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РАЗДЕЛ І.  РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ 

Педагогическата дейност в училището и организацията на образователно-възпитателния 

процес се осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за системата на 

предучилищното и училищното образование: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г. 

2. Закон за професионално образование и обучение в сила от 01.08.2016 г. 

3. Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. 

4. Наредба №10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

разписания на учебните занятия. 

5. Наредба №16 от 16.12.2016 г. за управление на качеството в институциите. 

6. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. 

8. Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищно образование 

9. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

10. Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

11. Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно 

образование. 

12. Наредба за приобщаващото образование. 

13. Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

14. Наредба №2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по 

изкуствата. 

15. Насоки на МК за организиране дейностите в училищата по изкуствата и културата през 

учебната 2022-2023 година. 

ІІ. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

А) Формиране на личности с висока интелектуална, образователна и професионална подготовка и 

с активно гражданско съзнание и поведение, адекватни на динамично променящия се съвременен 

свят; 

Б) Стимулиране на творческите заложби у учениците в посока развитие на човешката 

индивидуалност и успешна бъдеща реализация в културния живот на страната и в чужбина; 

В) Обучение и възпитание според държавните образователни стандарти и тези на Европейския 

съюз в духа на общочовешките и националните демократични ценности. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

А) Утвържаване на НУМТИ „Добрин Петков” като конкуретноспособна образователна 

институция в системата на училищата по изкуствата и културата и в национална образователна 

система, осигуряваща оптимални условия за интелектуално, творческо, нравствено, физическо и 

социално развитие на възпитаниците си; 

Б) Обособяване на педагогическия колегиум като екип от професионално подготвени и социално 

отговорни личности, проявяващи загриженост и толерантност към подрастващите и способни да 
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откриват верните пътища към творческата им активизация за успешното им утвърждаване като 

граждани на България и на света; 

В) Стремеж към формиране на учениците като знаещи и можещи личности, осъзнаващи 

гражданските си права и отговорности и странящи от проявите на агресивност и асоциалност. 

 

3. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ 

А) Издигане и утвърждаване престижа на училището и създаване у всеки ученик на чувство за 

принадлежност към една културна образована общност; 

Б) Скъсяване на дистанцията между обучението в паралелковия и индивидуалния цикъл, 

активизиране на чувството за отговорност и съпричастност на целия педагогически състав към 

образователната и художествената дейност на училището, на базата на която се гради авторитетът на 

институцията; 

В) Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и превръщането на ученика от 

обект в субект на обучението. Прилагане на нови форми и методи за въздействие с цел преодоляване 

на информационната претовареност на учениците; 

Г) Подчиняване работата на преподавателите от цялата колегия на подготовката за НВО, ДЗИ и 

ДИПК; 

Д) Издигане нивото на художествено-творческата дейност и превръщане на училището в желана 

територия за учениците. 

Е) Съобразяване на педагогическата дейност с Конвенцията за правата на детето, с Етичен кодекс 

на работещите с деца и с Етичния кодекс на училищната общност. 

Ж) Продължаване на действията по подобряване на материалната база чрез задълбочаване на 

контактите с обществени институции, неправителствени организации и чрез работа по проекти; 

З) Усъвършенстване на работата с изоставащите и недисциплинираните ученици; 

И) Развитие на ученическата общност чрез създаване на класови съвети и на училищен съвет с 

цел приобщаване на учениците към общоучилищния живот и неговата децентрализация; 

К) Утвърждаване на Училищното настоятелство като орган, подпомагащ учебно-възпитателния 

процес, и активизаране на дейността му по приобщаване на родителската общественост към 

проблемите на училището и по привличане на средства; 

Л) Активизиране и оптимизиране на педагогическия и административния контрол. 

М) Утвърждаване на Обществения съвет към училището като орган за подпомагане развитието на 

училището и гражданския контрол върху управлението. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

А) Заседания на Педагогическия съвет – ден понеделник 13:30 ч., аула 

  Отг.: Директор 

Б) Заседания на ръководството – понеделник 10:00 Дирекционен съвет 

  Отг.: Директор 

В) Заседания на Училищното настоятелство – по техен график. 

  Отг.: Директор 

Г) Заседания на Училищните обединения и групи – по техен график. 

  Отг.: Заместник-директорите 

Д) Провеждане на класови родителски срещи 

  Срок: Септември 2022, Февруари 2023 г. 

Отг: Директор, зам.-директорите и класните ръководители 

Е) Провеждане на общоучилищни родителски срещи 

  Срок:  октомври 2022 г., март 2023 г. 

  Отг.: Директор, зам.-директори 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

 

А) Раздел „Начално образование” 

а) Прилагане на единни критерии при проверка и оценка на знанията на учениците, както и на 

интерактивни методи и ИКТ в обучението на учениците; 

б) Организиране на празник „Вече съм грамотен” (І клас) и на празници на чуждоезиковото 

обучение (ІІ, ІІІ и ІV клас); 

в) Провеждане на коледни и великденски концерти, на благотворителни базари, на годишни 

утра, на изложба от мартеници, изработени от децата, и на рецитал на национална тема; 

Б) Раздел „Общообразователни предмети” 

а) Провеждане на пробни матури по БЕЛ и ДИПК в ХІІ клас;  

б) Провеждане на тестови изпитвания с учениците от ІV,VІІ и Х клас по модела на 

задължителните в края на учебната година Национални външни оценявания; 

в) Изготвяне и представяне на мултимедийни и електронни уроци по различни дисциплини; 

г) Организиране на образователни екскурзии и на посещения на музеи, библиотека „Иван 

Вазов“, зоологическата градина и научна лаборатория; 

д) Подчиняване на преподавателските сбирки на обсъждането на проблемите около 

мотивацията на учениците и работата с проблемни ученици. 

В) Раздел „Музикална теория” 

а) Провеждане на пробен ДИПК за учениците от XII клас; 

б) Провеждане прослушване по солфеж на учениците от ІV и VІІ клас с оглед подготовката им 

за кандидатстване в училището; 

в) Провеждане на експериментален майсторски клас по хармония. 

Г) Раздел „Специални предмети” 

а) Обсъждане на учебно-методически проблеми по график на различните обединения и групи; 
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б) Провеждане на прослушвания, продукции и класови срещи по график на различните 

обединения и групи; 

в) Участия в семинари, конференции, срещи разговори, лектории според плановете на  

обединенията и групите; 

г) Провеждане на открити уроци от преподавателите в училище – по график. 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Изготвяне календар с дейности, посветени на 100 години от рождението на Добрин Петков 2023 г. 

2. Концерт на ученици в Празници Петко Стайнов в Казанлък, 1-4 декември 2022 г. 

3. Коледен концерт на училищния оркестър със солисти-ученици и връчване плакети на учители-

юбиляри на 7 декември 2022 г. Отг. Константин Добройков, д-р Поля Паунова-Тошева. 

4. Патронен празник на училището – 10 февруари 2023 г. Концерт на зрелостници-солисти на 

Държавна опера Пловдив. 

5. Концерт на училищния духов оркестър по случай Националния празник на България 3-ти март, на 

1 март – сряда в ЧК. Отг. Снежана Георгиева. 

