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1.Анализ на учебно-възпитателния процес: 
            Прилагането на компетентностния подход, чрез който у учениците могат да се 

развиват умения за учене през целия живот, дигиталност, инициативност и предприемчивост,   

основни компетентности в областта на обществените науки и да се правят аргументирани 

разработки на модели, съчетаващи различно научно знание продължи да бъде основен акцент 

в работата през изминалата учебна година-21/22г. Продължи задълбочаването на 

интегрирано междупредметно взаимодействие, работата по проектни задания- индивидуални 

и екипни. Учениците се справяха с реални ситуации и придобиваха знания чрез решаване на 

проблемни въпроси и казуси.    Учителите продължиха  да  изграждат качества за по-голяма 

гъвкавост и творческо отношение към цялостния си преподавателски процес, повишавайки  

мотивацията си  за работа. Разшири се кръгозора и гледната точка по отношение на методите 

на преподаване и прилагането на индивидуалния подход към ученика  и взаимния обмен на 

информация и компетентности. 

 

           Продължи и обмяната на добри практики между ПМГ „Св. Климент Охридски“ и други 

училища, участници в Националната програма „Иновации в действие“ 2021-2022, чиято цел 

е да подкрепи създаването на култура на иновациите в училищата в страната. В обмяната 

участват по две иновативни училища, които са домакини, и две неиновативни, които са в 

ролята на наблюдатели, взаимстващи от показаните иновативни практики.  Разработиха 
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интегрирани уроци от по 3 различни учебни предмета от общообразователната подготовка, 

единият от които е ИТ. Иновацията включи учениците от 9-ти и 10-ти клас. 

Проведоха се интердисциплинарни уроци по предварително изработен план. Както и график 

на часове за срещи на екипите от ПУО- професионалните учебни общности. Материалите и 

документите, свързани с работата на екипите са съхранени в облачната платформа на 

училището. 

В периода 12 – 15.04. 2022 г. екип от четирима ученици от девети и десети клас и техни 

преподаватели посети Професионалната гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-

р Асен Златаров“ в Нови Пазар. В началото на 06.2022 г. домакинство осъществи и ПМГ „Св. 

Климент Охридски“, като нашите партньори по Програмата - Професионалната гимназия по 

химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови Пазар, Спортното училище 

“Майор Атанас Узунов” в Русе и Професионалната гимназия по селско стопанство "Сергей 

Румянцев" в Луковит, имаха възможността на 1.06. 2022 г. да наблюдават иновативни проекти, 

подготвени и презентирани от нашите ученици. 

 

           Завърши работата ни  проекта по НП “Изграждане на училищна STEM среда” с 

изграждането на STEM център MICS като своеобразно ‘’Крило на природните науки,’’ който 

включва шест учебни стаи, две хранилища , два учителски кабинета и общо пространство - 

фоайе и коридор. С нов дизайн и оборудване бяха преустроени съществуващите учебни стаи 

като се създадоха нови лаборатории по Химия и Фитофармация, клетъчна биология и 

биохимия, STEM кабинет и STEM лаборатория и учителски кабинети, оформени като място 

за обсъждане и самостоятелна работа. Приобщени бяха вече създадените кабинети по други 

проекти-кабинет по ИТ и MAST ателието. 

Оборудването на центъра включва както стандартна компютърна и презентационна техника, 

така и последно поколение интерактивни технологии, базирани на виртуална реалност. 

Образователна технология, която обединява триизмерните, интерактивните (позволяващи 

взаимодействие), и виртуални технологии, създаваща усещане за реализъм чрез зрение, допир 

и звук е обещаваща по отношение на това да представя STEM съдържанието по един 

реалистичен и завладяващ начин на учениците. Те ще имат страхотни възможности да 

експериментират, тестват и работят в по-рискови ситуации от практиката без абсолютно 

никаква заплаха за живи организми или самите тях.  

 

Различните форми на работа се отразиха в степента на усвояване на учебния материал 
в ООП/ЗП и РП/ЗИП, изразена в регистрираните текущи, срочни и годишни оценки, както и в 

резултатите от външнооценяване, ДЗИ, олимпиади, конкурси и състезания.  
Средният годишен успех на училището е Мн. добър (5.17). 
 

Учебна 

година 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Среден 
успех 

5.29 5.12 5.21 5.20 5.17 

 

Броят на  отсъствия по уважителни причини за миналата учебната година е 22502.  В 
сравнение с предходнатаучебна година има увеличение на отсъствията по обективни причини. 

 
За учебната 2022/2023 година в ПМГ „Св. Климент Охридски“ е изпълнен държавният 

план-прием, както следва:  
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8.клас 

 1 паралелка профил „Математически“ –26 ученици 

 1 паралелка  профил „Софтуерни и хардуерни науки” – 26 ученици 

 1паралелка профил „Природни науки” – 26 ученици. 

 В 5. клас: 

 1 паралелка - 25 ученици; 

 
при максимална пълняемост на паралелките от 26 ученици.  

 

 

Броят на учениците в началото на учебната година е 449 разпределени в 18 паралелки. 

Средната пълняемост на паралелките е 26 ученици. 
 
 

През настоящата 2022/202 учебна година паралелките са 18. Общият брой ученици е 
449 (с  12 повече от 2021/202 учебна година). 

Профилите са както следва: 
“Математически” - 5 паралелки 
“Софтуерни и хардуерни науки” -5 паралелки 

“Природни науки”- 5 паралелки 
Прогимназиален етап - 3 паралелки (5., 6. и 7. клас) 

 

 

Високи резултати от учебно-възпитателния процес:  

а. Запазва се традицията за отлично представяне на учениците в НВО и ДЗИ 

 Второ място на ДЗИ - БЕЛ в област Силистра.  

