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Утвърждаване на Средно училище “Любен Каравелов” като училище за изучаване на музика,            
като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при            
подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения          
на Педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности,           
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на          
творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на младия човек като              
гражданин на България и света. Изграждане на мобилен, достъпен и ефективен образователен            
модел , базиран на съвременни дигитални технологии.Училището се стреми чрез          
висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно            
взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности;          
толерантност и разбиране към учениците от уязвими групи; противодействие срещу проявите           
на агресивност и насилие. 
 

ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
● Изучаване на музика / народно пеене, народни инструменти/класически инструменти,         

поп и джаз пеене/. 
● Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване неговата организацията и         

повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на       
педагогическите кадри. Използване на образователни платформи в обучението. 

● Внедряване на G suite платформата и придобиване на умения у специалистите за            
прилагането й. 

● Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 
● Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 
● Финансово управление и контрол. 
● Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  
● Работа  за решаване на проблеми , свързани с децата от уязвими групи. 
● Осъществяване на  задължителното обучение  до 16 години. 
● Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за          

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на           
училищните дейности и подобряване на МТБ. 

● Привличане и приобщаване на  родителската общественост за активно участие в 
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Училищното настоятелство (УН) 
и Обществения съвет  като органи, подпомагащи цялостния ОВП. 

● Провеждане на задължителни зрелостни изпити през 2019/2020г. 
● Реализиране на Национално външно оценяване за  IV , VII и X  клас. 
● Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни 

програми на различни неправителствени организации. 
● Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 
● Реализиране на новите Училищни учебни планове и програми за IV и X клас. 
● Организиране на занимания по интереси и дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения. 
● Реализиране на целодневна организация на учебния процес I – VII клас. 
● Изграждане на професионални учебни общности в училище и в по-широк контекст,           

които окуражават преподавателите да споделят предизвикателства и решения и да          
работят заедно, за да прилагат добрите практики и да подобряват класните си стаи за              
развитие на умения  на 21-ви век. 

● Усъвършенстване на компетенциите и инструментариума за развитие на уменията на          
21-ви век, за подобряване на образователната система и осигуряване на равен достъп до             
качествено образование за всяко дете. 

● Приемственост между образователните етапи. 
● Превенция за кибертормоз и интернет зависимости. 
● Съхранение и поддържане на материално-техническата база. 



 
 
 
 ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
 
1. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО. 
2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. 
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И  МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ. 
4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЪРЖАВНИТЕ,СОЦИАЛНИТЕ И       
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ  ИНСТИТУЦИИ. 
5. ОБУЧЕНИЕ (ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ). 
6. ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИМ. 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА. 
8. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ. 
 
 
 
 
 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 
 
Дейност 1 Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по цели ,             
свързани с качеството на образование. 
1.1.Анализ и актуализация на стратегията за развитие на училището.

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Педагогически съвет 

1.2. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на 
национално ниво. 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник:Педагогически съвет 

Дейност 2: Подкрепа на образователното и личностно развитие на учениците – Приобщаващо            
образование. 
2.1. Образователна подкрепа на всеки ученик – ученици със СОП, таланти и заложби, билингви, с 
обучителни затруднения ,ученици от уязвими групи. 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:ЗДУД 

 
 2.2. Изграждане на система за екипна работа между учители, педагогически съветник, социални работници, 
обществени възпитатели и др. 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: ЗДУД 

2.3. Ежегодно актуализиране на състава и плана на комисията, подбор на мотивирани членове на              
комисията. 
Срок: септември 2019г. 

Отговорник: ЗДУД 
2.4. Участие в проекти за преодоляване на обучителни затруднения,занимания по интереси и ЦДО. 

Срок: септември 2019-юни2020г. 
Отговорник: Директор 

 
Дейност 3. Прозрачност на управлението. 
3.1. 1. Приемане ,утвърждаване и публично оповестяване на вътрешните нормативни актове 
 
  



Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Педагогически съвет, 
Б.Илиева  

3.1.1. Запознаване на родители и ученици. 
  

Срок: септември 2019- юни 2020г. 
Отговорник: кл.ръководители 

3.1.2. Представяне в срок и коректно в РУО  и МОН. 
Срок: септември 2019г. 

Отговорник: Директор 
3.2. Отчитане и анализ на изпълнението на вътрешно училищните и държавните нормативни актове и 
изисквания . 

