
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, учебна  2022-2023 година 

2022 г.   
 
М.СЕПТЕМВРИ  2022 г. 
Поправителна сесия ДЗИ и ДИПК 
1 септември – Педагогически съвет 
-  Септемврийска сесия  - 2022 г.  
- Преглед на задължителната документация за началото на учебната година  
- Родителски срещи – 1, 5 и 8 клас 
8 септември – Педагогически съвет 
- Септемврийски съвещания, организирани от МК и РУО – Пловдив  
- 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 в платформата на НЕИСПУО  
15 септември, четвъртък от 11:00 часа – Откриване на учебната 2022-2023 година 
-15 септември, четвъртък –  13:30 Педагогически съвет 
 
М.ОКТОМВРИ  
29 октомври – 1 ноември вкл. – Есенна ваканция 
 
 М.НОЕМВРИ  
1 – 4 ноември, вторник-петък – Майсторски клас по флейта с ръководител Романо Пучи, орг. 
Европейска фондация Теодора Димитрова 
22 – 25 ноември, вторник-петък – Майсторски клас по цигулка с ръководител Роман Федчук, орг. 
Европейска фондация Теодора Димитрова 
 
М.ДЕКЕМВРИ  
4 декември, неделя - Концерт на ученици от НУМТИ в Празници на Петко Стайнов – в Казанлък 
7 декември, сряда - Коледен концерт  + плакети Отг. Д-р Поля Паунова-Тошева 
10 декември, събота -  Концерт на ученици от НУМТИ в Празници на Петко Стайнов – в София 
11 декември, неделя – Клавирен конкурс „Стелла Ослекова“ 
20 декември, вторник – Балетен коледен концерт 
Прослушване зрелостници за солисти на Държавна опера Пловдив ??? 
 
24 декември – 5 януари, четвъртък вкл. – Коледна ваканция  
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2023 г.   

Посветена на 100 години от рождението на ДОБРИН ПЕТКОВ 
 
М.ЯНУАРИ 
24 декември – 5 януари вкл. – Коледна ваканция  
6 януари, петък – на училище !!! 
9 януари – 8 февруари – Януарска сесия за учениците на СФО 

- Общо събрание – отчет бюджет 2023 г. 
 
М.ФЕВРУАРИ  
 
1 - 5 февруари вкл. – Междусрочна ваканция 
6 февруари – Начало на ІІ-ри срок (І - ХІІ  клас) 
6 – 21 февруари – Подаване заявления за ДЗИ, ДИПК, НВО чужд език 7 и 10 клас и ДК 10 клас 
До 8 февруари - Определяне на училищна зрелостна комисия, квестори и зали за ДЗИ, ДИПК и 
НВО ІV, VІІ и Х клас 
………. – Концерт Държавна опера Пловдив със солисти-зрелостници 
10 февруари – 12:00 часа - Патронен празник  
 
М.МАРТ 
1 март, сряда в ЧК – Концерт духов оркестър по случай 3-ти март, слово: Атанас Андонов, 
диригент Снежана Георгиева  
3-ти март, четвъртък - Национален празник, Концерт „Обичам българската музика“ в 
Камерна зала „България“ в София ??? 
 – Концерт в НМА – София със солисти-ученици от музикалните училища 
 
М. АПРИЛ 
8-17 април – Пролетна ваканция І – ХІ клас, за ХІІ клас: 12-17 април 2023 
 - Прием документи  за кандидатстване в І-ви клас (в канцеларията).  
11 април, вторник от 10:00 до 14:00 часа – Пробна матура – ДИПК писмен №303 и 304 
 април - Приемни изпити за І-ви клас за учебната 2022-2023 
- Записване на приетите в първи клас (в канцеларията) за учебната 2023-2024 год. 
 – Балетен концерт 
16 април – Великден 2023 (14 – 17 април) 
20 – 22 април – Национален конкурс за млади китаристи „Валентин Вълчев“ 
 
М. МАЙ 
2 - 16 май – Производствена практика 12 клас 
15 май, понеделник - Педагогически съвет за допускане до ДЗИ и избор знаменосци и асистентки 
ХІ класове 
16 май, вторник „Последен училищен звънец” за учениците от ХІІ клас – изпращане на 
зрелостниците 
16 – 20 май – Проверка на изходно равнище на учениците от I до III клас по специален предмет – под 
формата на концерти 

До 18 май - Издаване Служебните бележки на допуснатите до ДЗИ зрелостници и списъци с квесторите   

13 - 16 май - ДИПК (практика на професията) – по график 
19 май, петък   08:30 часа – ДЗИ по БЕЛ (неучебен ден) 
23 май, понеделник 08:30 часа – ДИПК - писмен (неучебен ден),  
 