 Второ място на II ДЗИ в област Силистра.  

б. На НВО по БЕЛ и математика от 10 клас се явиха 68 ученици. На НВО по 

желание се явиха 15 ученици на информационни технологии. 

 

 

 

в.  На НВО по БЕЛ и математика от 7. клас се явиха 30 ученици 

 Резултатът отново ги поставя на първо място в област Силистра по среден брой 
точки. 

 Средният брой точки от двата модула по БЕЛ е 74,45 , а по математика – 63,47 
Има покачване и по двата предмета. 

 

 
г. Резултати от участия в олимпиади, конкурси, състезания: 

Най-значими са следните резултати: 
 

 Абсолютен връх в успехите ни е Сребърния медал от Световното по ИТ Microsoft World 
Championship 2022 в САЩ на Михаил Илиев от 11.а клас, 4-тото място на Николай 

Георгиев и 5-то на Божидар Димитров 

 Бронзов медал за Божидар Данчев Димитров /11.а клас/ на 63-та Международна 
олимпиада по математика /IMO 2022/- Осло, Норвегия; Сребърен медал от Иранска 

олимпиада по геометрия и Международната Жаутиковска олимпиада по математика; 
получена оценка Отличен 6 от националната олимпиада по математика, 



5 

 

 Николай Георгиев от 10.а клас е с Бронзов медал от Международната Жаутиковска 
олимпиада по математика; Бронзов медал и купа в отборното състезание “11-ти 

Фестивал на младите математици - Созопол,2022” и приз за най-добър участник в 
категория “ Теория на числата” ;  Сребърен медал в индивидуалния етап и бронзова 
купа за цялостно представяне на 9-то Международно състезание “Математика без 

граници, 2022”, Несебър. Николай  и тази година прояви изключителните си 
способности и знания не само по математика, но и в националните олимпиади по 

физика, класиран на престижното 4-то място и математическа лингвистика - 5-то място. 

 С оценка Отличен 6 от Европейската олимпиада по статистика - Национален кръг са 
Михаил Илиев, Божидар Димитров, Иван Богданов,  - 11.а,  Сиана Михайлова, Георги 
Трендафилов, Стела Тодорова, Боян Вълчев, Димитър Христов -12.а и Маринела 
Николова от 12.б. 

 На олимпиадата по лингвистика за трета поредна година Мира Липкова от 8.клас 
получи 100т - максимален резултат и зае призовото 1-во място, а Десислава Стойчева 

от 12.а клас е с оценка Отличен 5.75 

 На национална олимпиада по Биология и здравно образование Кремена Йорданова и 
Преслав Красимиров от 12в клас се представиха много добре. 

 На националната олимпиада по География и икономика Ерен Черкез от 10.в клас е сред 
най-добрите участници на националния кръг и зае трето място в Географския фестивал. 
Очакваме резултатът му от Международната климатична олимпиада. 

 През настоящата учебна година за пръв път ученичката Тони Кърова от 12.в клас 
участва в националния кръг на олимпиадата по Философия и се представи много добре. 

 Най-високият индивидуален резултат от НВО по БЕЛ  в седми клас е на Божидара 
Стамова - 91. точки. 

 Най- високият индивидуален резултат на НВО по математика в седми клас е на Кирил  
Кирилов 96, 5. точки.  

 Най- високият индивидуален резултат на НВО по БЕЛ в десети клас е на Николай 
Георгиев от 10.а клас - 86.точки  

 Най- високият индивидуален резултат на НВО по математика в десети клас е на 
Доротея Добрева от 10.в клас-100.точки и Николай Георгиев-10.а клас - 100.точки 

 

        д. Постоянна квалификация на учителите : 
Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част на 

педагогическия екип. 28 учители притежават различни квалификационна степен. 
Традиционно в училище се прилага обмяната на добри практики.  

През 2021/2022 г. 34 учители са участвали в извънучилищни квалификационни форми.  
Основни теми на вътрешноинституционалната квалификация бяха: 
 

- Особености на профилираното обучение в 11-ти и 12-ти клас 
- Емоционалната интелигентност-ключово умение на 21-ви век  

- Майсторски клас и последващо менторство за училищен STEM екип в посока 
интегрирано преподаване на учебното съдържание  

 

 
е. Работа по национални програми и проекти: 

Програмите и проектите спомагат за по-добра и разнообразна организация на работата 
с цел удовлетворяване интересите на учениците. 

По Национални програми, финансирани от МОН: 

- НП “Ученически олимпиади и състезания” -групи по Български език и 

литература - 1 група, Математика – 2 групи,   Лингвистика – 2 групи, Астрономия 
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– 1 група, Физика - 1 група,  Биология и здравно образование – 1 група, История и 

цивилизация – 1 група,     

- НП "Без свободен час” 

- НП “STEM- изграждане на училищна среда” 

- НП “ Иновации в действие” 

- НП “ИКТ  в Образованието”  

- НП “ Профилактика и Рехабилитация” 

- Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта  

- НП “Оптимизиране вътрешната структура на персонала” 

- ОП ”НОИР“ Проект “Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи” 

2. Основни изводи: 
 

Силни страни 

 

Слаби страни 

Високи резултати от учебно-възпитателния 
процес. 

Недостатъчна работа за включване на 
родителите в дейностите на 

училището. 

Интерактивно обучение  

Подобрена екипна работа  

Постоянна квалификация на учителите.  

Работа по национални програми и проекти.  

Изпълнение на планираните дейности от 
календарния план. 

 

 

I. Основни цели и дейности. 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВ А 

СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА. 