6. Пролетен преподавателски концерт, 21 март 2023 г вторник, отг. д-р Поля Паунова-Тошева 

7. Организация и провеждане на Национален конкурс за млади китаристи „Валентин Вълчев“, 20 – 22 

април 2023 г. 

8. Балетен спектакъл по случай Деня на балета 29 април, Отг. Галина Гешева и Нора Маршаха. 

9. Организация и провеждане на Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян”, 31 май 

2023 г., сряда в зала №305. 

10. Организация и провеждане 13-ти конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти 

(цигулка, виола, виолончело и контрабас) „Добрин Петков“ 01-04 юли 2023. 

 

 

4. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ: 

 

А) Целенасочена работа в часовете на класа за изграждане у учениците на култура на 

поведение, на здравна и екологична култура, на уважение към общочовешки и национални ценности, 

на готовност за участие в общоучилищния живот и в обогатяване на традициите му с цел игнориране 

на негативното влияние на социалната среда и насочване към позитивни алтернативи; 

Б) Подпомагане дейността на Ученическия съвет по отношение на организацията на 

ученическото дежурство и на различни техни благотворителни инициативи.; 

В) Целенасочени усилия на учениците и техните класни ръководители за естетизация на 

училищната среда, изразяващи се в грижи за класните стаи и евентуално спонсорство; 

Г) Активизиране на извънкласната дейност чрез честване на бележити дати, годишнини и 

личности, чрез коледни и великденски тържества, концерти по класове, чрез екскурзии и спортни 

прояви, чрез посещения на концерти, театрални и оперни спектакли, изложби, музеи и паметници, 

чрез срещи с именити музиканти, писатели, артисти, чрез участие в регионални и национални 

олимпиади и състезания по интереси; 

Д) Усъвършенстване провеждането на часа на класа с цел превръщането му във време за 

занимателни дискусии, отговарящи на интересите на учениците; 

Е) Задълбочаване на връзките с преподавателите по специалните предмети и с родителите и 

включването им в класовия живот; 
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Ж) Системна работа на група „Класни ръководители” с проблемните ученици в училището и 

осъществяване на активно взаимодействие с Комисията за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

 

5. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО: 

 

А) Проверка на документацията – книга за подлежащи ученици, главна книга, паралелкови и 

индивидуални дневници, лични картони, протоколи за завършване на учебен срок и година. 

   Срок: постоянен  Отг.: АР 

Б)  Проверки за спазване графика на учебните занятия и работното време. 

   Срок: постоянен  Отг.: АР 

В) Посещения на АР по ресори на паралелкови и индивидуални часове за проследяване 

спазването на държавните образователни стандарти. 

   Срок: постоянен  Отг.: АР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПЛАНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ и  

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ за учебната 2022-2023 година 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 

Училищните комисии осъществяват дейността по собствен план и поддържат собствена 

документация. 
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ГОДИШЕН ПЛАН 
 

за дейността на ОБЕДИНЕНИЕ  
„МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ, ПИАНИСТИ, ВОКАЛИСТИ, БАЛЕТ,  

АНСАМБЛОВО МУЗИЦИРАНЕ” 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

Група „Музикална теория” 

              1.Организационна дейност 
    
                  През предстоящата учебна година преподавателите от група МТД ще : 
                  - присъстват и участват активно на сбирките на групата 
                  - разработят планове за дейността си при разл. форми на обучение - 
                    присъствено и при необходимост дистанционно 
                  - осъществят входни и изходни нива и ще обобщят резултатите по 
                    групи и класове 
                  - актуализират разпределенията си в зависимост от новите учебни планове 
                    и изисквания 
                  - преструктурират материала при необходимост 

 
Група „Пиано” 

Заседания – 1 път в месеца и при необходимост 

 

Група „Класическо пеене” 

Група „Народно пеене” 

Група „Поп и джаз пеене” 

-------------------------------- 

Група „Балет” 

Група „Ансамблово музициране” 

Попълване на личните дневници;  

Изготвяне на годишен план и седмични графици;  

Сформиране на камерни ансамбли; 

Планиране и подготвяне на класови и катедрени концерти и вътрешни прослушвания; 

 

Група „Задължително пиано” 

През месец септември групата се събра на две заседания, на които бяха обсъдени организационни въпроси 

във връзка с конкурса „Зорка Сайян“, който по всяка вероятност ще бъде проведен през месец юни. Бяха 

обсъдени също така и текущи въпроси за работата ни с учениците облигатисти. 
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ІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Група „Музикална теория” 

                - Входно ниво за 12 клас по МТД според новия формат на ДЗИ 
                   - Пробна матура за 12 клас   -  април ,2023 
                   - Подготовка на ученици за Националните конкурси по солфеж, 
                     ТМЕ, хармония 
                   - Системни консултации за изостанали и напреднали ученици 
                   - Консултации за явяване на ДЗИ , 12 клас, април - май 2023 
                   - Изготвяне на изпитни материали за консултации, приемни и 
                     приравнителни изпити 
 

Група „Пиано” 

1. Прослушвания под формата на концерт  
 Концерт-прослушване на ХІІ клас – Бетовен – Соната І част 

срок: 7.ХІІ.2022г. 
отг.: Антоанета Генова 

 ІV и VІІ клас – Бах и 2 етюда 
срок: 26.ІV.2023г. 
отг.: Снежана Спилкова 

2. Организиране на майсторски класове 
 

Майсторски клас на Лилия Бояджиева – февруари, 2023 г. 

 
срок: постоянен 2022/2023г. 
отг.: Елена Велчева 

 
 

Група „Класическо пеене” 

 

Група „Народно пеене” 

 

Група „Поп и джаз пеене” 

 

Група „Балет” 

  

Група „Ансамблово музициране”  

Подбор на подходящ материал, съобразен с възможностите и възрастта на учениците.  

Лично участие във вътрешно – квалификационни сбирки (майсторски класове, прослушвания). 

 

 

Група „Задължително пиано” 

Преподавателите ще изнесат доклади през учебната година. 
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ІІІ. ВЪТРЕШНО-КВАЛИФИКАЦИОННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Група „Музикална теория”  

- Открити уроци 
 - Квалификационна форма в групата в рамките на 1 академичен час под формата на : 
                                - беседи 
                                - лекции 
                                - дискусии 
                                - запознаване с новостите в различните дисциплини 
                                - споделяне на експерименти и достижения 
 

Група „Пиано”  

А) Открити уроци на преподавателите от група пиано и акордеон по график  

 срок: постоянен  

 отг.: Елена Велчева  

Б) Методически доклади  

1. Интерпретационни проблеми в клавирното творчество на Бетовен 

срок: м. март 2023г. 

отг.: Елена Велчева  

2. Дискусия на тема „Инструменталистът творец ли е?” 

срок: м. януари 2023г.  

отг.: Елена Велчева  

 

Група „Класическо пеене” 

Група „Народно пеене” 

Група „Поп и джаз пеене” 

Група „Балет” 

 Група „Ансамблово музициране” 

Прилагане на методически изисквания при преподаването на материала по камерна музика. Усвояване на 

щрихи, тушета, лъкова техника (при щрайховите инструменти); 

Лично участие във вътрешно – квалификационни сбирки (майсторски класове, открити уроци). 

