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Утвърдил: 

/Директор - НИНА ЧАНЕВА/ 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

№ Дейности Отговорници 

 Септември  

1.  
Участие в методически съвещания на училищно  и 

регионално  ниво 

Главни учители, председатели 

на МО 

2.  

Провеждане на поправителни и приравнителни 

изпити по график за ученици в дневна и 

самостоятелна форма. 

Председатели на комисии 

3.  

Провеждане на родителски срещи за 

новосформирани паралелки:  

I клас – 04.09.2019 

VIII клас – 11.09.2018 

Класни р-ли, УР 

4.  
Родителски срещи за предоставяне на безплатни 

учебници в ІІ-VІІ клас – 11.09.2019 г 

Домакин, класни р-ли 

5.  

Анализ на УВР през 2018-2019г. 

1. Резултати от НВО – ІV и VІІ клас. 

2. Резултати от ДЗИ. 

3. Отсъствия на ученици и учители. 

Кл. р-ли, учители, УР 

6.  
Избор на училищни комисии и приемане на планове 

за работата им 

ПС, пр-ли на комисии 

7.  
Обезопасяване района на училището- огради, 

пропускателен режим с турникети, осветление. 

УН, районна администрация 

8.  
Изготвяне на спортен календар за учебната 

2019/2020 година. 

Учители по ФВС 

9.  
Определяне темите по паралелки за часовете за 

спортна дейност. 

Учители по ФВС 

10.  
Тържествено откриване на новата учебна година – 

16.09.2019 г., 9:30 часа 

Комисия по откриването 

11.  

Инструктаж по БУВОТ и по БДП. Обсъждане с 

родители и разработване на безопасен маршрут от 

дома до училище. 

Преподаватели по БДП и кл.р-

ли 

12.  

Обсъждане на нови и променени нормативни актове 

и нови учебни програми за XІ клас 

Директор, 

Председатели на МО, 

Учители 

13.  

Изработване на годишни тематични разпределения 

под ръководството на председателите на МО и 

качването им в електронния дневник. 

Учители  

14.  
Изпращане на сведения за приетите в I клас ученици 

до районните администрации по местоживеенето на 

ЗД по УД 
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учениците ЗД УД – Ив. Вълкова 

15.  

При реализиран държавния план-прием  до 20 

септември се уведомяват писмено директорите на 

училищата, в които са се обучавали записаните в 

осми клас ученици. 

ЗД УД – Кр. Йончева 

16.  
Изготвяне на график за провеждане на входните 

равнища по предмети. 

Главни учители и председатели 

на МО 

17.  
Провеждане на входно равнище по предмети, 

проверка и обработка на резултатите. 

Учители  

18.  
Изработване на график за консултации през първия 

учебен срок 

ЗД по УД 

19.  
Изработавне на главно дежурство и дежурство по 

коридори 

Председатели на СО 

20.  
Изработване  на график за  класни работи Комисия по електронна 

обработка 

21.  
Изработване на седмични разписания  на учениците 

на индивидуална форма на обучение 

ЗД по УД 

22.  

Изработване на индивидуални учебни програми по 

предмети за ученици със СОП, непостигащи ДОИ за 

съответния клас. 

Учители, ресурсни учители, 

психолог, УР 

23.  

МО „Природни науки“ 

1.Екипна среща за обсъждане на актуализираните 

нормативни документи и указанията от годишните 

съвещания. 

2.Изготвяне на дидактически планове по Човекът и 

природата, Биология и ЗО, Химия и ООС, Физика и 

астрономия. 

А. Игнатова 

Учители по предмети 

 

24.  

1. Обсъждане на тематичните разпределения по 

БЕЛ и индивидуалните работни планове – 

обсъждане на график за споделяне на педагогически 

практики през първия учебен срок. 

2. Въвеждане на учители по БЕЛ с малък 

педагогически стаж в създаването и 

актуализирането годишните тематични 

разпределения 

3. Актуализиране на критериите за оценяване 

на входните равнища по класове 

4. График за провеждане на входни нива    

5.  Разработване на програми за усвояване на 

необходимия минимум от знания от ученици със 

СОП съвместно с ресурсните учители (екипни 

срещи). 

6. Среща с експертите по БЕЛ от РУО – 19.09.2019г. 

