране на необходимата 

учебна и училищна документация 

до 31.03.2020 А.Бегова Директорът 

7 Да опазим природата чиста- ден за 

почистване 

12.03.2020 Учители ЦОУД Директорът 

8 Ден на грамотността „Вече сме 

грамотни“ 

до 29.03.2021 Р.Каракитукова 

Ст.Вълчева 

Директорът 
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Цв.Минчева 

9 Вътрешно училищна 

квалификация: презентация 

„Добри педагогически практики в 

работата учителите в начален 

етап“ 

до 19.03.2021 Цв.Боненска  

Н.Пановска 

Г.Филчева 

Директорът 

10 Пролетен празник „Добре дошла, 

Пролет!“ 

19-22.03.2021 Класни р-ли Директорът 

11 Състезания по професиите – 

регионален кръг  

до 31.03.2021 Председател ЕКК 

- ПП 

Комисия  

Директорът 

12 Родителска среща за бъдещите 

първокласници 

до 19.03.2021 Цв.Боненска 

Н.Пановска 

Г.Филчева 

Директорът 

13 Тематичен ПС:  „Тайм-

мениджмънт“ на учителя. 

Ефективно организиране на 

работното и личното време“ 

29.03.2021 Н.Кацарска 

Т.Стоянов 

Директорът 

14 Областни ученически  игри до 29.03.2021 Учители по ФВС Директорът 

15 Дни на детската книга 29.03 – 

02.04.2021 

Учители ЦОУД Директорът 

 МЕСЕЦ АПРИЛ 2021    

1 Родителска среща за 12 клас  м.04.2021 Директорът     

кл.р-ли 12 клас 

Директорът 

2 Квалификационен курс „Развитие 

на творческото мислене” 

до 29.04.2021 Н.Кацарска Директорът  

3 Квалификационен курс 

„Туристическа анимация” 

до 29.04.2021 М.Костова 

М. Мутовска 

Директорът  

4 „Зелено училище“ до 29.04.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

5 Изложба „Пъстър великден“ - 

яйца, картички, рисунки, чинии, 

кошнички 

до 29.04.2021 Учители ЦОУД Директорът 

6 Великденска кулинарна изложба  до 29.04.2021 Учители ЦОУД Директорът 

7 Ден на Земята  23.04.2021 Учители ЦОУД Директорът 

8 Национален маратон на четенето 15-19.04.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

9 Педагогически съвет до 27.04.2021 Директорът Директорът 

10 Участие на учениците от 4 клас 

във „Фолклорна плетеница”  

м.04.2021 М.Шаралиера Директорът 

11 Областни ученически  игри до 27.04.2021 Учители по ФВС Директорът 

12 Зонални ученически  игри до 27.04.2021 Учители по ФВС Директорът 

13 Участие във футболен турнир 

„Кока-кола” 

до 27.04.2021 Учители по ФВС Директорът 

14 Пролетни празници и обичаи с 

учениците от 3 клас 

до 29.04.2021 М.Шаралиера Директорът 

 МЕСЕЦ МАЙ 2021    

1 Педагогически съвет 15.05.2021 Директорът Директорът 
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2 Честване на 24 май 24.05.2021 Директорът  Директорът 

3 Изпращане на випуск 15.05.2021 Кл.р-ли 12 клас Директорът 

4 Изложба „Българските носии и 

шевици” 

до 29.05.2021 М.Шаралиева Директорът 

5 Абитуриентски бал 24.05.2021 Кл.р-ли 12 клас Директорът 

6 Изложба: „24 май – ден на 

славянската писменост” 

25.05.2021 Ир.Сурчева Директорът 

7 Ден на отворените врати до 18.05.2021 Директорът 

Комисия 

Директорът 

8 Ден за спорт, туризъм и екскурзии 20.05.2021 Класни р-ли Директорът 

9 Втора поправителна сесия за 12 

клас за самостоятелна форма 

05.05.- 

13.05.2021 

Н.Пашкулова 

Кл.р-ли 

Директорът 

10 Квалификационна дейност: курс 

„Съвременни тенценции в 

кухнята” 

до 31.05.2021 Директорът 

Председател ЕКК 

- ПО 

Директорът 

11 Обучение за директори – 

Атестиране на педагогическите 

спциалисти 

до 31.05.2021 Директорът Директорът 

12 Участие във футболен турнир 

„Данониада” 

 

до 31.05.2021 Учители по ФВС Директорът 

13 Ден на българския спорт 17.05.2021 Учители по ФВС Директорът 

14 Открит урок по хореография 1 

клас 

До 12.05.2021 М.Шаралиева Директорът 

15 Препоръчай книжка за лятото 04.06.2021 Учители ЦОУД Директорът 

16 Кои културни и природни 

забележителности искам да видя 

през лятото 

11.06.2021 Учители ЦОУД Директорът 

 МЕСЕЦ ЮНИ 2021    

1 Ден на детето  01.06.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

2 Тържества по случай 

приключване на учебната година 

1-3 клас  

03.06.2021 Председател ЕКК 

-НУВД 

Директорът 

3 Тържествено връчване дипломи за 

средно образование 

до 25.06.2021 Кл.р-ли 12 клас Директорът 

4 Втора поправителна сесия IX- XI 

клас 

01.-30.06.2021 Н.Пашкулова 

Кл.р-ли 

Директорът 

5 Родителска среща за 7 клас до 04.06.2021 Директорът 

Кл.р-л 7 клас 

Директорът 

6 Тържествено връчване на 

удостоверенията за завършен 

начален етап на образованието за 

учениците в 4 клас 

17.06.2021 Р.Каракитукова 

Г.Филчева 

Директорът 

7 Педагогически съвет  до 22.06.2021 Директорът Директорът 

 МЕСЕЦ ЮЛИ 2021    

1 Педагогически съвет 06.07.2021 Директорът Директорът 

2 Изготвяне от председателите на 

доклади за работата на 

училищните комисии и 

05.07.2021 Председателите на 

ЕКК 

Директорът 
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обединения 

3 Между училищна квалификация: 

Обмяна на добри практики с 

Професионална гимназия по 

туризъм "Проф. д-р Асен 

Златаров" - Бургас 

до 16.07.2021 Директорът Директорът 

4 Вътрешно училищна 

квалификация: презентации на 

творчески проекти „Иновациите в 

9 и 10 клас за повишаване на 

мотивацията на учениците“ 

до 16.07.2021 Н.Кацарска 

М.Костова 

Н.Пашкулова 

Директорът 

5 Вътрешно училищна 

квалификация: презентации на 

творчески проекти „Иновациите в 

1 и 2 клас за повишаване на 

мотивацията на учениците“ 

до 16.07.2021 Р.Каракитукова 

Т.Вълчева 

Цв.Минчева 

Н.Башинова 

Хр.Терзиев 

М.Лесева 

Директорът 

6 Подготовка на проектощат 30.07.2021 Директорът Директорът 

7 Проучване желанията на 

педагогическите специалисти за 

участие в квалификационни 

форми 

до 30.07.2021 Н.Кацарска Директорът  

 

Забележка: На базата на настоящия календарен план директорът изготвя месечни 

планове за всички планирани и нововъзникнали дейности.  

Неразделна част от годишния план на училището е: 

 План за заседанията на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 година  

 План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 година 

Настоящият план се актуализира след запознаване с плана на РУО – гр.Пловдив за 

учебната 2020/2021 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