Срок: два пъти годишно 
Отговорник: Председатели на ПЕКК 

3.4. Контрол по изпълнение от УР. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: УР 

Дейност 4. Привличане на нови ученици, промени в общинска политика, подобряване на 
предлаганите от училището педагогически услуги. 
4.1. Реализиране на план-прием . 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Комисия по приема 

 
 

OПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 
Дейност 1. Планиране, подбор и развитие на персонала. 
1.1.Политика  за  подбор  при назначаването  на  персонала /млади, амбициозни учители с желание 
да се развиват; приоритет - бивши ученици на ЛК/ . 

Срок: септември 2019-юли 2020г. 
Отговорник:Директор 

 
1.2.Правила  и процедури  за  атестиране на персонала /по критерии, приети от ПС/. 
 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Комисия  

1.3. Договор със служба за трудова медицина, оценка на риска на работното място, 
анализ и оценка на здравното състояние на служителите и оценка на работната среда и трудовия 
процес. 
 
Срок: септември 2019г. 

Отговорник: ЗДАСД 
Дейност 2. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции и            
умения. 
2.1. Изготвяне и приемане на дефицити; правила за участие на персонала в квалификационна дейност 
и план . 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Председател на комисията по     

КД 
2.2 Оказване  на  подкрепа  и  помощ  на  нови  учители  или  други  членове  на  персонала. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Учители наставници 

2.3. Стимулиране на персонала за иновации и  за  създаване  и популяризиране   на  добри практики. 



Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Директор 

2.4.Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и           
материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование (чл.246 (1)            
от ЗПУО). 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:Директор 

 
2.5.Участие в НП ”Квалификация на педагогическите специалисти”, проекти по “Еразъм+” и др.  
                                                                                                          Срок:септември 2019г-юни2020г. 

Отговорник:Директор 
 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ 
 
Дейност 1. . Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни              
програми и проекти. Разработване на училищни проекти. 
1.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: Директор 

1.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 
Срок:септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:Директор 

1.3. Участие в национални програми на МОН и др. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:Директор 

Дейност 2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно         
управление на бюджета. 
2.1 Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в училището спрямо Стандарта за              
финансиране към ЗПУО. 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: ЗДАСД 

2.2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба. 
Срок:септември 2019г. 
Отговорник:ЗДАСД 

2.3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извънбюджетните             
приходи. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:ЗДАСД 

2.4. Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения,             
спонсорство, наеми, проекти и други. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:ЗДАСД 

2.5. Правила за планиране и провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти-публична              
общинска собственост. 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:ЗДАСД 

Дейност 3. Привличане на алтернативни източници за финансиране и осигуряване на условия            
за подобряване на МТБ на училището. 
3.1. Търсене на възможности за финансиране и осигуряване на условия за въвеждане на             
информационните технологии в учебния процес. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Директор 

3.2. Привличане на дарители и спонсори за закупуване на необходими МТС и подпомагане дейността              
на Ансамбъл „Тракийска младост“ към училището. 



Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:Директор 

Дейност 4. Съхранение и поддържане на материално-техническата база. 

4.1. Планиране и провеждане на час на класа за всички степени на тема „Обновеното ни училище“. 

 Срок: септември 2019г.  
 Отговорник: Кл.ръководители 

4.2. Графици за дежурство на учители. 

 Срок: септември 2019г. 
 Отговорник: Г.Рашеева 

4.3. Организиране на Зелени патрули от ученици. 

 Срок: септември 2019г. 
 Отговорник: Г.Рашеева  

4.4. Привличане на УП в дейности за опазване на материално-техническата база. 

Срок: септември 2019г.  
Отговорник: Г.Рашеева 

4.4.1. Конкурс за най-чиста класна стая 
Срок: септември 2019-юни 2020г.  

                                                                                                          Отговорник: Б.Илиева 
4.4.2. Участие в национални кампании за разделно събиране на отпадъци и почистване на района 
около училището и пр. 

Срок: септември 2019-юни 2020г.  
                                                                                                          Отговорник: Кл.ръководители 
 
4.5 . Проучване на възможностите и желания на родителите за включване в дейности за опазване на 
базата. 

Срок: септември 2019-юни 2020г.  
                                                                                                          Отговорник: Кл.ръководители 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С 
ДЪРЖАВНИТЕ,СОЦИАЛНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. 
 