7. Обсъждане на новите учебни програми по БЕЛ за 

7. клас в МОН –  до 30.09.2019г.  

Учители БЕЛ 

 

 

 

Кацарова 

 

 

 

Учители БЕЛ 

 

Учители БЕЛ 

 

 

 

 

Учители БЕЛ 

Кацарова, Гайдова, Манчева, 

Апостолова 

25.  

1. Обсъждане на тематичните разпределения по 

математика и индивидуалните работни 

планове – степенуване по важност на 

предстоящите задачи и включването им в 

плана на МО. 

2. Обсъждане на новия модел за НВО по 

математика за 7. клас  до 30.09.2019г.  

3. Ранна диагностика на ученици с обучителни 

Арабаджийска 

 

 

 

 

Андонова 

 

Попова, Тошкова 
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проблеми в 5 и 8 клас и изготвяне на 

стратегия за работа с тях. 

Октомври 

1.  Заседание на координационния екип за превенция на 

тормоза в училище. 

А. Маринова 

2.  Участие в многоезично състезание – 19.10.2019 г. Учители по ЧЕ 

3.  Обсъждане в ЧК на нови паралелки правила на 

отношения 

А. Маринова 

4.  
Отбелязване на „ НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА 

НА ЧЕТЕНЕТО ” 

Състезание по правопис - Всички групи ЦДО 4.клас 

 

Класни ръководители НЕ и 

учители ЦДО 

5.  Тренировъчна евакуация Ив. Вълкова, Кр.Йончева 

6.  Утвърждаване списък на учениците, които ще 

получават стипендии 

А. Тодоринова, Е. Драганова, 

кл.р-ли, счетоводител 

7.  Създаване на специализирани кътове с 

информационни табла по БДП; Изготвяне на 

списъци на ученици велосипедисти, които желаят да 

бъдат обучавани по БДП с помощта на КАТ и СБА 

Преподаватели БДП, 

родителски актив 

8.  Изготвяне на обобщена справка за резултатите от 

входни равнища – в срок до 15.10.19. 

Главни учители и председатели 

на МО 

9.  Маратон на София 2019 г. Учители по ФВС 

10.  Подготовка на вътрешно училищните първенства по 

спортове 

Учители по ФВС 

11.  Попълване на формите-образци на НСИ Комисия по статистика, 

Йончева, Тодоринова 

12.  Участие в инициативата „Мениджър за един ден”- 

инициативи на JA Bulgaria - 07.11.19 г. 

 

Костова 

13.  Изготвяне на електронни уроци по предмети, 

съвместно с МО по ИТ 

Учители и председатели на МО 

14.  Радиопредаване, посветено на Деня на будителите, 

изготвено от МО по БЕЛ и по история 

Учители по история и БЕЛ 

15.  Участие в мероприятия, свързани с  Деня на 

будителите  

Кл.р-ли, учители по история и 

БЕЛ 

16.  Code week  - Европейска седмица на 

програмирането- 05-12.10.19 г. 

Милвана Радева 

17.  МО „Природни науки“ 

 

1.Екипна среща с ресурсните учители с цел 

организиране на обучението на учениците със СОП 

по биология, химия и физика. 

2.Кръгла маса за анализиране на резултатите от 

входните нива и набелязване на мерки за работа с 

ученици със слаби резултати. 

3.Планиране на работата с изявени ученици и набе-

лязване на мерки за личностното им развитие. 

 

 

А. Игнатова 

 

 

Учители по предмети 

18.  1. Обсъждане на график за организация на групите 

по проект „Подкрепа за успех”  

2. Контактна сбирка с оглед методологическа 

взаимопомощ по български език и литература в  5. и 

 

Учители БЕЛ 
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8. клас – идеи да направим часа интересен  

3. Обобщаване на резултатите от входни нива. 

Обсъждане на система от мерки за подпомагане на 

учениците, непокриващи изискванията 

4. Ден на народните будителите – тематични табла, 

радиопредаване съвместно с методическо 

обединение по история и цивилизация  

5. „Аз  пиша правилно“ – инициатива за 

популяризиране на правописната норма – 5.-12.клас 

– състезатели викторини  

6. Отбелязване с табла и презентации на 190-

годишнината от рождението на Добри Чинтулов. 