 

Дейност 1.Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 
1.1. Актуализиране на  вътрешната нормативна уредба за изпълнение дейностите. 

Срок: до 14.09. 2022 г. 
Отговорник: Директор, ЗДУД, гл. 

учители 
 
1.2. Изграждане на училищна система за качество: 

- Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през 
настоящата учебна година. 

- Изграждане на училищни екипи за: 
✓ подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
✓ развитие на училищната общност 

Срок: през учебна година 
Отговорник: Педагогически съветник 

Дейност 2: Инвестиции в образованието и финансови ресурси  
2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

Срок: през годината 
Отговорник: Директор 
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2.2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 
управление на  бюджета. 
        Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  гл. 
счетоводител 

 
2.3. Привличане на спонсори. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  
учители    

Дейност 3. Квалификация 

3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Плана на РУО за квалификационна 

дейност. 

        Срок: септември, 2022г. 
Отговорник: Директор, 

                ЗДУД 
3.2. Актуализиране на Плана за квалификационната дейност на педагогическитес  

пециалисти. 

Срок: септември, 2022г. 
Отговорник: Г. Михалева, 

председатели на МО 
 
3.3. Споделяне на ефективни практикии.  Резултати от добрия педагогически опит. 

Срок: постоянен 
Отговорник: учители,                                          

ръководителите на екипи 
Дейност 4.Нормативно осигуряване. 
         4.1. Поддържане на вътрешна система за движение  на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 
Срок: септември, 2022 г. 

      Отговорник: ЗДУД, счетоводител 
 
4.2. Осъществяване на текущ контрол за водене на училищната документация, 

електронен дневник. 
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, 
зам.-директори 

4.3.Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Вътрешните правила за дейността на училищния архив. 
Срок: постоянен 

Отговорник: Училищна експертна 
комисия по архивиране 

Дейност 5. Училищен  персонал. 

            5.1. Актуализиране на Вътрешни  правила за управление на човешките ресурси. 

Срок: септември, 2022 

Отговорник: Директор, 
ЗДУД 

 
5.2. Актуализиране на  критериите за оценка труда на учителите и служителите 

Срок: септември, 2022 г. 
Отговорник: Комисия за определяне 
на ДТВ . 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1.1Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно 

обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Срок: след публикуване на наредбата 

Отговорник: Директор, 

зам.-директори, 
РНИКТ 

1.2. Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в 

правилник правата и задълженията им запредотвратяване на рисковете 
Срок: септември, 2022 г. 

Отговорник:Директор, ЗДУД 
 

1.3.Включването на ученика в различни групи по ЗИ чрез проучване на неговите 

интереси и потребности. 
Срок: септември-октомври 

Отговорник: ЗДУД, учители 
1.4. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за изпълнение 
на  дейностите, планирани за STEM в образователния процес по различните учебни 

предмети. 
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, 
Гл.счетоводител, 
РНИКТ 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 
2.1. Работа по механизмите за превенцията и създаване на правила в училищните 

общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти. 
Срок: постоянен 
Отговорник: Директор, 

Педагогически  съветник 
2.2. Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по 

изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за 
мотивация и преодоляване на проблемното поведение 

Срок: постоянен 

Отговорник:Педагогически съветник,                                       
класни ръководители 

2.3. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 
разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

 Интернет страница на училището; 

 Office 365; 

 Електронни пощи на учители; 

 Електронен дневник. 

Срок: постоянен 

Отговорник: РНИКТ, учители 
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2.4. Активно включване на учениците в дейностите за училищната реклама: 

 чрез информационни бележки, интервюта; 

 чрез снимков материал; 
 чрез лично творчество 

Срок: постоянен 
Отговорник: учителипо БЕЛ и ИТ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност 

1.1. Разработване на  учебни програми, съобразени с ДОС и УУП на училището. 
Срок: септември, 2022 

Отговорник: Директор, 
 

1.2. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен 

подход на обучение и съхраняване на учебния материал. 
Срок: постоянен 

Отговорник: учителите 
Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

2.1. Запознаване с промените и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 
Срок: септември, 202 

Отговорник: Директор,  
ЗДУД, учители 

2.2. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри 

практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 
Срок: октомври, 2022 г. 

Отговорник: ЗДУД,  
                      учители 

2.3. Осъществяване на контрол за ритмичност на оценяването съгласно Наредбата за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Срок: през годината. 

Отговорник: Директор, 
ЗДУД 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - ученик, 

учител – учител 
3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето 

и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 
Срок: постоянен 
Отговорник: учители, 

                     пед.съветник 
3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.  

Срок: постоянен 
Отговорник: учители, 
пед. съветник 

3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 
- Проектно-базирано  обучение; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 
Срок: постоянен 
Отговорник: учители 
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3.4 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 
самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник:кл.ръководители,                     
Ученически съвет 

3.5. Поощряване на учители и ученици с морални и материални награди при показани 
високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта. 

Срок: май, юни, 2022 г. 

Отговорник: Директор,    

                      счетоводител 

3.6. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 
свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.  

Празници: 

- 22.09. – Обявяване независимостта на България; 
-   1.11. – Ден на народните будители; 

- 25.11. – Патронен празник 
- Коледни тържества /Игнажден; 
- 10.02. - Освобождението на Силистра 

- 19.02. – Почитане паметта на Апостола; 
- 1 март – Баба Марта; 

- 3 март – Национален празник на България. 
- 22 април – Ден на Земята; 
- 24 май – Ден на славянската писменост 

 
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  
                      учители по ИЦ, 
              Ученически парламент 

 
Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ. 
Срок: постоянен 
Отговорник:  

           учителите в 7., 10. и 12. клас 
4.2. Организиране на консултации за ученици  

Срок: по график 
Отговорник: ЗДУД,                    учители  

    4.3.Актуализиpане на Училищната програма за извеждане на българския език като 

училищен приоритет в ПМГ „Св. Климент Охридски“ 
 

Срок: октомври, 2022 г. 