Дейност 1.  Създаване на партньорства с НПО. 
 Членство в СУПРИМ 
ПУ „Паисий Хилендарски 
АМТИИ 
Фондация “Заедно в час” 
Център за творческо обучение 
Детски градини 
Регионален исторически музей 
Драматичен театър – Пловдив 
Куклен театър – Пловдив 
Комитет „Родолюбие“ 
Дом на учителя 
Читалища: „Д-р Христо Аджаров-2010“ и „Назъм Хикмет“ 
Други училища 
Други 

 
Срок: септември 2019г. 

Отговорник: Директор 



Дейност 2. Укрепване на функциите на Обществения съвет като партньор в училищното            
управление. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Директор 

Дейност 3. Активно участие на Училищното настоятелство в училищния живот. 
Срок: септември 2019-юни 2020г 
Отговорник:Председател на УН 

Дейност 4. Участие на училището в проекти. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Директор 

Дейност 5. Работа с родителската общност. 
5.1. Родителски срещи -общи за училището 

   - допълнителни за класа 
   - индивидуални, по определен повод . 

Срок: септември 2019 –юни 2020г. 
Отговорник: Комисия за работа с     
родители 

 
5.2. Единна система за ефективно партньорство на училището и семейството в областта на            
образованието. 
 
                                                                                                         Срок: септември 2019 –юни 2020г. 

Отговорник: Комисия за работа с     
родители 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  ОБУЧЕНИЕ (ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ). 
 
Дейност 1. Прилагане на личностно центриран подход  в обучението. 
1.1.  Повишаване на мотивацията на ученика за активно и отговорно отношение към ученето. 

Срок: септември 2019 –юни 2020г. 
Отговорник: преподаватели 

1.2 Прилагане на диференциран подход на преподаване, развитие на умения за самостоятелно,            
групово и индивидуално учене. 

Срок: септември 2019 –юни 2020г. 
Отговорник: преподаватели 

1.3 Внедряване на иновативни технологии и  практики. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Г.Стоев 

1.4. Създаване на позитивна развиваща и подкрепяща среда, адекватна на образователните           
потребности и разностранни интереси на всички ученици. 

Срок септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: преподаватели 

1.5.  Образователни формати  в извънучилищна среда. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: ЗДУД 

1.6. Приобщаващо образование. 
Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Педагогически съветник 

Дейност 2. Усъвършенстване на компетенциите и инструментариума за развитие на          
уменията на 21-ви век, за подобряване на образователната система и осигуряване на равен             
достъп до качествено образование за всяко дете. 
2.1.Обучение и подготовка за развитие на учителите, която ще доведе до успехи в класната стая за                
реализацията и на децата от непривилегированите общности. 



Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Председател на комисията по     

КД 
2.2. Изготвяне на ресурси за превръщане на предметното знание в приложно. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Комисия 

2.3.Изграждане на умения за работа в екип в паралелката - Проектно учене. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Преподаватели 

2.4.Провеждане на открити уроци за споделяне на добри практики за интеграция на деца от уязвими               
групи. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Преподаватели 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА 
НАПРЕДЪКА ИМ. 

 
Дейност 1: Оптимизиране на системата за оценяване на резултатите от обучението на            
учениците. 
1.1. Изработване на система от конкретни измерими цели, показатели за оценка, очаквани резултати. 

Срок: септември 2019г. 
Отговорник: ЗДУД 

1.2. Използване на саморефлексията в час като обратна връзка с учениците.
                                                           Срок:септември 2019-юни 2020г. 

Отговорник:Г.Стоев 
 

Дейност 2:  Отчитане на напредъка и индивидуалното развитие на всеки ученик. 
2.1. Текущи изпитвания за установяване входното и изходно равнище, НВО- IVкл. и VII кл., ДЗИ-               
XII кл. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Преподаватели 

2.2.  Анкетиране в края на учебните занятия на ученици, учители  и родители. 
 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
                                                                                               Отговорник: Преподаватели 

Дейност 3:  Определяне на дефицитите и отстраняването им. 
3.1. Анализи на входящите  и изходящите текущи изпитвания ,консултации и включване в проекти. 

Срок:септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник:Преподаватели 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА. 
 