Споделяне на иновативни практики в открит урок на 

тема „Учителят на юнака балкански“ 

Кацарова, Манчева 

 

 

Кацарова 

 

 

Моминова 

 

 

Учители БЕЛ 

 

 

 

Кацарова 

19.  1. Обсъждане на график за организация на 

групите по проект „Подкрепа за успех” в МО по 

МАТ и ИТ 

2. Обобщаване на резултатите от входните нива. 

Обсъждане на система от мерки за подпомагане на 

учениците, непокриващи изискванията 

Арабаджийска 

Радева 

20.  Открит урок по проект „Иновативен свят“ – „Как да 

се запознаем“ 

София Илиева 

Ноември 

1.   Участие в Световната седмица по бизнес и 

предприемачество. Уъркшоп  на профил 

„Технологичен” и „Предприемачески“  

А.Костова 

2.  Запознаване на учениците с изискванията, 

организацията и условията за полагане на изпит за 

„DELF” 

МО- Френски език 

3.  Посещение в часовете на новоназначени колеги в 

НЕ. 

 

Параскева Петрова 

4.  Подготвяне на отбори по баскетбол, волейбол, 

футбол, тенис на маса, бадминтон, които ще 

участват в “Ученически игри 2019/2020”  

Преподаватели по физическо 

възпитание 

5.  Изготвяне на заявка за ЗУД за края на уч. 

2019/2020г. 

ЗД по УД 

6.  Изготвяне на календар с дейности и празници, които 

трябва да познават учениците. 

Учители по география, история, 

хореография, кл.ръководители. 

 

7.  МО „Природни науки“ 

 

1.Кръгла маса за планиране и въвеждане на 

интерактивни методи и средства в обучението по 

биология, химия и физика, с цел достигане на 

очакваните резултати,заложени в ДОС. 

2.Изготвяне и представяне от учениците на 

презентации по избрани актуални теми от областта 

на биологията, химията и физиката 

3.Споделяне на иновативни практики -запознаване с 

правилата за изготвяне на портфолио на ученика в 

обучението по природни науки. 

 

 

А. Игнатова 

 

 

 

 

Учители по предмети 

 

Д. Бурмова 
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8.  1. Дискусионен клуб в 12.клас на тема „Моят 

будител” – открит урок за споделяне на иновативни 

практики  

2. Сбирка на тема – обсъждане на дейности за  

насърчаване грамотността на учениците 8.-10. клас с 

оглед предварителната подготовка за НВО.  

3. Викторина „Как се пише” в 5. клас   

Кирилова 

 

 

 

 

Манчева, Петрова 

Кацарова 

9.  Организиране и провеждане на Софийски 

математически турнир 

 

Арабаджийска 

 

 

10.  Световна седмица по предприемачество София Илиева 

Декември 

1.  Актуализиране на Образец1 Е. Драганова 

2.  Мероприятия, посветени на превенция на  – СПИН. 

Семинарни уроци по биология и ЗО, посветени на 

темата. 

Мед. сестра, кл.р-ли, учители 

по биология и ЗО 

3.  Обсъждане на дейности за повишаване интереса на 

учениците към отделните учебни дисциплини –

интерактивни методи / игри, опити, състезания, 

викторини, задачи, презентации/. 

Учители  

4.  Съхраняване на българските традиции – Коледа – 

табла и коледна украса на училището и  кабинетите. 

Изработване на поздравителни коледни картички. 

Конкурс за поезия, рисунка и есе 

Класни р-ли, преподаватели по 

ИИ, чужди езици, Н. Моминова 

5.  Провеждане на класни работи по график Преподаватели 

6.  Изготвяне на изложба на тема „Малък пешеходец” Преподаватели БДП, кл. р-ли, 

начален етап, учители ЦДО 

7.  Обсъждане на допълнителната работа с изявени и 

изоставащи ученици и резултатите от нея по 

методически обединения, обща подкрепа 

Преподаватели 

8.  Посещения на коледни мероприятия  Класни р-ли 

9.  Коледен базар на учениците  предприемачи 18-

20.12.2019 

Учители по предприемачество 

10.  Концерт – хореографски паралелки Г. Христова и кл. р-ли 

11.  Коледни тържества на класовете и обединенията Т. Нинова 

12.  Подготовка и участие в общински кръгове на 

олимпиади по предмети. 