Отговорник: Катедра БЕЛ 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 
5.1. Организиране на  състезания и конкурси и др. 

       График по дати, съгласно  Национален календар на дейностите 
Срок:2022/2023 г. 
Отговорник: Директор, 

ЗДУД, 
гл. учители 

5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.  
Срок:2022/2023г. 
Отговорник: учители  
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5.3. Изграждане на екипи за работа по  Програми и проекти на МОН, Европейски и 

международни проекти. 

 
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  счетоводител 
 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията 
на децата. 

1.1. Актуализиране на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование с цел формиране у учениците на социални, граждански и 

интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането 
на устойчива околна среда.          

 

Срок:септември, 2022г. 
Отговорник: пед. съветник, учители, 

председател на УС  и родители 
 

1.2.Актуализиране на училищна програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, осигуряваща равен достъп до качествено 
образование и развитие потенциала на всеки ученик.  

 
Срок: септември, 2022г. 
Отговорник: ЗДУД и  пед. съветник 

 
1.3. Утвърждаване на традиции в училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови проблеми, чрез прилагане на Механизъм за 
противодействие на насилието и училищния тормоз. 

Срок: постоянен 

Отговорник: пед. съветник 
 

1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 
дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.  

- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез проекти и програми; 
- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 
Срок: постоянен 
Отговорник: Директор, пед. съветник, 

ЗДУД, учители 
 

 
1.5. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им. 

Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на 
учениците. 

                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                       Отговорник: класни р-ли, пед. съветник 
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1.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности : 
- утвърждаване Ценностна система на училищната общност; 

- ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 
история; 

- участие  на учениците в конкурси на патриотична тематика и популяризиране на 
творбите им. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители                       
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО 

ПАРТНЬОРСТВО, СЪЗДАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 
Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

1.1. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен 
организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование. 
Срок: постоянен 
Отговорник: пед.съветник,   

кл. р-ли, педагогически екипи; 
постоянни комисии 

 
1.2. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности: 

- Коледни конкурси; 
- празници на словото; 

- училищни изложби; 
- форуми за превенция на агресията и насилието 
- благотворителни дейности  

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор, ЗДУД, пед. 

съветник, кл.р-ли  и родители            
     

     

1.3. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите за техните права и 
задължения, поместени в ПДУ. 

 
Срок: на първите родителски срещи 

Отговорник: Директор, ЗДУД, кл.р-ли 

1.4. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност 

и план за действие, разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции.  
Срок: октомври 2022, април,  2023г. 
Отговорник: Директор,ЗДУД, 

педагогически  екип и родители 

 

Дейност 2: Външно партньорство с: 
2.1. Висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с 

нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване 
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компетентности в рамките на профилираната подготовка, определени в учебни програми, 
утвърдени от директора на училището; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, 
ЗДУД,педагогически  екип  и 

институции                      
 

   2.2 Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” за сертифициране на ученици 

за Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate.                                                                  

  

                                                                                   Срок: през годината 

Отговорник:Директор, И.Николова 

2.3 Училищна Телерик Академия за обучение на ученици по програмиране; 

Срок: през годината 
Отговорник: Директор, Св.Нейкова 

 
2.4 Нови партньорства за изпълнение на проекти. 

Срок: през годината 
                                                                                       Отговорник: Директор 

 

III. Календарен план на дейности за реализиране на целите: 
 

1. Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет 

 

м. септември 

             1. Актуализиране на Правилника за дейността на   училището. 
               2. Приемане на Годишния план на  училището и плана за квалификация. 

               3.План за работа и обучение в условията на Ковид -19 . 
      4. Актуализиране на регламента за прием в 5. клас. 

             5. Актуализиране на правилника за вътрешния трудов ред. 

 
                 м. октомври 

1.Отчитане на резултатите от входното ниво по предмети. 
2. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 

3. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 
обслужващо училището. 

4. Актуализиране на Училищната програма за извеждане на българския език като 
училищен приоритет в ПМГ „Св. Климент Охридски“. 

5. Приемане на план за честване на патронния празник. 

6. Изработване на План за работа в STEM центъра, включващ обучения, график за 
провеждане на интегрирани уроци и правила за работа в центъра. 

 

м. ноември 

1.Честване на патронния празник. 

2.Отчитане на проведена контролна дейност от Директора/ЗДУД. 

 

м. януари 

1.Съгласуване на предложенията за държавен план-прием за следващата учебна 
година. 
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м. февруари 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок. 

2. Планиране на дейности  във връзка с предстоящия прием. 
 

м. март 

1.Обсъждане на училищните учебни планове във връзка с държавния план –прием. 
2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок. 
 

м. април 

1. Запознаване с анализа на резултатите от пробната матура в XII клас и външното 
оценяване в X клас по БЕЛ и математика и НВО VII клас. 

 
м. май 

1. Определяне  първенец на випуска и номиниране на отличени абитуриенти  
2022/2023г.   

2. Номиниране на изявени учители по случай 24 май. 

3. Избор на знаменосци. 
4. Приемане на план за тържествено отбелязване на 24 май . 

5.Приемане на планове за приключване на учебната година в 5., 12. и 8. - 11. клас 
 
 

м. юни 

1. Предложения за явяване на изпит за оформяне на срочна оценка. 