Дейност 1: Насърчаване на интересите и развитие на творческите заложби на учениците. 
1.1. Проектобазирано обучение.  

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Г.Стоев 

1.2. Изучаване на музика / народно пеене, народни инструменти/класически инструменти, поп и            
джаз пеене/  
1.2.1 Танци 
1.2.2.Спорт 
1.2.3.Изобразително изкуство 



1.2.4.Приложно изкуство 
1.2.5.Театър 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
Отговорник: Председатели на ПЕКК 

1.3. Участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 
 

Срок: по график 
Отговорник: ЗДУД 

1.4.Участие в драматизации и  симулации. 
Срок: по график 
Отговорник: Цв.Георгиева 

1.5. Ден на ученическо самоуправление. 
           Срок: по график 

Отговорник: Педагогически съветник    
  
1.6.  Работа по проекти. 

  
                                                                                                            Срок: септември 2019-юни 2020г. 
                                                                                                            Отговорник: Преподаватели 

 
Дейност 2: Осигуряване на oбща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на            
учениците. 
 
2.1. Помощ по програмата „По-голям брат, по-голяма сестра”. 

Срок: септември 2019-юни 2020г. 
  Отговорник: Педагогически съветник 

2.2. Консултации.  
            Срок:септември 2019-юни 2020г. 
            Отговорник:Преподаватели 

 
2.3. Екипи – ДПЛР И ОПЛР. 

           Срок:септември 2019-юни 2020г. 
           Отговорник:Педагогически съветник 

ЗДУД 
  
2.4.Планиране, координиране и подобряване на работата за преодоляване на тормоза в училище/ 

превенция. 
         Срок:септември 2019-юни 2020г. 
         Отговорник:Педагогически съветник 

2.5. Използване на клубната дейност и  дейностите по интереси като механизъм за приобщаване на 
учениците, коригиране на поведението им и противодействие на насилието, агресията и тормоза.  

                                                                                                                                             Срок:септември 2019-юни 2020г. 
         Отговорник:Преподаватели 

2.6. Кариерно ориентиране на учениците. 

                                                                                                                   Срок:септември 2019-юни 2020г. 
       Отговорник:Кл.ръководители 

Дейност 3: Приемственост между образователните етапи. 

3.1.  Кандидатстване по НП“Заедно в грижата за ученика“. 



  
.                                                                                                                                 Срок:септември 2019г 

            Отговорник:Ч.Милушева 

3.2. Организиране и провеждане на Ден на отворени врати. 
                                                                                                                         Срок:април  2020г.  

 Отговорник:Преподаватели 

3.3. Открити уроци, на които да присъстват и родители. 
 Срок:септември 2019-юни 2020г. 

            Отговорник:Преподаватели 
3.4.  Планиране и провеждане на уроци с „гостуващи учители“ , подпомагащи плавния преход от 

Детски градини в 1 клас и от 4 в 5 клас.  
             Срок:септември 2019-юни 2020г. 
            Отговорник:Кл.ръководители 

  
Дейност 4: Превенция за кибертормоз и интернет зависимости. 

4.1. Участие в проект „Киберскаут“.  
                                                                                                                                                    Срок:септември 2019г 

              Отговорник:Г.Рашеева 

4.2. Мултиплициране на резултатите от проекта. 
                                                                                                                                                    Срок:септември 2019-юни 2020г. 

               Отговорник:Преподаватели  

4.3. Срещи с родители за запознаване с проблема и представяне на правилата за работа с интернет 
платформи.  

                                                                                                                                                      Срок:септември 2019-юни 2020г. 
                 Отговорник:Кл.ръководители 

4.4. Включване на подходящи теми в учебното съдържание и в ЧК. 
       Срок:септември 2019г. 

Отговорник:Кл.ръководители 
4.5. Анкетиране на родители и ученици. 

            Срок:септември 2019-юни 2020г 
Отговорник:Кл.ръководители 

  

4.6. Създаване на електронна библиотека с материали по темата, достъпна до родители и ученици. 
  

            Срок:септември 2019-юни 2020г 
Отговорник:Кл.ръководители 

 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 8: ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  НА УЧИТЕЛЯ. 
 

Дейност 1: Укрепване на кадровия потенциал. 