Учители по предмети, 

председатели МО, главни 

учители 

13.  МО „Природни науки“ 

Екипна среща за споделяне на добри практики.  

Г.Чоров 

14.  1. Провеждане на класни работи по график – 

БЕЛ. 

2. Съхраняване на българските традиции – 

Коледа – табла и  коледна украса  в кабинетите  

3. «Фантазията и животът – въздействието на 

Елин-Пелиновите „Косачи“» -  презентации на 

творчески проекти в 6.клас  

4. Зимата на хъшовете – художествено четене 

на откъси от повестта на Иван Вазов и дискусия 

върху посланията на текста в 7.клас – споделяне на 

иновативни педагогически практики. 

 

Учители БЕЛ 

 

 

Моминова 

 

 

Апостолова 

 

 

 

Кацарова, Гайдова 
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1. Провеждане на Общински кръг на 

Републиканската олимпиада по математика – 

мотивиране и организиране на учениците. 

2. Екипна среща за споделяне на добри 

практики. 

 

 

Преподаватели от МО по МАТ 

 

Андонова, Попова 

Януари 

1.  Изготвяне на предложения за училищния и 

държавен план-прием  

Директор 

2.  Подаване на документи за явяване на учениците за 

изпит за „DELF” 

МО Френски език 

3.  Провеждане на олимпиади- общински кръг Учители 

4.  Обсъждане на резултатите от контролни и класни 

работи 

Преподаватели, председатели 

на МО 

5.  Подготовка за приключване на I учебен срок Учители  

6.   Подготовка на изявени ученици за участие в 

областен и национален кръг на олимпиади по 

предмети 

Преподаватели 

7.  Инструментариум за развиване  на ученическите 

компетентности – аналитично четене, резюме – 

резултати и анализи от проведени педагогически 

изследвания - методическа сбирка  

Подготовка за провеждане на общински кръг на 

олимпиадата по български език  

Повишаване на грамотността-мероприятия: 

„Прочети тази книга!” – колажи, табла  за четене в 

коридорите. Презентации на творчски проекти– 

9.клас –  

Приключване на първи учебен срок – резултати, 

изводи, насоки за работа – методическа сбирка   

Обобщаване на резултатите от представянето на 

учениците от 23 СУ на Олимпиадата по БЕЛ – 

общински кръг – споделяне на анализ и насоки за 

повишаване на педагогическите постижения  

учители БЕЛ 

 

 

 

учители БЕЛ 

 

 

 

Петрова 

 

 

учители БЕЛ. 

 

 

 

Кацарова 

Февруари 

1.  Актуализиране на списъка на учениците, които 

получават стипендии 

Класни ръководители, 

счетоводител, Тодоринова 

2.  Изготвяне на график за контролни и класни работи 

през ІІ уч. срок 

ЗД по УД 

3.  Анализ на ниво клас на междинна диагностика Учители начален етап 

4.  Методически сбирки за обсъждане на методите за 

проверка и оценка знанията и уменията на 

учениците в начален етап, прогимназиален етап и 

гимназиален етап 

Председатели на МО и 

гл.учители 

5.  Програма и разпределяне на задачите за празника на 

„Европейските езици” 

Преподаватели по ЧЕ 

6.  Лекоатлетически крос в памет на В. Левски - 

19.02.2020г. 

Учители по ФВС 

7.  Представяне на живота и делото на В. Левски в ЧК Класни ръководители 

8.  Ученически игри 2019/2020” /Районно 

първенство/. 

Учители по ФВС 
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9.  Изготвяне на табла за В. Левски   Учители по ИИ, начални 

учители ПИГ 

10.  Радиопредаване на тема : Мястото на Левски в 

историята на България 

Учители по история 

11.  Изготвяне на справка за броя на отпадналите 

ученици и анализ на причините 

Директор 

12.  Подготовка за провеждане на областен и национален 

кръг на ученически олимпиади 

Преподаватели, УР  

13.  Конкурс за най-красива мартеница Учители и класни 

ръководители 

14.  МО „Природни науки“ 

 

1. Екипна среща за анализ на резултатите от първия 

учебен срок и обсъждане на мерки за работа с 

ученици, непокриващи ДОИ. 

2.Кръгла маса с ресурсните учители във връзка с 

резултатите от обучението на учениците със СОП 

през първия учебен срок. 