 

Група „Задължително пиано” 

 

ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Група „Музикална теория” 

  Организиране и провеждане на събития и чествания на композитори, изпълнители , теоретици 
                                   М. Левиев и град Пловдив - 75 години от рождението му 
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                                   Цв. Семерджиева 
                                   390 години от рождението на Жан Батист Люли 
                                   Цв. Семерджиева 
                                   200 години от рождението на Цезар Франк 
                                   Цв. Семерджиева 
 -  Представяне на книгата на Милена Богданова "Музикално педагогически и теоретични възгледи на проф. 
Здравко Манолов в областта на музикално- слуховото обучение" 
                                  Ек. Георгиева 
 -  Организация и провеждане на Осми експериментален майсторски клас по хармония - 2023 г. 
                                  Р. Кръстева 
 

Група „Пиано”  

1. Концерт по случай 1ви октомври 

срок: 28.ІХ.2022г. 

отг.: Антоанета Генова 

2. Концерт по случай 1ви ноември 

срок: 26.Х.2022г. 

отг.: Елена Тасева 

 

3. Концерт на участниците в конкурса „Стела Ослекова” 

срок: ХII.2022г. 

отг.: Снежана Спилкова 

4. Концерт Виенска класика – Бетовен и Хайдн  

срок: 16.ХI.2022г. 

отг.: Антоанета Генова 

5. Коледен концерт  

срок: 21.ХІІ.2022г. 

отг.: Светлана Косева 

6. Концерт по случай 3ти март 

срок: 1.ІIІ.2023г. 

отг.: д-р Цветелина Борисова 

7. Концерт романтична музика – Брамс и Шуберт 

срок: 19.ІV.2023г. 

отг.: Людмила Назаренко 

8. Концерт на ученици от І клас  

срок: 17.V.2023г. 

отг.: Елена Тасева 

 

Група „Класическо пеене” 

 

Група „Народно пеене” 

 

Група „Поп и джаз пеене” 

Група „Балет” 

1. Коледен концерт – честване на 80-годишния юбилей на г-жа Росалия Кирова, основател на балетните 

класове в Пловдивското музикално училище – срок: м. Декември 
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2. Пролетен концерт, посветен на Международния ден на балета – срок: м. Април 

 
Група „Ансамблово музициране” 

Детелина Маринкева – камерна музика 

Системно провеждане на концерти и продукции. Участия в представителни концерти на училището и изяви 

извън него (Коледни и Великденски концерти). 

Представяне на ученици в Национални и Международни конкурси. 

Участия в музикални фестивали и майсторски класове. 

Други. 

Анастасия Баткова – диригент хорови формации 

Коледен концерт – месец Декември 2022г.; 

Пролетен концерт – месец Април 2023г.; 

Концерт по случай 1 юни, Международен ден на детето; 

Константин Добройков – диригент симфоничен оркестър 

Коледен концерт – 7 декември 2022г.; 

Великденски концерт – месец Април 2023г.; 

 

Евгения Ночева – диригент детски оркестър 

Концерт по случай Международния ден на детето – 1 юни. 

Снежана Георгиева – диригент духов оркестър 

Коледен концерт – месец Декември 2022г.; 

Великденски концерт – месец Април 2023г.. 

 

Д-р Милена Вълчева – ръководител китарен ансамбъл 

Концерт на ансамбъла – месец април 2023г. 

Пенчо Пенчев – ръководител ансамбъл „Престо” 

09.09.2022г. – Концерт на ансамбъла в София; 

18.09.2022г. – Концерт на ансамбъла в рамките на Sofia Summer Fest; 

08.10.2022г. – Концерт на ансамбъла в Димитровград; 

07.11.2022г. – Концерт на ансамбъла в Гоце Делчев; 

12.2022г. – Концерт на ансамбъла в Голямата базилика в Пловдив; 

01.06.2023г. - Участие с ансамбъл „Presto” в концерт по случай 1 юни, Международен ден на детето. 

 

Георги Гаджев – клавирен съпровод 

Системно провеждане на концерти и продукции, участия в представителни концерти на училището и изяви 

извън него.  

Представяне на ученици в Национални и Международни конкурси. 

Участия в музикални фестивали и майсторски класове. 

Други. 

Месец Декември 2022г.   Коледен концерт на класа по клавирен съпровод. 

Месец Април 2023г.        Великденски концерт на класа по клавирен съпровод 

 

Група „Задължително пиано” 
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Ежемесечни продукции, концерти по класове на по-изявените ученици по случай коледни и великденски 

празници и края на учебната година, както и самостоятелни концерти на най-изявените ученици. 

Провеждане на конкурса „Зорка Сайян“ за облигатисти през месец юни. 

 
 

----------------------------  
 
Планът на Обединение „Музикална теория, пианисти, вокалисти, балет, ансамблово музициране” е 
изготвен от д-р Поля Паунова-Тошева – зам.-директор „Музикална теория и концертна дейност”, 
въз основа на годишните планове на групите: 
„Музикална теория” – отг. Радослава Кръстева 
„Пиано и акордеон” – отг. Елена Велчева 
„Класическо пеене” – отг. Матеуш Тенев 
„Народно Пеене” – отг. проф. д-р Светла Станилова 
„Поп и джаз пеене” – отг. Теодора Сталева 
„Балет” – отг. Галина Гешевеа  
„Ансамблово музициране” – отг. Детелина Маринкева 
„Задължително пиано” – отг. Ани Кеседжян 
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ПЛАН 

 за работата на обединение  

„Оркестрови инструменти и корепетиция“  

за учебната 2022/2023г. 

 

I. Организационна дейност 
1. Изготвяне на графици на преподавателите и на групата 
2. Провеждане заседания на групата - две на всеки учебен срок, при необходимост и 

повече 
3. Планиране на класовите продукции и концерти и уточняване на използваните зали 

отг.: ръководителя на съответната група. 
4. Поддържане на интернет пространство на група „Корепетиция“                       отг.: 

Йорданка Иванова 
 

II. Учебно-методическа дейност 

1. Майсторски класове: 

a. проф. Велика Цонкова – цигулка 

b. Мичо Димитров – цигулка 

Отг. А.Сталева 

c. Организация на „ Есенен флейтов фестивал“, включващ майсторски класове и 

концерти с гости преподавателите Наталия Нейкова-консерватория “Золтан 

Кодай“- Цюрих, проф. Лидия Ошавкова - НМА „П.Владигеров“ - София и техни 

студенти  

25-28.10.2022г. 

Отг.: д-р Ивайло Василев 

2. Провеждане на открити уроци при желание от страна на преподавателите                                                                     

срок: постоянен 

отг.: Преподавателите от групата. 

3. Технически проверки върху гами и етюди на учениците от V до ХІІ клас 

срок: м. декември 2022г. - м. януари 2023г. 

отг.: група Цигулка 

4. Прослушвания на учениците от V до XII клас от група „Нисък щрайх“ – гами и етюди 

срок: м. ноември 2022г. 

отг.: Ю.Марковска 

5. Прослушвания с произведения от Й. С. Бах на учениците от X до XII клас от група 

„Нисък щрайх“ 

срок: м. февруари 2023г. 

отг.: Ю. Марковска. 

6. Технически проверки 

отг.: Юлия Марковска и д-р Ивайло Василев 

7. 2 прослушвания /за гами и за етюди/ по регламент, съгласуван в група „Медни духови 

инструменти“ 

срок: 11.2022г. - 02.2023г. 