1.1. Проучване на дефицитите и нагласите, потребностите от квалификация на персонала в училище 
и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат, съобразно придобитите нови 
компетентности.  Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и План за КД. 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:Председател на комисията 

по КД 
 

1.2.Оказване  на  подкрепа  и  помощ  на  нови  учители  или  други  членове  на  персонала. 
Срок: септември 2019-юни2020г 
Отговорник:Учители наставници 

1.3.Стимулиране на персонала за иновации и  за  създаване и популяризиране на добри практики. 
Срок:септември 2019-юни 2020г 
Отговорник:Директор 
 

1.4. Изработване на критерии за поощряване  на педагогическите специалисти с морални и 
материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование 
(чл.246 (1) от ЗПУО). 

        Срок:септември 2019г. 
        Отговорник:Директор 

Дейност  2: Повишаване  квалификацията  на  педагогическия  персонал. 
1.1.  Политика  за  подбор  при назначаването  на  персонала /млади, амбициозни учители с желание 

да се развиват; приоритет - бивши ученици на ЛК/. 
Срок:септември 2019г. 
Отговорник:Директор 

1.2.  Правила  и процедури  за  атестиране на педагогическия персонал и оценяване на резултатите от 
труда по критерии, приети на ПС. 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:Комисия  за  КД 

1.3.  Договор със СТМ за  оценка на риска на работното място, анализ и оценка на здравното 
състояние на служителите и оценка на работната среда и трудовия процес. 

Срок:септември 2019г. 
Отговорник:ЗДАСД 

1.4 . Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за всеки 
член на педагогическата колегия. 
                                                                                                                  Срок:септември 2019-юни2020г. 
 Отговорник:Директор 
  
1.5. Участие в НП ”Квалификация на педагогическите специалисти”, обучение и работа по проект 

„FIERST“, финансиран от програма  Еразъм+ и др. 
  

                     Срок:септември 2019-юни2020г. 
 Отговорник:Директор 
  
1.6.Провеждане на практическо обучение за работа с електронен дневник. 

  Срок:септември 2019г. 
 Отговорник:Директор 



  
1.7.Обучение за работа с Гугъл платформи и приложения и изработване на ресурси за тях.Изготвяне 

на ресурси за превръщане на предметното знание в приложно. 
  Срок:ноември 2019г. 

 Отговорник:Директор 
  
1.8.Усъвършенстване  уменията на учителите за възрастовите особености на учениците през 

преходните периоди. 
 
Срок:септември2019-юни2020г. 

 Отговорник:Директор 
1.9.Усвояване на стратегии за справяне с опасностите и  рисковете в интернет. 

  Срок:февруари 2020г. 
 Отговорник:Директор 

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ /приложение към годишния план/ 
 
VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /приложение към годишния план/ 
 
VІІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 
 
1.ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 
 

● Тържествено откриване на Новата учебна година.  
Срок: 16 септември 2019 г. 
Отговорник:Комисия  

● Ден на независимостта на България  национален празник. 
Срок: 20 септември 2019 г. 
Отговорник:кл.ръководители 

● Патронен празник. 
Срок:  ноември 2019 г. 
Отговорник:Комисия  

● Коледни тържества. 
Срок: декември 2019 г. 
Отговорник:кл.ръководители 

● Коледен концерт. 
Срок: декември 2019 г. 
Отговорник:Комисия 

● Ден на самоуправлението.  
 Срок: април 2020 г. 

Отговорник:пед.съветник и преподаватели 
● Обесването на Васил Левски. 

Срок: февруари 2020 г. 
Отговорник:пед.съветник и кл.ръководители 
 

● Трети март  Ден на Освобождението на България –национален празник. 
 

Срок: март 2019 г. 
Отговорник:пед.съветник.кл.ръководители 

● Празник на буквите  I клас. 



Срок: март 2020 г. 
Отговорник:кл.ръководители- I клас 

● Ден на Земята. 
Срок:  април 2020 г. 
Отговорник:кл.ръководители-XII клас 

● Състезание „Кой е по-по –най?“. 
Срок: април 2020 г. 

● Ден на отворените врати. 
Срок: април 2020 г. 
 

● Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 
 

Срок: 24 май 2020 г. 
Отговорник:кл.ръководители.   

● Първи юни  Международен ден за защита на детето. 
 

Срок:29 май 2020 г. 
Отговорник:кл.ръководители 
 

● Ден на Ботев и на загиналите за Освобождението на България.  
 

