КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, учебна 2018-2019 година
2018 година - посветена на 95 години от рождението на Маестро Добрин Петков
М.СЕПТЕМВРИ 2018 г.
3 септември, понеделник от 10:00 ч. – Педагогически съвет
- Септемврийска сесия - 2018 г.
- Преглед на задължителната документация за началото на учебната година
-7 септември, петък – 09:00 ч. Общо събрание, 09:30 ч. Педагогически съвет
17 септември, понеделник от 10:00 часа – Тържествено откриване на учебната година
17 септември, понеделник – от 12:30 часа в аулата – Майсторски клас по цигулка – Франческо
Де Анджелис, по програма на Международен фестивал „Дни на музиката в Балабанова къща“.
- Септемврийски съвещания, организирани от МК и РУО – Пловдив
- Попълване книгата за подлежащи ученици (до 16 год.)
- Изпращане Съобщение до училищата на новозаписаните ученици
- Изготвяне седмично разписание и заверяване в РЗИ – Пловдив (комисия)
- Изготвяне годишен и календарен план на училището
- Актуализиране на училищни правилници
- Изготвяне Списък-образец №1 и представяне на база данни AdminPro за НЕИСПУО
М.ОКТОМВРИ
4 октомври, четвъртък – 110 г. от рождението на Трендафил Миланов – Концерт на Стойка
Миланова и Роксана Богданова, слово: д-р Поля Паунова-Тошева
10 октомври, сряда – Съвместен концерт с Норвежки симфоничен оркестър
14 октомври, неделя – Честване 70-г. Костадин Таков с Тромбонов концерт
19 октомври – Прослушване на ученици V – VІІ клас за солисти на училищния оркестър Първанов
М.НОЕМВРИ
1 – 4 ноември – Есенна ваканция
1 – 4 ноември – Конкурс „Добрин Петков” – духови инструменти
М.ДЕКЕМВРИ
8-9 декември – Майсторски клас Аглика Генова и Любен Димитров
12 декември, 17:30 ч.- Коледен концерт на симфоничния оркестър (плакети). Диригент Пламен
Първанов + коктейл в 206
16 декември – Клавирен конкурс „Стелла Ослекова“
22 декември – 6 януари вкл. – Коледна ваканция

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, учебна 2018-2019 година

2019 г. Пловдив – Европейска столица на културата
М.ЯНУАРИ
7 януари, понеделник – на училище
....... януари – Обща родителска среща
....... – Прослушване на ученици VІІІ – ХІ клас за солисти на училищния оркестър - Първанов
28 януари – 28 февруари – Януарска сесия за учениците на СФО ( заявления до 11 януари 2019)
М.ФЕВРУАРИ
До 8 февруари - Определяне квестори и зали за ДЗИ и НВО ІV и VІІ клас
5 февруари – Междусрочна ваканция
8 – 10 февруари – Конкурс „Добрин Петков” – струнни инструменти
6 февруари – Начало на ІІ-ри срок (ПГ - ХІІ клас)
До ... февруари - Определяне училищна зрелостна комисия
15 – 17 февруари – Конкурс за ударни инструменти „Пендим”
26 февруари, вторник 12:00 – Концерт на духов оркестър по случай 3-ти март, слово
Ат.Андонов
М.МАРТ
3-ти март, неделя – Национален празник (неработен ден е 4 март, понеделник).
5 - 18 март - Подаване заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити – май 2019 г.
.....март, Пролетен преподавателски концерт (чаша вино в №206) заявки до .......
.......... - Прослушване на зрелостници за солисти на Опера-Пловдив
30 март – 7 април – Пролетна ваканция ПГ – ХІ клас, за ХІІ клас: 5 – 7 април 2019
М. АПРИЛ
............... април - Прием документи за кандидатстване в І-ви клас (в канцеларията).
14 – 15 април – Канадски проект – Богдан Иванов
19 – 22 април – Великден
............... - Приемни изпити за І-ви клас (солфеж)
....................... Пролетен концерт на симфоничния оркестър – Пл.Първанов
........................... - Записване на приетите в първи клас (в канцеларията)
........................ Годишни изпити – ХІІ клас, камерна музика/вокални ансамбли
М. МАЙ
............................... Годишни изпити – ХІІ клас, главен специален предмет
9 май, четв. Аула – Празничен концерт на ученици – близнаци и тризнаци
9 май, четвъртък, 10:00 ч. - Външно оценяване ІV клас – БЕЛ
10 май, петък – Външно оценяване ІV клас – Математика
14 май, вторник - Педагогически съвет за допускане до ДЗИ и избор знаменосци ХІ кл.
15 май, сряда „Последен училищен звънец” за учениците от ХІІ клас – изпращане на
зрелостниците
14 май, вторник - Външно оценяване ІV клас – Човекът и обществото
16 май, четвъртък - Външно оценяване ІV клас – Човекът и природата
............ Концерт на зрелостници солисти на Държавна опера – Пловдив, диригент ?