отг.: Сн. Георгиева 
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8. Прослушване на гами и етюди – група „Ударни инструменти“ 

срок: м. януари 2023г. – м. март 2023г. 

9. Творческа работилничка с проф. Ясен Теодосиев - НМА „Панчо Владигеров“ – София. 

срок – след уточнение 

отг.: Снежана Георгиева. 

10. Участие в юбилея на Марияна Колева  

Срок - след уточнение 

Отг. П.Пенчев. 

11. Организация на образователни концерти по детските градини 

отг.: Нина Сталева 

 

 

III. Вътрешно-квалификационна дейност 

 

1. Сбирки на преподаватели от група Цигулка с различни теми за обсъждане, свързани 

със спецификата на цигулковото свирене. 

срок: І и ІІ срок 

отг.: група Цигулка  

2. Педагогическа дейност 

Възпитаване в младия цигулар на системност в подготовката по цигулка, поведение 

на сцена, стремеж към общо музикално развитие, етика в отношенията в училище. 

срок: І и ІІ срок 

отг.: група Цигулкa  

3. В рамките на катедрени и класови продукции - отбелязване на годишнини на именити 

композитори и изпълнители 

срок: І и ІІ срок 

отг.: група Цигулка 

4. Открити уроци на групата ще бъдат определени след събрание до края на септември 

2022г . 

5. Участие на класовете по флейта и кларинет в семинари и майсторски класове и 

посещаване на концерти на именити изпълнители в рамките на фестивалите през 

сезон 2022-2023г. 

6. Реализация на нови планове и подходи за обучение на деца в ранна възраст  в 

рамките на откритите уроци на д-р Ивайло Василев, Нина Сталева и Велко Георгиев. 

7. Участия на преподавателите от групата в семинари и други форуми, свързани с 

музикалното образование. 

8. Открити уроци - провеждане и от тримата преподаватели  

9. Участие в Семинар на Сдружение „Акомпанятори“ към СБМТД, 11.2022г. 

 

IV. Художествено-творческа дейност 

 

1. Концерт-прослушване на цигулари от ІV, VІІ и ХІІ клас 

срок: ІІІ-ІV.2023 г. 

отг.: Павел Генов  

2. Подготовка за конкурси 2022/2023г. 

(онлайн и в реално време) 
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3. Коледен концерт на малките цигулари от І и ІІ клас 

срок: м.ХІІ.2022г. 

отг.: Валентина Тенчева и Анелия Сталева 

4. Концерт-изпит на цигулари от І клас 

срок: м.V.2023г., Тракарт 

отг.: Анелия Сталева 

5. Концерт на цигулари от ІІ и ІІІ клас 

срок: м.V.2022г. 

отг.: Евгения Ночева 

6. Коледен концерт на учениците от I до IV клас от група „Нисък щрайх: 

срок: м. декември 2022г. 

отг.: Юлия Марковска 

7. Провеждане на общи концерти на групата - ежемесечно, при възможност 

8. Участия в общоучилищни и извънучилищни концерти, майсторски класове и изяви на 

учениците. 

9. Оркестрови и солистични изяви на преподавателите д-р Ивайло Василев,  Велко 

Георгиев и Нина Сталева в рамките на концертния сезон 2022-2023.   

10. Самостоятелни концерти на абитуриенти. Участие в прослушването за солисти 

зрелостници на оркестъра на Пловдивска опера. Самостоятелни концерти на 

изявените ученици от групата. 

11. Участие на ученици от група “Дървени духови инструменти“ в   Симфоничния 

оркестър на НУМТИ “Добрин Петков”: 

a. съвместни изяви с другите групи от МО, както и с други МО                                                                  

срок постоянен 

отг.: Сн. Георгиева 

b. участие в посочените в календарния план наши и международни конкурси                                                                    

срок постоянен 

отг.: всички преподаватели 

12.  Kонцерти (Дървени духови инструменти): 

a. на Народните будители 

срок 10.2022г. 

отг.: Иван Тодоров 

b. Коледен концерт 

срок: 12.2022г. 

отг.: Сн. Георгиева 

c. Концерт по повод 3-ти март – срок 02.2023г. 

отг.: всички преподаватели 

d. Дамски концерт по повод 8-ми март 

срок: 03.2023г. 

отг.: Сн. Георгиева 

13. Образователни концерти, след съгласуване с ръководството на методическата група 

и на училищата-домакини.                                                                                срок: 

постоянен 

14. Съвместни  концерти  със студенти от  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив за 

1 и 2 срок 

срок – постоянен 

Отг.: Пенчо Пенчев 

15. Концерти (Медни духови инструменти) 

a. Самостоятелен концерт на Мартин Йорданов (тромпет) и Марияна Колева 

b. Концерт на Ангел Сребчев и Димо Димов (тромпет) 
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c. Концерт на Мартин Йорданов и Вельо Кесяков (тромпет) 

Срок – след уточнение 

Отг.: Пенчо  Пенчев 

16. Участия на ученици в продукции и концерти в общо-училищни изяви 

17. Участия в извънучилищни изяви 

18. Концерт- изпит на малките изпълнители на дървени духови инструменти 

Месец май 2023г. 

19. Участие на учениците от класовете на преподавателите от група дървени духови 

инструменти на конкурсите : 

a. VII Международния конкурс за флейтисти - Варна  

месец октомври 2022г. 

b. Национален конкурс  за изпълнение на немска музика - "MAGIC" 

Бургас, 2023г. 

c. Международен конкурс „Музиката и земята“, 2023г. 

d. Арт фестивал Варна и др. 

20. Група „Корепетиция“: 

 Общоучилищни концерти 

 Класови и катедрени концерти 

 Коледен и пролетен концерти на балетните класове 

 Коледен концерт на малките щрайхисти. М. декември  

 Участия в конкурси 

 

 

Изготвил: Юлия Марковска 
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ГОДИШЕН ПЛАН 
 

за дейността на група „Общообразователни дисциплини 

Учителски състав на методическа група „Общообразователни дисциплини”:  

 

1. Ваньо Тишев— отговорник на групата  — Български език и литература 
2. Лили Мирославова — Български език и литература 
3. Таня Найденова — Български език и литература 
4. Андреана Паунова — Английски език 
5. Теодора Вълчева — Английски език 
6. Николай Господинов — Немски език 
7. инж. Красимира Тенчева — Компютърно моделиранепи Информационни технологии 
8. Светла Данаилова — Физика и Математика 
9. Валентина Лозенова — Математика и Физика 
10. Кристина Шишкова — Математика 
11. Диана Калъчева — Биология и здравно образование 
12. Йорданка Полянова — Химия и опазване на околната среда 
13. Атанас Андонов — История и цивилизации 
14. Павел Найденов — История и цивилизации 
15. Екатерина Орлова – Георграфия и икономика 
16. Йордан Бончев — Философски цикъл, педагогически съветник 
17. Станислава Малчева — История на изкуството, Изобразително изкуство, Технологии и 

предприемачество  
18. Йордан Трендафилов — Физическа възпитание и спорт 
19. Деян Бакърджиев — Физическа възпитание и спорт 

 