 

 

 

С. Лолова 

 

 

А. Игнатова 

15.  1. Художествен прочит на творби, посветени на 

Васил Левски. Беседа  - „Левски – народе????“ – 

презентации на творчески проекти и дискусии в 

11.клас -  

Подготовка за провеждане на областен кръг на 

олимпиадата по български език за класирали се 

ученици – „Опълченците на България” – открит 

урок в 7.клас – споделяне на иновативни 

педагогически практики  

4. Дебат на тема „ЗА или ПРОТИВ енергийните 

напитки“ -  споделяне на иновативни педагогически 

практики в 8.клас  

Кирилова, Петрова 

 

 

 

учители БЕЛ 

 

 

 

Гайдова 

 

 Петрова 

16.  1. Екипна среща за споделяне на опит при изготвяне 

портфолио на учителя и ученика. 

Спасова, Тошкова 

Март 

1.  Организиране на ученическа изложба на мартеници  Преподаватели по ИИ, начални 

учители  

2.  Честване на трети март – Национален празник на 

България, изготвяне на табла. Радиопредаване.  

Класни ръководители 

3.  Педагогически съвет с анализ на резултатите от І 

учебен срок 

Преподаватели, пр-ли на МО и 

гл. Учители 

4.  Конкурс за рисунка, посветена на Освобождението 

на България 

Преподаватели по  история и 

ИИ 

5.  Участие в инициативата „Мениджър за един ден” А. Костова 

6.  Организиране на посещения в музеи: НИМ, ВИМ, 

Етнографски; Посещения на църкви и манастири с 

учебна цел 

Преподаватели по история, 

класни р-ли  

7.  Празник на Европейските езици Учителите по ЧЕ 

8.  Патронен празник на училището – 19.03.2020 

Ден без учебни занятия с организирани други 

дейности ще бъде определен с решение на ПС 

Комисия, приета на ПС 

9.  Тържество на буквите – І клас Кл. р-ли 1 клас 

10.  Активно участие в мероприятия, свързани с месеца Класни ръководители, 
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за борба с тютюнопушенето – раздаване на 

рекламни материали, подготовка и провеждане на 

дискусии 

мед.сестра и психолог 

11.  Участие в математическото състезание –„Кенгуру”  МО по математика 

12.  Организиране на кампания по набиране на 

първокласници 

Учители от НЕ и УР 

13.  Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на 

уч. 2020/2021г. 

ЗД по УД 

14.  Изготвяне на справка  за необходимите безплатни 

учебници за учебната 2020/2021 г. 

Йончева  

15.  Областен кръг „Ученически игри 2019/2020 г.” Учители по ФВС 

16.  Участие в мероприятията за отбелязване на 

седмицата на Фракофонията 

Учители по ФЕ 

17.  МО „Природни науки“ 

 

1.Споделяне на иновативни практики- презентация 

за научните изследвания в Церн. 

 

 

С. Лолова 

18.  Тематични табла, посветени на  3 март -  Моминова 

„Заедно в час“  - Ученици от 10. клас гостуват на 

ученици от 4. клас  - презентации на творчески 

проекти - Петрова  

Подготовка за провеждане на пробна матура по БЕЛ 

–  Кирилова 

Подготовка за провеждане на НВО по БЕЛ в 10.клас 

– Петрова 

Дискусионен форум за пропуските и постиженията 

на учениците от 10 и 12 клас – споделяне на 

резултати и анализи на проведени педагогически 

изследвания и постижения 

 

Моминова 

 

 

Петрова 

 

Кирилова 

 

Петрова 

 

 

Петрова, Кирилова, Кацарова 

 

19.  Организиране и провеждане на математическото 

състезание Европейско кенгуру – 19.03 

Споделяне на иновативни практики от участие в 

професионални групи и общности 

Открит урок по приложна математика чрез 

иновативни методи в 8 клас. 

Арабаджийска 

 

 

Андонова 

 

Спасова 

Април 

1.  Сбирки на методическите обединения по предмети Председатели на МО, главни 

учители 

2.  Провеждане на Ден на отворените врати по проект 

„Подкрепа за успех“ 

УР, МО 

3.  Провеждане на пробен ДЗИ по БЕЛ  Кирилова  

4.  Подготовка за изпращане на випуск 2020г. Кл р-ли на 12. клас 

5.  Отбелязване на годишнината от Априлското 

въстание с различни мероприятия и беседа в час на 

класа.  