2.Определяне на  профилиращи предмети, групи по втори чужд език и ФУЧ, 
спортни дейности 

 

м. юли 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и 

изпълнението на годишния план на училището. 
 

2. Провеждане на олимпиади 

Олимпиадите (общински, областен и национален кръг) се организират и 
провеждатсъгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища 

презучебната 2022/2023 година,  утвърдено от Министерство на образованието и науката 
и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2022/2023г. 

 

                                                                                            отг. ЗДУД, гл. учители 
срок: по график 

 

3. Провеждане на състезания 
Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните 

състезания в средните училища през 2022/2023 година. 
 

 Математическо състезание „Математика без граници” 
Отг.: А. Георгиева 

Срок: м.октомври, януари, 
април, юли 

 Математически турнир„Черноризец Храбър” 
Отг.: Т. Николова 
Срок: 01.11.2022г 
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 Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ 

                                                                                          Отг.: А. Георгиева 

                                                                                           Срок:21. 11. 2022 г. 

 

         Есенно състезание по дигитални компетентности в гр. Тутракан  

Отг.: Н. Кръстев 
Срок: 11.2022 г. 

 Математическосъстезание „Вергил Крумов” 
Отг.: М. Коцева,   

      Г.Николова 
Срок: 11.2022 г. 

 Коледно математическо състезание 
Отг.:Т. Николова 
Срок: 12.2022г. 

 

 Национално зимно математическо състезание 
Отг. А. Георгиева 
Срок: 29-31.01.2023 г. 

 Национално състезание по  лингвистика  

                                                                                            Отг.: М. Коцева 
                                                                                            Срок: 22-24.01.2023 г. 

 

 Математическо състезание "Европейско кенгуру" 
Отг.:  М.Коцева 
Срок:17.03.2023 г. 

 Пролетни  математически състезания  
Отг.: А. Георгиева,  

Г.Николова, 
М.Коцева, М.Хаккъ 
Срок: 03.2023 г. 

 Великденско математическо състезание 
 Отг.:  Т.Николова 

Срок: 04.2023 г. 

 Математически турнир „Акад. К. Попов”, гр. Шумен 
Отг.: А. Георгиева 
Срок: 05.2023 г. 

 Пролетно състезание по ИТ в ПМГ 
Отг.: Искра Николова 
Срок: 04.2023 г. 

 Национално състезание IT знайко – областен кръг 
Отг.: Св. Нейкова 

Срок: 03.2023 г. 

 Изпит по сертифициране към Micorsoft (MOS Certificate)    
Отг.: И. Николова 
Срок: 03.2023 г. 

 Национален турнир по информационни технологии “ИТ Свят”, гр. Добрич 
Отг.: Св. Нейкова 
Срок: м. юни 

 Лего роботика “Робо сръчко”, гр. Разград                     
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Отг.: Св. Стоева 
Срок: м. май 

 Фестивал на младите математици “Математически боеве” 

                                                                                          Отг.:А. Георгиева 
                                                                                          Срок:09.202 г. 

 Състезание по ключови компетентности 
Отг.: Б. Цветков, М. Янкова, 

Д. Куртева 
Срок: по график 

 Национанно състезание по химия и опазване на околната среда 
Отг.:  М. Янкова 
Срок: по график 

 Национално състезание „Стъпала на знанието” 
Отг.: Вл. Димитров 

Срок: по график 

 Национално състезание „Любословие” 
Отг.: Искра Йорданова 
Срок: по график 

 

 Състезание за петокласници “Българският език - лесен и интересен” 
Отг.: Христина Шегева 

Срок: по график 
 

 Национално състезание по творческо писане на английски език 
Отг.:  Г. Михалева 

Срок: по график 

 Състезание по английски език Spelling Bee 
Отг.: Сн. Славчева 
Срок: по график 

 Състезание за речеви умения по АЕ 

Отг.: Т.Панчев, Ив. Петрова 
Срок: по график 

 Областно състезание за презентационни и езикови умения на АЕ 

Отг.: Сн. Райчева 
Срок: по график 

 
                Национално състезание” Ключът на музиката” 

                                                                                                         Отг. В. Сарафов 
 

 

 

 

4. Календарен план 

 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

 

м. септември 

1.Провеждане на изпити по график в днена 
и самостоятелна форма на обучение 

ЗДУД 14.09.2022г. 
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2.Осигуряване на санитарно-хигиенни 
условия за провеждане на учебно-

възпитателния процес съгласно 
изискванията на РЗИ. 

 

Директор 
 

13.09.2022г. 

3.Актуализиране и утвърждаване на 

планове и правилници 

  

Директор 
 

23.09.2022г. 

4.Определяне на групите за ДП/ФУЧ Директор 
 

09.09.2022г. 

5.Изготвяне, проверка и утвърждаване на 
тематичните планове и учебни програми 

от директора:  

 Тематични планове на класните 
ръководители 

 Учебни програми по:РП/ИУЧ, 

ПП/ИМ, ДП /ФУЧ 

 
 

Директор 
 

 
Учителите 

 
 

 
16.09.2022г. 

6.Подаване и утвърждаване на Списък-
Образец №1 за учебната 2022/2023 година 

Директор 
до 20.09.2022г. 

и до 
25.09.2022г. 

7.Утвърждаване на: 

 длъжностното щатно разписание 

  поименното щатно разписание 

  разпределението на учителския  
труд 

 класното ръководство и класните 
стаи  

Директор   

   09.09.2022г. 
 
 

8. Родителски събрания с родителите на  

 5., 6., 7.,8., 9., 10., 11. и 12.клас 

Класните ръководители  
12.09.2022г. 

9.Изготвяне и утвърждаване на 

седмичното разписание за първи срок на 
учебната 2022/2023г. 