 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

 Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“ организират и 
провеждат педагогическата си дейност в съответствие с изискванията, определени в 
различните нормативни актове и образователни документи, като спазват трудовата 
дисциплина, седмичното разписание, Кодекса на труда и Етичния кодекс на училището. 
 Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата водят установената училищна документация, свързана с дейността им, 
като от началото на настоящата учебна година тя е само на електронен носител. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
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 Учителите от методическото обединение участват в работата на Педагогическия съвет, както 
и в различни организационни и методически форми и мероприятия, свързани с дейността на 
училището, като се стараят активно да работят в екип и да подпомагат както дейността на 
своите колеги учители, така и дейността на училищното ръководство за изпълнение на 
стратегическите цели и визията на училището. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата отговарят за състоянието на поверената им материално-техническа и 
учебна база и са здължени да опазват живота и здравето на учениците. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите по физкултура и спорт Йордан Трендафилов, Деян Бакърджиев ще организират и 
допълнителни занимания в извънкласни форми с цел подобряване на здравословното, 
физическото и функционалното състояние на учениците. Конкретните планирани 
мероприятия за организиране и провеждане са: 
- Вътрешноучилищен турнир по тенис на маса - срок: март 2023г. 

- Вътрешноучилищен турнир по баскетбол - срок: април - май 2023г. 

- Вътрешноучилищен турнир по волейбол - срок: април - май 2023г. 

- Провеждане на спортен празник с учениците от гимназиалния етап на обучение 

- Подобряване на спортната материална база с помощта на ученици от гимназиален етап 

Срок: април-май 2023 г. Отг.  Йордан Трендафилов, Деян Бакърджиев 
 

 Учителката по математика г-жа Кристина Шишкова планира да организира: 
– Прилагане на метода „Обърната класна стая“ – за повишаване на равнището на усвояваните 
знания и умения и подобряване на презентационните умения на учениците. 
– Съвместна дейност с колега за разработване на урок за 5 клас „Куб. Елементи. Повърхнина“, 
в който децата се запознават с новите понятия с нагледен модел на куб, изработен от самите 
тях в предишния час по Технологии и предприемачество. 
– Включване на игри в часовете по математика, съобразени с изучавания материал, за по-
лесно възприемане от учениците, както и по-силна мотивация за участие в учебния процес. 
– Участие в международен проект по Erasmus+ 
- Представяне на интердисциплинарни открити уроци в европейски страни по Европейски 
културен проект (ЕКП) – интегриране на културното наследство в процеса на обучение, 
представено чрез предметите математика и различни предмети. 
- Провеждане на интердисциплинарен ОТКРИТ УРОК междупредметна връзка между 
математика и различни предмети. 
Срок: втори срок на учебната 2022-2023 г. отг. Кристина Коева-Шишкова 
 

 Учителката по математика и физика Валентина Лозенова планира да проведе състезание по 
физика, чрез което да се повиши интересът и мотивацията на учениците за учене по 
предмета. 
Срок: втори учебен срок на 2022-2023г.   Отг. г-жа Лозенова  
 

 Провеждане на пробно НВО по математика в VII кл . с цел оптимизиране на подготовката за 
НВО и преодоляване на затрудненията при овладяване, осмисляне и прилагане на практика 
на учебния материал. 
Срок: м. април 2022-2023г. Отг. г-жа Лозенова 
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 Учителката по английски език Теодора Вълчева планира участие на учениците от 5., 6., и 7. 
клас в състезания, викторини, конкурси и изготвяне на проекти като например: чрез American 
Space Plovdiv към НБ“Иван Вазов“гр.Пловдив. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. Отг. Теодора Вълчева 

 

 Учителката по английски език Андреана Паунова планира организирането на подготовка на 
кандидати за НВО по английски език в 10. клас и подготовка на участници за провеждане за 
поредна година състезание по английски език.  
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г.    Отг. Андреана Паунова 

 

 Учителката по биология и здравно образование Диана Калъчева планира да организира две 
учебни екскурзии с образователна цел:  
- Учебна екскурзия „Организмите около нас – с учениците от Vб клас  
Срок: май – юни 2023г.       Място: Градската градина ;   Отг. Д. Калъчева 

             -Учебна екскурзия „Наблюдение на птиците в природата“ – с учениците от VIIа и VIIб клас 
              Срок: май – юни 2023г.    Място: Градската градина;       Отг. Д. Калъчева 

 

ІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

 Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“ планират 
образователната си дейност и прогнозират очакваните резултати от нея; подбират подходящи 
методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализацията на 
образователните си цели. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата изготвят годишни тематични разпределения в електронен формат на 
учебния материал по съответния учебен предмет, който преподават в училище, като при 
нужда са длъжни да преструктурират коректно учебното съдържание в тях. 
Срок: м.септември 2022г. 

 

 Учителите от групата планират диагностичната дейност, свързана с развитието на учениците,  
и системата за установяване равнището на техните  компетентности по съответния учебен 
предмет. Срок: м.септември 2022г. 
 

 Учителите от групата участват и в планирането и провеждането на учебно-методически 
дейности на училищно и извънучилищно равнище, които целят повишаване на тяхната 
професионална учителска компетентност и квалификация. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Всички учители методическата група са длъжни да проверяват, установяват, оценяват и 
отчитат резултатите от проверката на входното, междинното и изходното равнище на 
знанията и компетентностите на учениците по съответния учебен предмет, по който 
преподават в училище. Срок: м.септември – м.октомври 2022г. 
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 За всяка учебна единица учителите от групата определят конкретни урочни цели и с оглед на 
тяхното постигане структурират и провеждат учебно-възпитателния процес с учениците. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“ трябва да    
създават и поддържат в процеса на обучението в училище среда  и дисциплина, които 
благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, 
конструктивно общуване и сътрудничество, както между учителя и учениците, така и между 
самите ученици. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата контролират и оценяват ритмично и периодично компетентностите на 
своите ученици, като спазват общите критерии, заложени в държавнообразователните 
стандарти за оценяване на учениците в прогимназиален и в гимназиален етап в дневна и 
самостоятелна форма на обучение. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
 

 Учителите от групата са длъжни да съобразяват изискванията си към учениците с техните 
възрастови особености и с поставените цели и стандарти на обучение в училището, както и да 
съдействат за максималното развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, 
съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

  Учителите от групата провеждат класни и контролни работи по утвърден от директора на 
училището график. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
 

 Учителите от групата са длъжни да мотивират, консултират и подготвят добре учениците, 
които през настоящата учебна година ще се явяват на НВО в 7. и 10. клас и на ДЗИ след 
завършен 12. клас.  
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

  Учителите от групата провеждат консултации с изоставащи и напреднали ученици по 
утвърден от директора на училището график. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата провеждат родителски срещи и индивидуални срещи и разговори с 
ученици и родители в приемното си време – присъствено или дистанционно - по утвърден от 
директора на училището график, съобразен с изискванията на Министерството на 
здравеопазването, Министерството на образованието и конкретните противоепидемични 
мерки на РЗИ. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата участват в подготовката и провеждането на различни комисии и изпити 
по утвърден от директора на училището график. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от групата да участват в подготовката и провеждането на различни състезания,   
викторини, олимпиади, конкурси, проектни обучения или пробни изпити по своя учебен предмет. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 



21 

 

 Учителите от групата участват в училищно дежурство по седмичен график, утвърден от 
Директора на училището. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
 

 Учителите от групата работят с платформата Microsoft Teams във връзка с провеждането по 
необходимост на дистанционна форма на обучение. Някои от тях работят с виртуална бяла 
дъска и използват интерактивни електронни учебници и помагала. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Отговорникът на групата да участва като член на Национална изпитна комисия в проверките 
на изпитните работи на ДЗИ по БЕЛ след завършен дванадесети клас и като член на 
Регионална изпитна комисия в проверките на НВО по БЕЛ след завършен седми клас 
Срок: м.май-м.юни 2023г. 

