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ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№2/23.09.2021г. и е утвърден със Заповед № 0041 от 27.09.2021 г. на директора на 
училището. 
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ОСНОВНА ЦЕЛ: Утвърждаване на съвременните образователни тенденции и на 
българските културни ценности. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Отчитане спецификата на училището при реализиране целите на обучението чрез 
използване на адекватни методи и средства. 

2. Реализация на вътрешно-училищната квалификационна дейност по актуални 
проблеми – образователни и възпитателни. 

3. Оптимизиране на взаимодействието с родителите и привличането им при решаване 
на организационни и материални проблеми на училището. 

4.Мобилизиране на човешките, финансови и материални ресурси за създаване и 
обогатяване базата по общообразователната и професионалната подготовка на учениците 
от гимназиален етап. 

 
ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

1. Изготвяне на графици за: 
− ученици от дневна форма, явяващи се на изпити –приравнителни и изпити за 

промяна на оценката 
 

Срок: 01.09.2021г. 
Отг. : кл. р-ли и ЗДУД 

2. Докладване на ПС резултатите на учениците на самостоятелна форма на обучение 
и на явяващите се на поправителни изпити. 

Срок:03.09.2021г. 
Отг.: ЗДУД 

3.Създаване на необходимата организация за получаване от всички ученици на  
безплатните учебници І –VІІ клас. 

      Срок: 15.09.2021г. 
Отг.: ЗДУТД, 
 класните ръководители 

 
4. Дейности по: 

− организиране на УВР- Училищен учебен план  
− разпределение на учебните предмети и учебните часове по Разширена подготовка, 

избираеми и факултативни учебни часове 
-определяне на класните ръководители 

Срок: 03.09.2021 г. 
Отг.: директорът  

- Електронен дневник- сключване на договор 
Срок:03.09.2021г. 
Отг.:директор, Ел. Атанасова, ПС 

− изработване на седмичното разписание, график за дежурството на учителите и 
часови график на учебните часове 

Срок: 10.09.2021 г. 
Отг.: Е. Атанасова, Т. Тонев, мед. 
сестра 

− изготвяне на учебните програми по разширена подготовка по предмети и 
представянето им за утвърждаване от директора 
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Срок: до 14.09.2021г. 
Отг.: учителите 

 
− изготвяне плановете за работа с класа и представянето им на директора 

Срок: до14.09.2021г. 
Отг.: класните ръководители 

− изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС 
Срок:м.09.2021г. 
Отг.: директорът 

4. Изготвяне и актуализиране на: 
− Правилник за дейността на училището 
- Етичен кодекс 
− Годишен план за дейностите на училището 
− Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд 
- Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията COVID-19 в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“   
− Списък–образец № 1 
− План за контролната дейност на директора,  ЗДУД, ЗДУТД. 
- Дейности на координационния съвет за тормоза и насилието в училище по 

алгоритъма на Механизма 
Срок: м.09и м.10.2021 г. 
Отг: директор, ЗДУД, ЗДУТД, 
председатели на комисии 
психолог, и кл. р-ли 

5. Организация за : 
-провеждане на родителски срещи І , V, VІІІ клас на 15.09.за запознаване с новия 

учебен план, акценти от Правилника за дейността на училището и попълване на данни за 
дневника и за кореспонденция 

- подготовка по откриването на новата учебна година 
Срок:15.09.2021г. 
Отг.: Йонка Динева, Красимира 
Желева, Иванка Муцова, учители 
ЦДО 

6. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с 
организацията и провеждането на дейностите-Дневен режим, Програма за целодневна 
организация 

Срок: м.09.2021 г.  
Отг.: директорът 

7. Откриване на новата учебна година 
Срок: на 15.09.2021г.−09,00 ч. 
Отг.: всички педаг.специалисти 

8. В началото на учебната 2021 / 2022 г. класните ръководители да запознаят 
родителите с противоепидемичните мерки в училище, приети на ПС и заострят 
вниманието им върху хигиенните навици и действия при симптоматика на вирусна 
инфекция COVID 19. 

Срок: м.09.2021 г. 
Отг.: класните ръководители  

          психолога  
9. При разработването на плана за часа на класа класните ръководители да включат 

теми, към които учениците проявяват интерес и такива, необходими за обогатяване на 
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здравната им култура, приоритетно превенция при вирусни инфекции, в съответствие с 
Наредба 13. 

Срок: м.09.2021г. 
Отг.: класните ръководители 

10. Предприемане действия по поддържане и допълване на материалната база, 
допълнителни дейности за подпомагане и мотивиране на учениците за учене и работа с 
родители за осигуряване присъствие на децата през учебната година: 

-грижа за опитното лозе  на Учебна и производствена  практика; 
Срок:през годината 
Отг. Ст.Марчев,  П.Паскалев 

 
-подготовка за участие и работа по платформа по Проект „Подкрепа за успех” 
                        Срок: м.09.2021г. 

Отг.:директор, координатор и                                                 
счетоводител 

-организиране дейностите по проект „С надежда за бъдеще“ по МИГ-Тунджа- марка 
3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“. 
              
         Срок: през цялата година. 