Срок: юни 2020 г. 
Отговорник:Л.Бакалска,Н.Чорбаджиева 

 Тържествено изпращане на абитуриентите. 
Срок:15 май 2020 г. 
Отговорник:Комисия 

● Закриване на учебната година.  
Срок: 30 юни 2020 г. 
Отговорник:Комисия 

 
 
2. УЧАСТИЯ НА КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ  
 

● Конкурси  за рисунка, литературна творба и др. посветени на патронния празник 
Срок: ноември 2019г. 
Отговорник:Комисия 

● Участия на формациите от ансамбъл “Тракийска младост” в концерти, конкурси и фестивали            
в страната и чужбина. 

Срок: по покана 
Отговорник:ЗДАСД и М.Найденова 

 
● Национални и регионални  състезания по БЕЛ за V – XII клас. 

Срок: по график 
Отговорник:Р.Балтова,Л.Бакалска 

● Състезанията по БЕЛ, Математика, Човек и природа, Човек и общество за начален курс по              
график от организаторите 

Срок: по график 
Отговорник:Председател на ПЕКК 

● Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно           
указание за провеждане на олимпиадите в Средните училища през учебната 2018/ 2019 година               
утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на            
олимпиадите в Средните училища през 2018 /2019 г.  

Срок: по график 
Отговорник:ЗДУД 



 
 
 
 
 
3.  СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР(*) 
  

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА КОНТРО- 
    ЗИРА ПРОВЕЖ- ЛИРА 
      ДАНЕ   

1 2 3 4 5 
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Вътрешноучилищен турнир  
октомври  М. Бекяров  училище    

по футбол  за  V- VII кл.         
Тенис на маса декември М. Бекяров   
Вътрешноучилищно състезание по 
Тенис на маса  за V- VII и  VIII – X 
кл. 

януари М. Бекяров училище 
 
 
 

Вътрешноучилищен турнир март  М. Бекяров      
по футбол за V- VII кл.     училище    

Лека атлетика V- VII и VIII – X кл. март/ април М. Бекяров 
Ив. Шарков   

Вътрешноучилищен турнир по 
футбол за III- IV кл. 
 

май М. Бекяров училище  

Футболен турнир "Данониада" 
 май М. Бекяров   

 
УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Есенен спортен празник ноември  М. Бекяров  
Ив. Шарков извън града  

  

Пролетен спортен празник май М. Бекяров  
Ив. Шарков стадион Пловдив  

  
(*) Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар; Указанието за            

провеждане на ученически игри през учебната година на МОН и ДАМС; Областния спортен             
календар и училищните традиции. При провеждането на спортно-състезателните и туристическите          
дейности се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта на           
спортно-туристическата дейност е подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и           
развитие на физическите умения и качества. 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА 
 

начален етап – 2., 3., 4. кл. 

септември/ 
октомври 

април 
 

 
Ч.Милушева 

 
извън града  

 
 
  

ЕКСКУРЗИИ 
 

начален етап, 
прогимназиален етап,  
гимназиален етап  

   октомври 
   ноември 

май 
юни 

  Ч.Милушева 
  Ив.Шарков 
  Г.Петрова 

 извън града   



 
        
         
 
абитуриенти май,юни Н.Чорбаджиев

а  извън града    

     
  

ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР  
 

гимназиален  етап 
 

 
октомври, 
ноември  

 

 
М. Найденова 

 
 

    извън града 
  

 
 
 НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и 
реализиране на цялостната училищна политика  
РИТ-във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 
РУО - Пловдив 
Община Пловдив 
РЗИ-във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на          
образователно-възпитателния процес, седмично разписание. 
КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”, организиране на конкурси           
и мероприятия. 
РЦПППО – Пловдив- Регионален център за подкрепа процеса за приобщаващо образование 
Домове за изоставени деца 
Център за гражданска защита; 
Полиция, съдебна власт и прокуратура; Детска педагогическа стая; 
Здравни органи; 
Център за работа с деца; 
Нестопански организации; 
Етнографски музей; Музей на Съединението; Исторически музей; Природонаучен музей; 
Регионална библиотека „Иван Вазов” и Педагогическа библиотека; 
Висши учебни заведения; 
Медии; 
Читалища; Фолклорни дружества; 
Спортни клубове и дружества. 