 

 Учителите от групата изграждат у учениците чрез обучението по своя учебен предмет:  
-устни и писмени комуникативни умения; 
-умения за самостоятелна работа; 
-умения за самостоятелно учене през целия живот; 
-умения за работа в екип и група; 
-умения за разрешаване на проблеми; 

-умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информацията 
от разнообразни източници; 
-умения за критично и конструктивно мислене; 
-умение за работа с информационни технологии 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“ съдействат, в 
течение на учебно-възпитателния процес през учебната година, за изграждането на 
ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на 
отделната личност, както и за  формирането на позитивни социални и граждански умения и 
ценностни ориентации у учениците. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

ІІІ. ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

 Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“ участват в 
дейността на методическото обединение, като  планират дейностите, свързани с 
професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие и поставят началото на 
подготовката си за придобиване на по-висока квалификационна степен  
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Учителите от групата участват в наблюдение на открити уроци и презентации на колеги, в 
обучения, семинари, курсове и други форми на квалификация на училищно и извънучилищно 
равнище. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Учителите от методическото обединение на група „Общообразователни дисциплини“  
трябва да следят всички новости в научната литература по предмета, който преподават в 
училище, и да повишават квалификацията си чрез актуализиране на методите и формите на 
обучение, като добиват и нужните за атестирането им  квалификационни кредити. 
Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
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ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

  Всички учители от методическата група „Общообразователни дисциплини“  трябва да 
проявяват съпричастност към художествено-творческите изяви на учениците от  училището и 
да подпомагат дейността на учителите специалисти. Срок: периодичен през учебната 
2022/2023г. 
 

 Учителите от методическата група „Общообразователни дисциплини“  трябва да 
стимулират, насърчават  и подпомагат творческия процес на учениците от класа си, когато са и 
класни ръководители. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
 

 Учителите от методическата група „Общообразователни дисциплини“ да участват в 
организиране и провеждане на извънкласни мероприятия – отбелязване на бележити дати, 
празници, екскурзии, както и в подготовката и отбелязването на събития на училищно, 
общинско, областно и национално равнище, като се стремят да възпитават у учениците 
високонравствени и патриотични качества. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 
 

 При необходимост учителите от методическата група „Общообразователни дисциплини“ 
да провеждат часове сред природата. Да задават задачи за самостоятелна работа под 
формата на проекти, в които с лекота и с интерес учениците да затвърдят изученият материал 
или сами да открият детайлите в новите знания. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 
Планът е изготвен от Ваньо Тишев — старши учител по български език и литература с 2-ра 
степен на ПКС - отговорник на групата            
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ГОДИШЕН ПЛАН 
 

за дейността на ГРУПА „КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ“ 

 

VA клас Лили Мирославова: 

      • Изготвяне на годишно разпределение за час на класа, съобразено с наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

       • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката 

       • Осъществяване на постоянно сътрудничество с родителите чрез електронния дневник на 

класа. 

       • Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и ученици. 

       • Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи в условията на 

противоепидемични мерки. 

       • Ежемесечно изготвяне в електронен вид на справки за отсъствията на учениците от класа 

и информиране на родителите за състоянието  

          на противоепидемичния контрол в училището. 

       • Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод други 

грипни вируси. 

       • Посещение на НБ" Иван Вазов" и организиране на ден „Остави всичко друго и чети"-

срок 10.2022г. 

 Четене на произведения, свързани с националните и местни" книжни“ празници като 2 

април- Международният ден на детската книга, 23 април- Световният ден на книгата и 

авторското право, 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, рождените дни на известни 

писатели- срок 04.2023 г. 

 Организиране на околосветско четене „ Книгоходец: Къде пътешестваме?“ -срок 05.2023  

 Покана на детски писател/илюстратор на гости -срок 05.2023г. 

 Организиране на екскурзия- срок 06.2023г. 

 Стимулиране  и подпомагане творческия процес на учениците. 

Срок: периодичен през учебната 2020/2021г. 

 Участие в подготовката и отбелязването бележити дати и събития на училищно, 

общинско, областно и национално равнище. 

Срок: периодичен през учебната 2020/2021г. 

 

VБклас Теодора Вълчева: 

 Водене на задължителната документация на 5Бклас. 
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Срок: през цялата учебна 2022г./2023г 

 

 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. 

Срок: периодичен през учебната 2022г./2023г 

 

 .Организиране и провеждане на родителски срещи. 

Срок: м. септември 2022 г.;  

 

 Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа. 

Срок: периодичен през учебната 2022г./2023г 

 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия- отбелязване на бележити 

дати, празници, изготвяне на постери за час на класа и екскурзии. 

 Срок: периодиченпрезучебната 2022г./2023г 

 

VIAклас Деян Бакърджиев: 

 Водене на задължителна документация на паралелката 6А 

Срок: през цялата учебна 2022/2023г. 

 

       • Участие в родителски срещи 

         а) първи срок 

         б) втори срок 

         в) извънредни родителски срещи и индивидуални разговори с родители 

         Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

       • Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа. 

         Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

      • Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия – отбелязване на значими дати 

и събития, празници, екскурзии, открити уроци,  

          уроци – екскурзии. 

         Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г 

      • Провеждане на индивидуални разговори с родители. Срок: периодичен през учебната 

2022/2023 г. 

      • Проследяване активността и присъствието на учениците в платформата Microsoft Teams. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 
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VIБклас Станислава Малчева: 

 Водене на задължителна документация на паралелката  

Срок: през цялата учебна 2022/2023г. 

 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане на родителски срещи 

Срок: м. септември 2022;  извънредни родителски срещи 

 Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия- отбелязване на бележити 

дати, празници, екскурзии. Срок: периодичен през учебната 2022/2023г.  

 Организиране и провеждане на тържествено връчване на свидетелства за завършен 

прогимназиален етап на основна образователна степен на учениците от VIБ класСрок: м. 

юни през учебната 2022/2023г.     

        • Оптимизиране и естетизиране на класната стая Срок: м. Септември - м. Октомври 2022 г. 

        • Организиране и провеждане на екскурзия на класа Срок: м. Април – м.Май 2023 г. 

       • Организаране и подготовка на Коледен базар (ако противоепидемичните мерки 

позволаяват).Срок: м. Декември 2022г. 

VIIAклас Красимира Тенчева: 

      • Изготвяне на годишно разпределение за час на класа, съобразено с наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

       • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката. 

       • Осъществяване на постоянно сътрудничество с родителите чрез електронния дневник на 

класа. 

       • Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и ученици. 

       • Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи в условията на 

противоепидемични мерки. 