Отг.: директор, ЗДУТД и                                                  
счетоводител 

 
ІІ. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 
1. По всички учебни предмети да се работи с оглед подобряване на писмената и 

езиковата култура  и функционалната грамотност на учениците чрез тестови проверки, 
изработване на ученически есета , състезания и др.. 

Срок: постоянен 
Отг.: преподавателите 

2. Да продължи популяризирането на добрите постижения на учениците чрез 
информационни табла, изложби и др. изяви , Фесбук-профила и сайта на училището , 
община , медии и др. 

Срок: постоянен 
Отг.: психолога , учители, Ел. 
Атанасова,  

3. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители в т.ч.в 
допълнителния час на класния ръководител с оглед намаляване на безпричинните 
отсъствия на учениците. 

Срок: постоянен 
Отг.: класните ръководители 

4. Формиране в реални жизнени ситуации на различни умения у учениците – 
интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на отговорности с 
други членове на общността: за решаване на конфликти; за самостоятелна организация на 
свободното време; за осъществяване на здравословен начин на живот; формиране на 
отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение – толерантност, търпимост, 
уважение. 

Срок: постоянен-чрез класните 
 и извънкласни дейности 
Отг.: учители, психолог 

5. Организиране и създаване на необходимите условия с оглед на интересите на учениците 
за допълнително обучение по БЕЛ и математика с цел- добър резултат на НВО. 
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Срок:през годината 
Отг.Преподаватели по  
БЕЛ,математика, 
и ЗДУД  

6. Актуализиране на Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-
годишна възраст. 

Срок:м.09.2021 г. 
Отг.: класните ръководители,  

           ЗАС 
7. Попълване на формуляр-заявка за необходимите учебници за класовете на 

учебната 2022/2023, г. и за допълване или подмяна на учебници, чийто срок за ползване е 
изтекъл. 

Срок: м.1март 2022г. 
Отг.: ЗДУТД, ЗАС и учителите 

8. Изготвяне на препоръчителни списъци на учебници съгласно утвърдените със 
Заповед на Министъра на образованието и науката за учениците от VIII -XIIклас. 

Срок: м. февруари –март 2022г.  
9. Провеждане на тестове за: 
а) входно равнище – срок: 10.10.2021г;   отг.: ЗДУД и преподавателите 
б) изходно равнище 
– срок: 15.05.2021г.– за І -ІVкл.;    отг.: ЗДУД и преподавателите 
− срок: 10.06.2021 г.− за V–VІ кл.;    отг.: ЗДУД и преподавателите 
- срок:  15.06.2021г.- за VII- ХІIкл.;   отг.: ЗДУД и преподавателите 
10. Провеждане на родителски срещи: 
− първа – срок: 15.09.2021 г.;    отг.: класните ръководители 
− втора – срок:м.10.2021 г.;    отг.: директор и класните ръководители 
− трета – срок:м.02.2021. г. .;   отг.: класните ръководители 
 – четвърта /за І и VІІкл –срок :м.май 2021г.;     отг.: класните ръководители 
11. Провеждане на ПС 

Срок: по график 
Отг.: директорът 

 
12. Контролно-оценъчна дейност на учителите 
− Изготвяне на график за провеждането на класни и контролни работи за първия 

учебен срок. 
Срок: 25.09.2021г.; 
Отг.: преподавателите 

 
− Провеждане на класните работи за първия учебен срок по БЕЛ, математика, 

английски и руски език. 
               Срок: м.12.2021г., м.01. 2022г. 

Отг.: преподавателите. 
13. Изготвяне на длъжностно и поименно щатно разписание . 

Срок: м.09.2020 г.; 
Отг.:директор; 
счетоводител, ЗАС 

14. Изготвяне на седмичното разписание за втория учебен срок. 
Срок:м.02.2021г. 
Отг.: по заповед на директора 

15. Провеждане на олимпиади по предмети. 
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Срок: (по график) 
Отг.: у -те по предмети 

16. Анализ на състоянието на учебната и на училищната документация. 
Срок: 30.03.2022 г. 
Отг.: директорът 

17. Изготвяне на график за класните и контролни работи през втория учебен срок. 
Срок:28.02.2022 г. 
Отг.: съответните учители 

18. Провеждане на класните работи през втория учебен срок. 
Срок: по график 
Отг.: преподавателите 

19. Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на учебната 2021/2022 г. 
Срок: 25.03.2022 г. 

  
20.Подготовка за участие в проект по Национална програма  за обогатяване на база по 

професията Лозаровинар и категориите Ткт, Твк и кат. В. 
Срок: м. 04.2022г.  
Отг.:ЗДУТД, учителите ПО 

21. Приемане на предложения за извършване на ремонтни дейности по Протокол на 
Комисия СМР/определена със Заповед на директора/. 

Срок: 30.05.2022 г. 
Отг.: директорът, ЗДУТД 

22. Провеждане на: 
 - изпити за национално външно оценяване в ІV , VІІ и Х клас  
 -ДЗИ в XII клас 
 -държавни изпити за придобиване II степен на професионална квалификация по 

професията "Лозаровинар" 
Срок: според графика на МОН  

       Отг. директор; ЗДУД; Е. Атанасова   Т. Жекова 
23. Провеждане на изпити за промяна на оценката. 