Кл. ръководители, учители по 

история 

6.  Ден на БДП с лого: „Заедно можем да спасим 

живота на много хора” 

Преподаватели БДП, УН 

7.  Участие в турнир „Лекоатлетическа пролет” / 3 – 12 

клас/ 

Учители ФВС 

8.  Презентация на 23 СУ за детските градини в района 

на училището 

 Учители от НЕ 
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9.  Пролетно математическо състезание за ученици от 

IV клас 

Мария Арабаджийска 

10.  Участие на театрално ателие в международен 

фестивал на Франкофонския театър 

Даниела Ламбова 

11.  Представяне на информация за учениците, които са 

допуснати до задължителни зрелостни изпити – 

2020 година по образец  

УР 

12.  Регионално състезание – Учебни компании  Албена Костова 

13.  МО „Природни науки“ 

Честване на Международния ден на авиацията и 

космонавтиката и Деня на Земята 

С. ЛоловаС. Лолова 

А. Игнатова 

Д.Бурмова 

14.  Великден – традиции, обичаи, Великденски базар  Кл.р- ли, Учители по 

предприемачество 

15.  Турнир „Данониада“ по футбол. Учители ФВС 

16.  Зонални „Ученически игри 2019/2020г.” Учители ФВС 

 Открити врати за родители на ученици от 

гимназията в часовете по ИТ с цел придобиване на 

представа за съдържанието на учебния материал и 

начините на преподаване и усвояване. 

М. Радева 

17.  00.04.2020 г. – неучебен ден с други дейности УР 

18.  Провеждане на пробна матура по БЕЛ – Кирилова 

„Съвременни български писатели и поети“ – 

открити практики - 

Участия в Деня на отворените врати – споделяне на 

иновативни практики в групите по проекта 

„Подкрепа за успех”   

Информационни табла за НВО – 10.клас и ДЗИ – 

«Приказки за доброто – има ли хора като Йовковия 

Серафим в нашия живот» -  презентации на 

творчески проекти в 6.клас –  

Петрова 

 

 

 

 

учители по БЕЛ 

Кирилова, Петрова, Кацарова 

 

Манчева 

 

19.  Посещение на часовете по математика в 4 клас с цел 

осъществяване на приемственост и провеждане на 

пробно НВО по класове. 

Преподаватели от МО по МАТ 

и класни р-ли на 4 клас 

Май 

1.  Външно оценяване в IV Класни ръководители, учители 

по предмети 

2.  Обсъждане и изготвяне на варианти за класни 

работи 

Преподаватели 

3.  Отбелязване Деня на Европа  и ученическото 

самоуправление. 

Класни ръководители, учители 

4.  Организиране посещения с ученици на музеите: 

Земята и хората, Природонаучен, Политехнически, 

Археологически 

Преподаватели 

по природни и обществени 

науки 

5.  Спортно-туристически празник ."Ден на 

предизвикателството " – летен 2020 

Учители ФВС 

6.  Финален кръг на „Ученически игри 2019/2020 г.” Учители ФВС 

7.  Организиране на тържества за приключване на 

учебната година  

Кл. р-ли –начален етап 

8.  Провеждане на ДЗИ по БЕЛ и втори предмет – 20.и 

22.05.2020г.  

ЗД по УД и учители 

9.  Провеждане на НВО в 4. клас 

БЕЛ- 27.05.2020 г. 

Класни р-ли на 4. клас 
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Математика- 29.05.2020 г. 

10.  Провеждане на зелени училища Класни учители от начален 

етап 

11.  Предложения за награждаване на ученици, 

постигнали високи резултати  през учебната година 

Преподаватели по предмети,  

Комисия по електр. обработка  

12.  Мероприятия във връзка с празника на славянската 

писменост и култура – 24.МАЙ  

Класни ръководители, 

Учители ФВС,  Нинова 

13.  Изпращане на Випуск 2020. Класни ХII класове 

14.  Подготовка  за ДЗИ – представяне на резултати и 

анализи на проведени педагогически изследвания и 

постижения – методическа сбирка -  

Празник на книгата и изкуствата за деца -„Моята 

любима книга” „Моят любим литературен герой” – 

презентации на творчески проекти в 5 и 6.клас -  

Провеждане на ДЗИ 

Тематични табла за 24 май  

Информационни табла за НВО – 7.клас и 10.клас   

Методическа сбирка – представяне на резултати и 

анализи на проведени педагогически изследвания и 

постижения на учениците от 7 и 10.клас за 

готовността им за НВО  

 