       • Ежемесечно изготвяне в електронен вид на справки за отсъствията на учениците от класа 

и информиране на родителите за състоянието на противоепидемичния контрол в училището. 

       • Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод други 

грипни вируси. 

       • Посещение на изложба- срок 11.2022г.   

          •Благотворителен класов концерт- срок 04.2023 г. 

         • Организиране и провеждане екскурзия- срок 05.2023 год. 
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VIIБклас Йорданка Полянова: 

       • Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи в условията на 

противоепидемични мерки. 

       • Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

        • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката. 

        • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката. 

        • Създаване и поддържане в обучителния процес на подходяща среда и дисциплина, добри 

взаимоотношения. 

        • Контрол върху реда и хигиената в класната стая. 

        • Организиране, провеждане и участие в извънкласни мероприятия – отбелязване на 

значими дати и събития, празници, открити уроци. 

VIIIAклас Павел Найденов: 

 Водене на задължителната документация на паралелката 

Срок: през цялата учебна 2022/2023 г. 

 

 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи. 

Срок: септември 2022 г. 

 

 Организиране и провеждане на извънредни родителски срещи. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа.  

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия – отбелязване на значими дати и 

събития, празници, екскурзии. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Координация и съдействие на учениците и родителите при въвеждане в образователната система 

обучение в електронна среда в условия на Covid 19. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

VIIIБ клас : 

 Водене на задължителната документация на паралелката 

Срок: през цялата учебна 2022/2023 г. 
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 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи. 

Срок: септември 2022 г. 

 

 Организиране и провеждане на извънредни родителски срещи. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Контакт с родители във връзка с дисциплината и успеха на учениците от класа. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия – отбелязване на значими дати и 

събития, празници, екскурзии. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

 Координация и съдействие на учениците и родителите при въвеждане в образователната система 

обучение в електронна среда в условия на Covid 19. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 

 

IX клас Ваньо Тишев: 

 Водене на задължителната документация на паралелката чрез работа с електронния 

дневник на училището, личните карти, личните картони на учениците, както и 

документацията, свързана със стипендиите им и издаването на дипломи за завършено 

средно образование. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Изпълнение на графика  за  дейностите, свързани с консултиране на родители и ученици 

при строго спазване на противоепидемичните мерки. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане по график на регламентирани родителски срещи при строго 

спазване на противоепидемичните мерки. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод 

други грипни вируси. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Отбелязване на световния Ден за безопасен интернет, провеждащ се всеки втори 

вторник на месец февруари и посветен на безопасността на децата в онлайн 

пространството. 

Срок: месец февруари 2021г. 

 Отбелязване на световния Ден против тормоза в училище, известен още като „Ден на 

розовата фланелка“, провеждащ се всяка последна сряда от месец февруари на годината. 

 Срок: месец февруари 2021г. 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия- отбелязване на бележити 

дати, празници, екскурзии 
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Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

       • Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.   

         Срок: периодичен през учебната 2022/2023г.   

        • В часа на класа с учениците от 9. клас да бъдат отбелязани:  

       - 1-ви декември – Ден за борбата със СПИН   

 - Световният ден за безопасен интернет, провеждащ се всеки   втори вторник на 

месец февруари и посветен на безопасността на децата в онлайн пространството  

- Световният ден против тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата 

фланелка“, провеждащ се всяка последна сряда от месец февруари на годината.   

                         Срок: месец декември 2022г. и месец февруари 2023г.   

   
 

          •Организация по завършване на учебната година в благоприятен за учениците климат и 

с възможност за подобряване на  

             взаимоотношенията, както между учител и ученици, така и между самите ученици.   

       Срок: периодичен през учебната 2022/2023г.   

 

XА клас Кристина Шишкова: 
 Изготвяне на  годишно разпределение за час на класа, съобразено с  наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

       Срок: м. септември през учебната 2022/2023г. 

 Ежемесечно изготвяне на справки за отсъствията на учениците от класа 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Организиране на екскурзия с посещение на исторически и културни забележителности 

      Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организирано посещение на концерти, театрални постановки и др. 

             Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Работа с учебната документация 

      Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Осъществяване на постоянно сътрудничество с родителите чрез електронния дневник на 

класа 

      Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Отбелязване на световния Ден за безопасен интернет, провеждащ се всеки втори 

вторник на месец февруари и посветен на безопасността на децата в онлайн 

пространството. 

 

XБ клас Диана Калъчева: 
 

       • Изготвяне на годишно разпределение за час на класа, съобразено с наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и  

         интеркултурното образование. 

       • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката= 
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       • Осъществяване на постоянно сътрудничество с родителите чрез електронния дневник на 

класа. 

       • Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и ученици. 

       • Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи в условията на 

противоепидемични мерки. 

       • Ежемесечно изготвяне в електронен вид на справки за отсъствията на учениците от класа 

и информиране на родителите за състоянието на противоепидемичния контрол в училището. 

       • Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод други 

грипни вируси. 

       

XIА клас Йордан Трендафилов: 
 

 

       • Изготвяне на годишно разпределение за час на класа, съобразено с наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

       • Водене в електронна среда на задължителната документация на паралелката 

       • Осъществяване на постоянно сътрудничество с родителите чрез електронния дневник на 

класа. 

       • Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и ученици. 

       • Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи в условията на 

противоепидемични мерки. 

       • Ежемесечно изготвяне в електронен вид на справки за отсъствията на учениците от класа 

и информиране на родителите за състоянието на противоепидемичния контрол в училището. 

       • Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод други 

грипни вируси. 

XIБ клас Анастасия Баткова: 

 Изготвяне на  годишно разпределение за час на класа, съобразено с  наредба №13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

       Срок: м. септември през учебната 2022/2023г. 

 Водене на задължителната документация на паралелката 

Срок: през цялата учебна 2022/2023 г. 

 

 Спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родители и 

ученици. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023 г. 
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 Организиране и провеждане на регламентирани родителски срещи. 

Срок: септември 2022 г. 

 Ежемесечно изготвяне на справки за отсъствията на учениците от класа 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 

 Организиране на екскурзия с посещение на исторически и културни забележителности 

      Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод 

други грипни вируси. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

       • Организиране на Коледно тържество за учениците от 11 б 

      • Отбелязване на Деня на славянската писменост и култура. 

 XII клас Екатерина Георгиева: 

 Водене на задължителната документация на паралелката чрез работа с електронния 

дневник на училището, личните карти, личните картони на учениците, както и 

документацията, свързана със стипендиите им и издаването на дипломи за завършено 

средно образование. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Изпълнение на графика  за  дейностите, свързани с консултиране на родители и ученици 

при строго спазване на противоепидемичните мерки. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане по график на регламентирани родителски срещи при строго 

спазване на противоепидемичните мерки. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Координация и съдействие на учениците и родителите при провеждането на обучение в 

електронна среда в условия на Covid 19 или при обявяване на неучебни дни по повод 

други грипни вируси. 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане на извънкласни мероприятия- отбелязване на бележити 

дати, празници, екскурзии 

Срок: периодичен през учебната 2022/2023г. 

 Организиране и провеждане на тържествено връчване на дипломите за завършено 

средно образование след завършена втора гимназиална образователна степен на 

учениците от 12.клас. 

Срок: месец юни 2023г. 