Директор,ЗДУД 

Милена Коцева 
 

 

13.09.2022г. 
 
 

10.Попълване на училищна документация: 

 Електронен дневник 

 Ученически карти 

 Медицински талони 

ЗДУД 
Класните ръководители, 

 

25.09.2022г. 

 
 

 
 

30.09.2022г. 

11.Приемане и утвърждаване на 
промените в правилника за дейността в 

училище 

Директор,ЗДУД, 
Педагогически съветник 

До  
24.09.2022г. 

12. Изготвяне на годишен план за 
дейностите в училище 

Г. Михалева, председателите на 
МО 

20.09.2022г. 

13.Актуализиране на правилата за 
отпускане на стипендии за ученици от 8.-

12. клас 

Комисия за стипендии 05.10.2022г. 
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14. Попълване на графици  за провеждане 
на: 

 контролни и класни упражнения за 
І –я учебен срок 

 Приемно време на учителите 

 Консултиране на ученици 

 Провеждане на часовете по БДП 

 Дежурство по коридорите 

 Провеждане на часовете от 
ДП/ФУЧ 

ЗДУД,  
всички преподаватели 

 
28.09.2022г. 

 

15. Изработване на план за работата на 

методическите обединения  и постоянните 
комисии за учебната 2022/2023 г. 

Председателите на МО и на 

постоянните комисии 
14.09.2022г. 

16.Актуализиране на Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз 

Педагогически съветник 
м. септември 

 

17. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители 
м. септември 

 

18.Откриване на учебна година Директор, Т. Кулева, В. Сарафов, 
учители 

15.09.2022 г. 

19.Спортни дейности-общински турнир по 

баскетбол 
Г. Антонова, А. Димитров м. септември 

м. октомври 

 
1. Провеждане входното ниво на 

учениците 5. – 12. клас 
Преподавателите 

до 

07.10.2022г. 

2.Попълване на необходимите форми-
образци на НСИ за училищата. 

ЗДУД, РНИКТ 07.10.2022г. 

3. Национална седмица на четенето 
Учителите по БЕЛ 

м. октомври    
2022 г. 

4. Участие в областния литературен 

конкурс „Духът на българина” 
Учителите по БЕЛ м. октомври 

5.Утвърждаване списък на учениците, 

които ще получават стипендии за I-вия 

учебен срок. 

Класните р-ли, 

Комисия за стипендии 

м. 

октомври2022г. 

6. „Математика без граници” А. Георгиева По график 
7. Спортни дейности - общински турнир 

по футбол 
Г. Антонова, А. Димитров 

м.октомври 

2022 г. 

8. Есенно състезание по дигитални 

компетентности в гр. Тутракан 
Николай Кръстев 

октомври 
 

9. Представяне на медицински документи 

за освобождаване на ученици от  участие в 

дейности в часовете по ФВС 

 

Класни р-ли, медицинска сестра 

и ЗДУД 

14.10.2022г. 

10. Ученически отдих и ученически 
екскурзии 

Класни ръководители, учители 
м. октомври 

 

11. Състезание за речеви и 
комуникативни умения    на АЕ 

 

Т. Панчев, Ив. Петрова 

 

м. октомври 
2022 г. 

 

м. ноември 
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1.Математически турнир „Черноризец 
Храбър” 

Т. Николова 
1.11.2022 г. 

2. Есенен математически турнир А. Георгиева 11.2022 г. 

3. Ключови компетентности по природни 

науки 

Учители по природни науки 19.11 – 

20.11.2022., гр. 
Димитровград 

4.Турнири по повод патронния празник на 
ПМГ “Св.Климент Охридски” 

вътрешноучилищно п-во 
 

Учителите по физическо 

възпитание и спорт 

ноември 

5. Първи кръг на състезанието “Стъпала 
на знанието” 

Учителите по БЕЛ по график 

6. Първи кръг на състезанието 
“Любословие” 

Учителите по БЕЛ по график 

7. Участие на ученици и преподаватели в 
първи етап на областната литературна 

конференция 11. - 12. клас 

Учителите по БЕЛ По график 

8. Литературен конкурс под надслов “В 

началото е словото” 

Учителите по БЕЛ 20.11.2022 г. 

9. Математическо състезание “Вергил 

Крумов” 
М. Коцева 

Г. Николова 

11.2021 г. 

10. Патронен празник на училището Педагогическия съветник , 
главни учители 

25.11.2022г. 

11. Национално състезание по творческо 
писане на английски език 

 

Г. Михалева ноември 
2022 г. 

12. Изготвяне заявка за задължителна  

училищна документация за края на 
учебната 2022/2023 г. 

Директор ноември 

2022 г. 

13. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители ноември 

 

м. декември 
1.Антиспин кампания 

 
УС, педагогически съветник 

01.12.2022г. 

2. Коледно математическо състезание 

V – ХII клас 
Т. Николова 

 

13.12.2021 г. 

3. Областно състезание за презентационни 
и езикови умения на АЕ 

 

С. Райчева По график 

4. Общински кръгове на олимпиадите по 
предмети 

Гл. учители По график 
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5. Коледен базар,  изложба и тържества 
 

УС, педагогически съветник, 
учители  

12.2022г. 

6. Ученически отдих и учебни екскурзии 

според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители м. декември 

7.Коледна изложба Учители по ИИ, ТП декември 

м. януари 

 

1.Анализ на здравословното състояние на 

учениците. 

Медицинска сестра, 

главни учители 

01.2023г. 

2. Олимпиади - общински кръгове Преподавателите По график 
3. „Математика без граници” 

А. Георгиева 
По график 

 
4.НС по лингвистика 

 

М.Коцева 20. - 22.01. 