До 17 май - Издаване Служебните бележки на допуснатите до ДЗИ зрелостници и списъци с квесторите

21 май, вторник 08:00 часа – ДЗИ по БЕЛ (неучебен ден)
23 май, четв.08:00 часа – ІІ-ри ДЗИ (неучебен ден),
...... май, ......Абитуриентски бал на випуск 2019..................

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, учебна 2018-2019 година
28 май - Годишни изпити и концерти за учениците от ПГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас (№206 и 305)
30 май, четв. - Конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян” 09:00 - 19:00 ч., №305
31 май, петък - Последен учебен ден за учениците от ПГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас (връщане учебници ІІ –
ІV кл.) и раздаване Свидетелства на ПГ, І, ІІ и ІV кл., (записване за следващата учебна година).
М. ЮНИ
........... юни - Прием на документи за кандидатстване в ПГ и V клас за учебната 2019-2020,
стая №214 от комисия
........ – Голям детски концерт в рамките на МФ „Дни на музиката в Балабанова къща”
6 юни, четв. - ДИПК (теория на професията) – неучебен ден
7 юни, петък - ДИПК (практика на професията) – Музикант и Балетист
До7 юни - определяне училищна зрелостна комисия за ДЗИ - Септемврийска сесия
...... Фестивал на славянската вокална музика – отг.: проф.д-р Т.Шекерджиева
10 юни – 10 юли – Юнска сесия за учениците на СФО (заявления до 20 май 2019 г.)
.......ПС за гласуване награди на зрелостниците
10 – 14 юни – НВО дигитални компетентности, Х клас
....... – Концерт на ученици в рамките на Международния фестивал на камерната музика
13 – 15 юни – Приемни изпити за ПГ и V клас за учебната 2018 – 2019 г.
10 – 12 юни - Годишни изпити по специален предмет V – VІІ клас
14 юни, петък - последен учебен ден за V – VІІ клас (връщане учебници)
17 юни – НВО VІІ клас – БЕЛ, от 09:00 часа
18 юни – НВО VІІ клас – Математика
19 юни – НВО VІІ клас – Английски език (по желание)
............... юни – Прием документи за кандидадтстване за 8 клас
............... юни – Записване на приетите за ПГ и 5 клас
................ - Свидетелства за основно образование - VІІ кл. и бележници V – VІ, записване
21 юни, петък - Дипломиране на випуск 2019 година
– Поправителна сесия за учениците от V до VІІ клас
............... юни - Приемни изпити за 8 клас за учибната 2019-2020 г.
20 – 25 юни - Годишни изпити VІІІ – ХІ клас по специалните предмети
28 юни, петък - последен учебен ден VІІІ – ХІ клас
Предаване отчетните доклади и портфолиата от р-лите на групи на зам.-директорите
Предаване на отчетните доклади от зам.-директорите на директора
Предаване отчетите на постоянните комисии
М.ЮЛИ
Раздаване бележници VІІІ – ХІ клас и записване за следващата учебна година
Поправителна сесия VІІІ – ХІ клас, попълване картоните на учениците VІІІ – ХІІ клас
............ юли - Записване на приетите ученици за 8 клас
Лятна ваканция – график дежурни учители през м.юли и август по седмици
1 - 12 юли - подаване заявления за ДЗИ – Септемврийска сесия
М.АВГУСТ
До23 август - Издаване Служебните бележки на допуснатите до ДЗИ, Септемврийска сесия
27 август – 12 септември – Септемврийска сесия за учениците на СФО (заявления до 9 август)
28 август - ДЗИ, БЕЛ
29 август - ІІ-ри ДЗИ
М. СЕПТЕМВРИ
Септемврийска сесия
11септември - ДИПК (теория на професията)