 Участие в тържествения абитуриентски бал на завършващия 12. клас. 

 Срок: месец юни 2023г. 

 

Изготвил: Диана Калъчева 
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ГОДИШЕН ПЛАН  
  

за дейността на  група „Начално образование“  

Отговорник обединение: Елена Янкова  
 

  

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

  

1. Изготвяне на седмично разписание на учебните часове.  

Срок: 10.09.2022г.  

Отг.: началните учители  
 

2. Оптимизиране на интериора на класните стаи с цел естетизация, функционалност и 

познавателно-възпитателно въздействие.  

Срок: 14.09.2022 г.  

Отг.: началните учители  
 

3. Оформяне, подготвяне и водене на установената училищна документация, свързана с 

дейността на учителя и работа с Е-дневник Shkolo.bg.  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

4. Организиране и провеждане на родителски срещи:  

а) първи срок – м. септември  

б) втори срок – м. февруари 

в) извънредни родителски срещи и индивидуални разговори с родители.  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

5. Изготвяне на годишна програма за ЦДО.  

Срок: 14.09.2022 г.  

Отг.: началните учители  

  

6. Изготвяне на графици за втори час на класа и за консултации с родители.  

Срок: м. септември  

Отг.: началните учители  
 

7. Работа с електронни учебни системи: Microsoft Teams, Уча. се, Kahoot,   

Khanacademy, електронни учебници на изд. Просвета и изд. Бит и техника;  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  

8. Работа с родителите на учениците с цел развитието на всеки клас като общност.  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

9. Участие в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и 

методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището.  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

10. Организиране на дейности, свързани с естетизирането на училищната среда.  

Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

11. Осъществяване на подкрепа на новопостъпили колеги през цялата учебна година.  
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Срок: постоянен  

Отг.: началните учители  
 

12. Организиране и провеждане на извънкласни дейности:   

 

 Ежемесечни посещения на театри, оперети, мюзикъли 

 Екскурзии с учебна цел – еднодневна екскурзия до Панагюрище и местността Оборище 

(м. октомври), организиране на двудневна екскурзия (м. май) 

Срок: м. октомври и м. май  

Отг.: началните учители  

 Организиране на зелено училище.  

 Срок: м. юни  

Отг.: началните учители  

 Спортен празник 

                     Срок: м. май  

Отг.: началните учители  

 Посещения на музеи 

Срок: постоянен  

Отг. началните учители   
 

13. Подготовка и организиране на посещения на Археологическия и Етнографския музей в 

гр. Пловдив.   

Срок: м. ноември и м. март   

Отг.: началните учители  
 

   14. Организиране и провеждане на извънкласни( проектни) дейности       
 

Срок: м. юни  

Отг.: началните учители 
 

ІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

  

1. Избиране на подходящи помагала за всеки клас за 2022/2023 учебна година.  

Срок: 12.09.2022 г.   

Отг.: началните учители  
 

2. Планиране и подготовка на учебния процес – изготвяне на тематични разпределения на 

учебното съдържание по учебна програма за задължителна подготовка във всеки клас.  

Срок: 15.09.2022 г.   

Отг.: началните учители  
 

3. Формиране на ясни цели в учебната работа в съответствие с възможностите на 

учениците, набелязване на форми и методи за попълване на пропуските.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
 

4. Създаване на интерес към учебния предмет и мотивация за изучаването му чрез 

подготвяне на интерактивни игри, презентации, тестове и допълнителни материали от 

подходящи източници.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
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5. Работа с изявените ученици по предмети с цел подготовка , организиране и провеждане 

на състезания и олимпиади:  

 Коледно математическо състезание – м.декември 

 Великденско математическо състезание – м.април 

 Състезание по български език „Св. Иван Рилски“ – м. април 

 Състезания на СБНУ – през цялата година 

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
 

6. Целогодишна работа с нуждаещи се от допълнителна подкрепа при усвояване на 

учебния материал ученици под формата на консултации.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

7. Контрол и периодично оценяване прогреса, знанията и уменията на учениците.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

8. Разпределяне и оказване на помощ на учениците от класа при работата им по зададени 

проекти, свързани с учебния материал.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

9. Регулярно информиране на всеки ученик и неговите родители за индивидуалните му 

постижения и резултати от обучението.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
 

ІІІ. ВЪТРЕШНО-КВАЛИФИКАЦИОННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  

  

1. Споделяне на добри практики и опит с колеги на сбирки на обединението на началните 

учители.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

2. Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на квалификация на 

извънучилищно равнище.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

3. Наблюдение на уроци на колеги от обединението на началните учители с цел споделяне 

на добри практики и опит.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

4. Провеждане на мултимедийни уроци по БЕЛ, математика, ЧО и ЧП.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

5. Участие в курсове за повишаване на компютърната грамотност и приложение в 

учебните часове чрез интерактивни презентационни уроци.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
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ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

  

1. Подготовка и провеждане на празници и тържества:  

  

 Тържествено откриване на новата 2022/2023 учебна година  

Срок: 15.09.2022 г.   

Отг.: началните учители  

 Седмица на четенето.  

Срок: м. октомври  

Отг.: началните учители  

 Урок за народните будители  

Срок: м. ноември  

Отг.: М. Кабаджова  

 Международен ден на толерантността   

Срок:  м. ноември   

Отг.: Ив. Паскова  

 Коледно тържество  

Срок: м. декември   

Отг.: началните учители  

 

 Рецитал в чест на Васил Левски „150 г. безсмъртие“ 

Срок: м. февруари  

Отг.: З. Венкова 
 

 Ден на розовата фланелка.  

Срок: февруари  

Отг.: И. Паскова  

 Празник на мама 

Срок: м. март   

Отг.: А. Влаева 
 

 Празник на буквите на 1-ви А и 1-ви Б клас  

Срок: м. март   

Отг.: Ю. Бенчева и И. Паскова  

 Празник на математиката  

Срок: м. март   

Отг.: Ю. Бенчева   

 

 Празник на детската книга 

Срок: м. април 

Отг.: М. Кабаджова и М. Неделчева 

 

 Празник за Великден  

Срок: м. април 

Отг.: Е. Янкова 

 

 Урок по случай 100 години от рождението на Добрин Петков 

Срок: м. юни 

Отг.: началните учители  

 

 Тържествено връчване на свидетелствата за завършен клас 

Срок: м. юни 

Отг.: началните учители  
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 Празничен урок по случай завършването на 4-ти клас   

Срок: м. май  

Отг.:З. Венкова и М. Неделчева  

  

2. Изготвяне на табла-проекти с учениците по случай бележити дати и празници.  

 01.11. - Ден на народните будители  

 Коледни празници - м. декември  

 10.02. – Патронен празник на училището  

 19.02 - Почитане паметта на Васил Левски  

 01.03. – Баба Марта  

 3 март- Национален празник на България  

 8 март  

 Ден на детската книга - м. април;  

 Великден - м. април;  

 Ден на Земята- м. април;  

 24.05. – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура  

 100г. от рождението на Добрин Петков – м. май 

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  

3. Работа по проект „Училищен плод” - запознаване на учениците с ползата от плодовете 

и витамините, които съдържат, чрез различни мултимедийни уроци и табла.  

Срок: постоянен   

Отг.: началните учители  
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