2023 г., 

5.Национално зимно МС за ученици от 8. 
до 12. клас А.Георгиева 

29-31.01.23г. 

6. Изготвяне предложение за план-прием 

2023/2024 учебна година. 

 

Директор 
 

 

01.2023г. 

7. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители 01. 2023г. 

8.Национално състезание “Ключът на 

музиката”  Общински кръг 

В.Сарафов 21.01.2023г. 

9. .Олимпиади – общински и областни 

кръгове 
 

Преподавателите 

 

По график на 

МОН 
 

м. февруари 

 

1. Попълване и проверка  на училищната 

документация  

 електронен дневник 

 лични картони 

кл.ръководители, ЗДУД, 
Директор 

02.2023г. 

2.Изготвяне на справка за брой на 

отпадналите ученици и анализ на 
причините. 

       02.2023г. 

3. „Българският език – лесен и интересен“ 

– състезание за 5. клас 

Христина Шегева   по график. 

3.Актуализиране списъка на учениците, 
които получават стипендия. 

Класни ръководители на 8.-12. 
клас, 

Комисия за стипендии 

02.2023г. 

4.Отчитане резултатите от учебно-
възпитателната работа през I учебен срок. 

Директор м. февруари  
2023 г. 

5.Месец февруари– месец за 

противодействия на зависимости 
Педагогически съветник, 
Ученически съвет 

до 

20.02.2023 г. 
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6.Олимпиади – общински и областни 
кръгове 

Преподавателите По график на 
МОН 

7. Отбелязване годишнина от 

освобождението на гр. Силистра 

МО - ОНГО 

 

10.02.2023г. 

8. Отбелязване годишнина от гибелта на 

Апостола- В.Левски 
МО - ОНГО 

19.02.2023г. 

9. Рецитаторски конкурс „С България в 

сърцето” 

Учителите по БЕЛ Февруари 

2023г. 

10.Назначаване на Училищна зрелостна 
комисия 

Директор 
По график 

11. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 
 

Класни ръководители, учители февруари 
2023 г. 

12. Национално състезание “Ключът на 

музиката” 
Областен кръг 

В. Сарафов 

 

18.02.2023г. 

13. Общинско първенство по шах, 
волейбол, тенис на маса 

 

Учителите по физическо    
възпитание  и спорт 

 

По график 
 

 

м. март 

 

1.Отбелязване Националния празник 3 
март  

Кл.ръководители,МО - ОНГО 
03.03.2023г. 

2.Областни кръгове на олимпиади Преподавателите По график 
 

3.Общински турнир по волейбол Учителите по физическо 

възпитание и спорт 
 

м.март 

4.Областни състезания по волейбол, 

баскетбол, футбол, лека атлетика. 
Учителите по физическо 

възпитание и спорт 

По график 
 

5.Турнир на ЕГ-волейбол. Учителите по ФВС март 2023 г. 

6. Математическо състезание „Европейско 
кенгуру” 

М. Коцева 16.03.2023 г. 

7. Пролетно състезание по ИТ в ПМГ МО по ИТ 03.2023 г. 
Силистра 

8. Национално състезание IT знайко – 

бластен кръг 

МО по ИТ март 2023 г. 

9.Изготвяне на обобщена заявка за 
задължителната документация на 

училището за началото на учебната 
2023/2024 г.  

Директор 03.2023г. 

10. Състезание по английски език Spelling 

Bee 

 

Сн. Славчева По график 

11. Подаване  на заявления от  учениците 

за допускане до  ДЗИ и регистриране на 
заявленията в софтуерния продукт  

ЗДУД, РНИКТ По график 

12. Издаване на служебни бележки за 
подадено заявление за допускане до ДЗИ 

ЗДУД, РНИКТ По график 
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13.Обсъждане план-приема за учебната 
2023/2024г. 

Директор По график 

14.Олимпиади – областни кръгове Преподавателите По график 

15. Пролетни математически състезания 5. 

- 12.клас 
 

А. Георгиева 

Г.Николова 
 

 

24.03. – 

26.03.2023 г. 
 

16. Провеждане на изпит за 

сертифициране към Microsoft (MOS 
Certificate) 

И. Николова 
03.2023 г. 

 

17. Национален кръг на олимпиадата по 
Химия и ООС 

Преподаватели по Химия и ООС 18-19. 03.2023  

18. Национален кръг на олимпиадата по 
Биология и здравно образование 

Преподаватели по Биология и 
здравно образование 

25-26.03.23г., 
гр. Силистра 

19. Ученически отдих и учебни екскурзии 

според интересите на учениците 
 

Класни ръководители, учители март 

20. Национално състезание “Ключът на 
музиката” 

В.Сарафов 
 

18-20 .03. 
2023г. 

м. април 

1.Участие в Националното състезание по 
химия и опазване на околната среда 

М. Янкова 07.- 09.04. 2023 
гр. Банско 

2. Участие във Великденско 

математическо състезание 

МО по Математика .04.2023 г. 

3. „Математика без граници” А. Георгиева По график 

4. Национален маратон на четенето МО по БЕЛ април 

5.Изработване и приемане план за 
честване на 24 май. 
 

МО по БЕЛ и класните 
ръководители на XIIклас 

28.04.2023г. 

6.Областни и национални кръгове на 
олимпиади 

Преподавателите По график 
 

7.Пробно външно оценяване в 7. и 10.клас 

и ДЗИ 

Преподавателите в 7. и 10. и 12. 

клас 
 

 

По график 
 
 

8. Спортни изяви: зонални първенства – 

шах, лека атлетика, тенис на маса, футбол, 
баскетбол, волейбол; 

Учителите по ФВС април  

2023 г. 