 

 

Кирилова 

 

 

Апостолова, Кацарова 

 

Моминова 

Кацарова, Гайдова, Петрова 

 

 

 

Кацарова, Петрова 

 

15.  Обмяна на материали и идеи между МО по 

природни науки и МО по МАТ, ИТ и Информатика 

с цел по-добро прилагане на знанията по математика  

по проект PISA, опит за работа в облак 

Преподаватели от МО 

Гл.учител, председатели на МО 

Юни 

1.  Мероприятия в чест на Деня на детето Класни ръководители 

2.  Мероприятия по класове  и радиопредаване във 

връзка с Деня на Ботев и падналите за свободата на 

България 

Класни ръководители 

МО – БЕЛ, История 

3.  Провеждане на НВО в 7. клас 

БЕЛ- 9.06.2020 г. 

Математика- 11.06.2020 г. 

Чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2020 г. 

Кр. Йончева 

4.  Провеждане на НВО в 10. клас 

БЕЛ- 9.06.2020 г. 

Математика- 11.06.2020 г. 

Чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2020 г.,  

Оценяване на дигиталните компетентности – в 

периода 15 – 19.06.2020 г. (по график)  

Кр. Йончева 

5.  Иновационен лагер „Кюри“- 2020  

 

А. Костова 

6.  Провеждане на изходни равнища Учители по предмети 

7.  Участие в изготвяне на необходими нагледни 

материали при кампанията по набиране и записване 

на ученици 

Преподаватели 

8.  Провеждане,  проверка, оценяване и анализ на 

резултатите от приключването на VІІІ-ми клас с 

интензивно и разширено изучаване на чужд език 

Преподаватели 

по чужди езици 

9.  Финални състезания „Ученически игри 

2019/2020 г.“.  

Учители ФВС 
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10.  Отбелязване на Световния  ден за борба с 

наркоманиите – масово мероприятие 

Мед. сестра 

11.  Отчет за дейността на МО, - изготвяне на примерни 

разпределения на часовете  

Преподаватели 

12.  Провеждане на редовна поправителна сесия за 

ученици от прогимназиален етап 

ЗД по УД, преподаватели 

13.  Включване в квалификационни курсове и семинари.  Учители 

14.  Избор на учебници по учебните предмети Главни учители и председатели 

на МО 

15.  Анализ на успеваемостта на учениците през 

учебната 2019/2020 г., причини за слаби резултати, 

изводи за следваща учебна година 

Главни учители 

16.  Провеждане на редовна поправителна сесия за 

прогимназиален етап 

ЗД по УД, преподаватели 

17.  Радиопредаване и табла, посветени на  Ботев   

Провеждане на  Националното външно оценяване за 

7.клас 

Подготовка за изходни нива в среден и горен курс 

Методическа сбирка за обобщаване и анализ на 

годишните резултати по БЕЛ в 5 и 6.клас  

Методическа сбирка за обсъждане на учебниците за  

11. – 12. клас за новата 2020-2021 учебна година. 

Вътрешноинституционален дискусионен форум за  

изработване на примерни разпределения на часовете 

по БЕЛ в 11.клас  

Методическа сбирка за обсъждане на проект за 

работата на методичното обединение през учебната 

2020-2021 година 

 

Моминова 

 

 

 

 

Кацарова, Апостолова, 

Манчева 

 

 

 

учители по БЕЛ 

Юли 

1.  Провеждане на редовна поправителна сесия за 

гимназиален етап 

ЗД по УД, преподаватели 

2.  Прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 

от Закона за предучилищното и училищното 

образование 

УР 

3.  Текущи ремонти на материалната база. ЗД, домакин 
 

Посочените дейности могат да се допълват, разширяват и обогатяват, както и да се заменят с 

други, съобразно нуждите и възможностите на училището и интересите на учениците. 

 

Настоящият годишен план е приет с решение на  Педагогическия съвет, 

Протокол № 13 от  13.09.2019 г. 

 

 

 