 

….. май,  - Абитуриентски бал на випуск 2023 
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29 май,  10:00 ч. - НВО ІV клас – БЕЛ 
30 май, 10:00 ч. – НВО ІV клас – Математика 
 
31 май, сряда №305 - Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян”  
 – Голям детски концерт – Мила Павлова „Дни на музиката в Балабанова къща“ 
31 май, сряда  - Последен учебен ден за учениците от  І, ІІ, ІІІ клас (връщане учебници ІІ – ІІІ кл.) 
и раздаване Свидетелства на І, ІІ, ІІІ  кл. 
 
М. ЮНИ 
1 юни – 7 юли – Юнска сесия за учениците на СФО 
 – Камерен концерт на ученици, Фестивал на камерната музика – Етнографски музей 
12 юни, понеделник – 13:30 ч.. ПС за гласуване награди на зрелостниците 
6 – 8 юни – Проверка на изходното равнище на учениците от IV до VI клас по специален предмет 
– от 14:00 часа! 
 - Прием на документи за кандидатстване в  V клас за учебната 2023-2024 г. 
юни – Юнска сесия СФО – заявления се подават до 31 май 2021 г. 
13 юни – НВО  – БЕЛ  - VІІ кл. от 9 ч. и Х клас от 11 часа (неучебен ден) 
14 юни – НВО  – Английски език 7 и 10 клас (по желание) 
15 юни, - последен учебен ден за ІV – VІ клас (връщане учебници), Главна книга 
15 юни, четвъртък - Дипломиране на випуск 2023 година 
16 юни – НВО – Математика- VІІ клас от 9 ч. и Х клас от 11 ч. (неучебен ден) 
16 юни – Свидетелства за завършен начален етап 4 клас 
  – Приемни изпити за  V клас за учебната 2023 – 2024 г. 
 – Прием документи за кандидатстване за 8 клас за учебната 2023 – 2024 г. 
 – Записване на приетите за 5 клас за учебната 2023 – 2024 г. 
До 26 юни - определяне училищна зрелостна комисия за ДЗИ - Септемврийска сесия 
 ……– Поправителна сесия за учениците от V до VІ клас 
19 – 23 юни - Годишни изпити  - проверка на изходно равнище на учениците от VІІ до ХІ клас по 
специалните предмети 
26 юни – 07 юли - подаване заявления за ДЗИ и ДИПК – Септемврийска сесия 
30 юни, петък - последен учебен ден VІІ – ХІ клас (връщане учебници VІІ клас) 
30 юни, четвъртък – Обявяване свободни места за приравнителни изпити 
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 
1 – 4 юли – Конкурс „Добрин Петков“ – цигулка, виола, виолончело и контрабас. 
1 – 14 юли – Производствена практика по хор, оркестър, китарен ансамбъл – Х, ХI клас 
До 2 юли -Свидетелства за основно образование - VІІ клас 
- Приемни изпити за VIII клас за учебната 2023-2024 г. 
До 16 юли – Удостоверения за 1-ви гимназиален етап Х клас 

27 ни – 08 юли - подаване заявления за ДЗИ и ДИПК – Септемврийска сесия 
-Раздаване бележници VІІ – ХІ клас  
…… Поправителна сесия VІІ – ХІ клас, попълване картоните на учениците VІІІ – ХІІ клас  
 - Записване на приетите ученици за 8 клас за учебната 2023 – 2024 г. 
24 - 30 юли – Хорова лаборатория „Крикор Четинян“ – Кръстин Настев 
Лятна ваканция – график дежурни учители през м.юли и август по седмици 
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М.АВГУСТ 
До23 август - Издаване Служебните бележки на допуснатите до ДЗИ и ДИПК, Септ. сесия 
24 август - ДЗИ, БЕЛ       8:30 часа 
25 август – ДИПК - писмен       8:30 часа 
29 август – ДИПК – практика  11:00 часа 
 
 
 
М. СЕПТЕМВРИ 
1 септември, Античен театър – Концерт „Музика от звезди“ посветен на 100 години от 
рождението на Добрин Петков, диригент Найден Тодоров, солисти: Соня Йончева, Марин 
Йончев, Нели Койчева, Мони Симеонов и Мидори Гото 
 
1 – 11 септември – Септемврийска сесия за учениците на СФО 
 
1 – 5 септември - Приравнителни приемни изпити 
1 – 8 септември - Септемврийска сесия  
 
15 септември, петък от 11:00 часа - Откриване учебната 2023-2024 година! 