Срок:по график 
Отг.:ЗДУД и комисиите 

 
  24. Определяне на броя избираеми часове по учебни предмети на основание 

подадени от учениците заявления . 
Срок: до 20.05.2022 г.за НЕ 
 До10.06.2022г. за V и VІ клас 
До 20.06.2022г. за ГЕ 
Отг.: класните ръководители 

25. Приемане и записване на ученици. 
Срок: постоянен 
Отг.: директорът, ЗАС, дежурни 

учители 
26. Изготвяне примерен график за ползване на платен годишен отпуск и осигуряване 

на дежурство през лятото. 
Срок:м.06.2022г.; 
Отг. Директор, ЗАС 

27. Изготвяне на план за  реализиране Държавния и училищния план-прием съответно 
в  VІІІ и І клас съгласно Наредба№10.  
         Срок: м.февруари 2022г. 
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Отг. Директор, комисии 
28. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и на Списък–образец № 1. 

Срок: 30.06.2022 г. 
Отг.: директор 
 

 29.Реализиране на Държавния и училищния план-прием в  VІІІ и І клас. 
         Срок:Съгл.Графика за 

 І,ІІ,ІІІкласиране 
         Отг.Комисии по заповед 
   30. Провеждане на медицински прегледи на : 
                   -Учениците 

Срок:съгласно графика н а  
личния лекар и плана на мед.сестра 

          Отг.Мед.сестра                                   
   31. ДЧ за спортни дейности да се планира съобразно избрания модул, а ЗДУД да 

упражни контрол по пълноценното им провеждане. 
         Отг. П. Пеев,Т.Тонев, 

 учители в НЕ 
 
ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. /Плана за квалификационна дейност  в 

Приложение/ 
1. Организиране и провеждане на вътрешно-училищни  и външно-квалификационни 

дейности, свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието съгласно плана за 
квалификационна дейност на училището . 

Срок: съгл. плана 
Отг.: председателят на  

Комисията и председателите на МО 
            2. Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на 

самообучението и съобразно възможностите, определени в Наредбата за придобиване на 
професионално-квалификационни степени. 

Срок: постоянен 
Отг.: според предпочитанията 
 на учителя 

3.Изготвяне на учителски портфолия в електронен вариант с тенденция за допълване 
за една по-обективна предстояща атестация, съгл. Чл. 226 от ЗПУО . 

         Срок: м.08.2022г. 
 
 

V.ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ КОНКУРСИ,ОЛИМПИАДИ 
1..Провеждането на олимпиади училищен и участието в областен кръг да се 

осъществи съгласно Указание на МОН за провеждане на олимпиадите в средните училища.   
        Отг.Препод. по предмети, ЗДУД 
2. Организиране и провеждане на: спортни празници; училищни турнири по футбол, 

народна топка; училищен турнир по  тенис на маса и участие в общински и областни 
състезания. 

Срок: по график и съобразно спортния календар   
        Отг.:Т.Тонев, П. Пеев 
 3. Участия на доброволчески отряд към БМЧК в състезание по оказване на първа 

помощ.  
         Отг. Психолог, мед.сестра 
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4. Участие в състезание „Млад фермер " на учениците от професионалната паралелка. 
Отг. Ст. Марчев, директор 

 
VІ. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Реализиране на гражданско възпитание с учениците чрез часа на класа и чрез 

учебното съдържание по учебните предмети, включващи разглеждането на 
актуални теми 

         Срок: постоянен 
         Отг.: учителите и кл. р-ли 
 
2. Актуализиране  плана за работа при бедствия аварии и катастрофи. 
          Срок:м.11.2021г.  
         Отг. ЗДУТД 
            Т.Тонев 
3. План за работа по БД и график на дейностите 
         Срок:15.09.2021г.    
          Отг. Пл. Паскалев 
4. Планиране на занятия по БД в плановете за часа на класа и залагането им в Списък-

образец 1 
          Срок:14.09.2021г. 
         Отг.кл.ръководител, ЗАС  
5. Развиване на Ученическо самоуправление, свързано с дейностите по Иновацията на 

училището „Ученическо самоуправление в действие –формула за успешен модел на 

съвременното българско училище“. 
         Срок: постоянен 
         Отг. Психолога, ЗДУТД  
 
VІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 
1. Привличане на родители при организирането и провеждането на общоучилищни 

тържества, празници; съвместни участия, организирани от училището, провеждане на 
походи, екскурзии и др. 

         Срок: постоянен 
  Отг.: учителите, психолога, соц. работник 

2. Организиране и участие в традиционни български празници и други дейности. 
                                                  Срок: постоянен 

Отг.: учителите според 
календарния празничен план 

 
3. Работа с Обществения съвет, съгласно Чл.265 от ЗПУО. 
         Срок: през годината. 
         Отг.:директора 
 
4. Участие в Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на 

децата в училище и организиране на екипни посещения при необходимост в домовете на 
деца в риск, непосещаващи редовно училище.  Срок: постоянен 

              Отг. Психолога 