  

9. Участие в Географския фестивал МО - ОНГО Април - май 
2023 г. 

10. Ученически отдих и учебни екскурзии 

според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители април 

11. Великденски базар и изложба Педагогически съветник , УС и 

учители по ИИ 

април 

м. май 
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1. Включване в откритите врати на 

Районен и Административен съд по повод 
09.05. 

МО - ОНГО м. май 

2. Приемане на план за приключване на 
учебната година на 12. клас 

Директор м. май 

3.Обсъждане предложения за ученици: 

 за първенци на випуск 2023 г. от 
XIIклас 

 за знаменосци и асистенти на 
националния флаг и училищното 
знаме отXI клас 

 

ЗДУД, класните 
ръководители 

на XI и XIIклас, 
Учителите по ФВС 

 
05.05.2023г. 

4. Математически турнир „Акад. К. 

Попов”,  

А. Георгиева 8-9.05, гр. 

Шумен 

5.Изпращане на зрелостниците от 
учениците от XI клас 

Педагогически съветник, 
Ученически съвет 

12.05.2023г. 

6.МС за ученици от 4. клас ”Математика 
за всеки” 

М. Коцева, М. Хаккъ 13.05.2023 г. 

7. Конкурс “Език свещен на моите деди” Учителите по БЕЛ 30.05.2023 г. 

8.Среща на отличниците на випуск 2022 г. 
с Кмета на общината 

Директор 23.05.2023г. 

9.Честване  на 24 май Учители 24.05.2023г. 
10.Националeн кръг на олимпиади 

 

преподавателите По график 

 

11.Спортни изяви – републикански 
първенства 

Учителите по ФВС Май 2023 г. 

12.Легороботика “Робосръчко”,  гр. 
Разград 

Св. Стоева май 2023 г. 

13. Провеждане на изпити за: 

 Оформяне на срочна оценка 

 Промяна на оценка 

 Поправителни изпити 

ЗДУД, 
преподавателите 

По график 
 

14.Определянена групите за допълнителна 
подготовка за учебната2023/2024 г. 

ЗДУД  Май 2023 г. 

15. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители Май 2023г. 

16. Провеждане на ДЗИ Директор Май 2023г. 

17. Национален кръг-Microsoft И. Николова  

м. юни 

1. Обсъждане предложения за наказания 
на ученици от VIII – XI клас. 

класните ръководители юни 2023г. 

2.Приемане на план за приключване на 
учебната година в V, VI,VII, VIII, IX, X, 

XI клас 

ЗДУД 10.06.2023 г. 

3. Провеждане на НВО в VII и X клас Директор  По график 

4. Тържествено връчване на дипломите на 
зрелостниците от випуск 2023 г. 

Директор По график. 

5.Национален турнир по информационни 

технологии ИТ Свят, гр. Добрич 

Св.Нейкова 06.2023 г. 
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6. Международен ден на река Дунав МО - ОНГО 29.06.2023г. 

   

7. Ученически отдих и учебни екскурзии 

според интересите на учениците 

Класни ръководители, учители юни 

м. юли 

1.Провеждане на редовна поправителна 
сесия юни–юли. 

ЗДУД По график 

2.Изготвяне на обобщена информация за 
отпадналите учениции анализ на 

причините. 

 
ЗДУД 

 
07.2023 г. 

3.Тържествено връчване на 

свидетелствата на седмокласниците и 10 
клас 
 

Директор 

Кл. р-л на 7 и 10 клас 

07.2023 г 

4.Дейности за учебната 2023/2024г. 

съобразно наредбата за приема. 

Директор По график 

 

5. Утвърждаване списък на свободните 
места в класовете и реда за тяхното 
попълване 

Директор По график 
 

6.Годишен съвет за отчитане дейността на 

учителската колегия през учебната   
2022/2023 г.и утвърждаване основните 
насоки за работа за учебната 2023/2024  г. 

Директор юли 2023г. 

7. Ученически отдих и учебни екскурзии 
според интересите на учениците 

Класни ръководители,, учители юли 

8.Фестивал на младите математици “ 
Математически боеве” 

А. Георгиева  09. 2023 г. 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 

Спортни състезания и спортни прояви, организирани за отбори, представящи 

училището 2022/2023 г. 

№ 

по  
ред  

Спортни прояви  Ниво и етапи  Срок на 

провеждане  

Ръководители  

1. Общинско п-во по 

баскетбол  
 

Общинско  

 

м.септември Грета Антонова 

и Андрей 
Димитров  

 

2.  Общинско п-во по 
футбол 5-7 клас, 8-10 клас, 

11-12 клас 

Общинско  м. октомври  Андрей 
Димитров и 

Грета Антонова  
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3.  Състезания по повод 
патронния празник на 
училището 

Училищно 
ниво  

м. ноември,  
 м. януари  

Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

4.   Общински п-ва по шахмат 
и тенис  на маса  
 

  

Общинско  м. февруари 
  

Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

5.  
  
  

Общински п-во по 
волейбол    
  

 

Общинско  м. март Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

6.  Областни п-ва по волейбол, 
баскетбол, футбол, шахмат, 
тенис  на маса и лека 

атлетика  

Областно  м. март,  
м. април 

Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

7.  Зонални п-ва по волейбол, 
баскетбол, футбол, шахмат 
и тенис  на маса  

Зонално  м. март,  
м. април  
 

 

Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

8.  Финални  п-ва по волейбол, 
баскетбол, футбол, шахмат 
и тенис  на маса  

Национално  м. май,  
м. юни  

Грета Антонова 
и Андрей 
Димитров  

 

 


