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КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

към т.1 от Раздел ІІ на Годишния план 

 

№ Дейности Отговаря Срок 

 Месец септември 2020   

1. Откриване на новата учебна година Комисия по 

празниците, учители 

15.09.2020 

2. Европейска седмица на мобилността учител ИИ 

Георги Челибашки, кл. 

ръководители в НЕ и 

ПЕ 

 16.09 – 22.09.2020 

3. Популяризиране на “Ден без загинали на пътя” чрез разпространяване на символа 

“Нула” от учениците от  IV клас. 

Т. Станишева  

Ив. Иванова 

16.09.2020 

4. “Аз преминавам правилно през пешеходната пътека” - демонстрация на учениците 

от първи клас 

Учители в първи клас 17.09.2020 

5. Съгласуване на седмично разписание с РЗИ-Пловдив Комисия  по график РЗИ - 

Пловдив 

6. Обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти за разпознаване на 

симптамите на Ковид-19 

Медицинска сестра До 18.09.2020 г. 

7. БДП “Чиста мобилност за всички”, учениците да бъдат доведени в училище без 

автомобили 

Класни ръководители 21.09.2020 

8. Отбелязване на Деня на обявяването на независимостта на България Класни ръководители 

Учител по история и 

цивилизация 

23.09.2020 
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9. Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи за първи учебен 

срок 

Председатели ЕКК НЕ 

и ПЕ, класен 

ръководител І клас 

до 24.09.2020 

10. Спортен празник  І-VІІ клас 

 Европейски ден на спорта в училище – инициатива на Сдружение Bg Be Active  

Учител ФВС 

Учители І-ІV клас 

25.09.2020 

11. Предаване на маршрутните листове за безопасно придвижване на учениците от 

първи, втори и трети клас 

класни ръководители І 

а I б ІІ а клас III a клас 

29.09.2020 

12. Родителска среща І-VІІ клас Директор 

ЗД УД 

Кл.р-ли 

29.09.2020 

13. Дейности за формиране на групи за занимания по интереси Директор 

ЗДУД 

ЗДАСД 

 учители 

30.09.2020  

14. Участие в септемврийските съвещания с експерти от РУО-Пловдив  учители По график от РУО 

15. Заверка на ученически книжки, лични карти. Кл.р-ли; Директор до 30.09.2020 

16. Актуализиране състава на Ученическия парламент. Комисия за подкрепа на 

УП 

м. септември 2020 

 Месец октомври 2020   

1. Провеждане на родителска лектория “Училище за родители на първокласници” кл.ръководители на 

първи клас и 

педагогически съветник 

септември/октомвр

и 

2020 г. 

2. Заседание на ПС Директор 06.10.2020 

3. Изготвяне на годишен оперативен план, план за действие и риск-регистър за 2021г.  Директор 

ЗД АСД 

до 11.10.2020 

4. Проверка на изпълнението на План за работа при зимни условия УКПБ до 25.10.2020 
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5. Изпращане на актуализираната книга за подлежащи на задължително обучение в 

отдел „Образование“, община Пловдив 

ЗД АСД съгласно график 

6. Посещение на час на класа в І и V клас за установяване адаптирането им в новата 

учебна среда и новия училищен етап 

Директор  

Педагог. съветник 

до 30.10 2020 г. 

7. Извънреден инструктаж по ПАБ. Осигуряване на пясък, сол за зимния сезон (при 

необходимост). 

Отговорник ПБ 

ЗАС 

до 28.10.2020 

8. Родителска среща І – VІІ клас Директор 

ЗДУД 

Кл.ръководители, 

учители ГЦОУД 

27.10.2020 

9. Екипна среща на учители и педагогически специалисти учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

28.10.2020 

10. Хелоуин  Учител ИИ 

Учителите от НЕ 

29.10.2020 

11. Проверка на готовността на персонала за действия при ЗБА и проиграване на план 

за евакуация. 

Директор, УЩ при 

БАК 

м.10.2020 

12. Провеждане на родителска лектория “Училище за родители на първокласници” Класни ръководители  

I клас 

м. октомври 2020 

13. Провеждане на беседи от медицинското лице на здравни теми съобразени с 

желанието на учениците 

Председател ЕКК - 

класни ръководители 

м. октомври 2020 

14. Оценка и анализ на насилието и тормоза в училище Комисия УКС м. октомври 2020 

15. Обучение на тема: “Работа с електронни ресурси” М. Димитрова 

М. Драгославова 

м. октомври 2020 

 Месец ноември 2020   

1. Отбелязване на Ден на народните будители Учител БЕЛ, Класни 

ръководители 

02.11.2020 
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2. Заседание на ПС Директор 03.11.2020 

3. БДП Беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното 

движение 

Класни ръководители 09.11.2020 

4. Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП Таня Станишева 19.11.2020 

5. Провеждане на беседи, свързани с християнското семейство и традициите на 

българския народ 

 

Класни ръководители 20.11.2020 

6. Работна среща на тема “Умения за работа в екип в клас” Председател на ЕКК - 

ПЕ 

24.11.2020 

7. Утвърждаване на план за учебна година за противодействие на училищния тормоз 

във връзка с установените и анализирани резултати от проведеното изследване. 

Директор до 30.11.2020 

8. Провеждане Празник на цифрите в I клас Хр. Тодорова  

Н. Шингурева 

Р. Манолова 

Д. Христозова 

м. ноември. 2020 

9. Насилието и (кибер)тормоза в училище: съвременни подходи към оценяването им. 

Методи за ефективна комуникация 

Н. Димчева м. ноември. 2020 

10. Запознаване с обобщените резултати от проведено проучване за оценка на 

училищния тормоз между учениците в училище. 

Координационен съвет 

 

м. ноември. 2020 

11. Инициатива “Книгите - това са верни приятели” - гост писател Председатели на ЕКК, 

ЗДУД 

м. ноември. 2020 

 Месец декември 2020   

1. Заявка за училищна документация за края на учебната 2020/2021 година Директор 

ЗД АСД 

По график от МОН 

2. Разговор с ученици от прогимназиален етап на тема „Алкохол, наркотици, 

тютюнопушене, секти и насилие“ 

Кл.р-ли, педагогически 

съветник 

до 06.12.2020 
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3. Коледни тържества. класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

учител ИИ, всички 

членове от комисията 

по празниците 

18- 22.12.2020 

4. Годишна инвентаризация. ЗД АСД 

Счетоводител 

ЗАС 

до 23.12.2020 

5. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, 

съобразени с различните възрастови групи и свързани с: превенция на тормоза; 

правата и задълженията на децата. 

Членове УКС, класни 

ръководители       

м. декември 2020 

6. Обучение на тема: “Програмиране с LEGO” М. Димитрова 

П. Кърпачева 

м. декември 2020 

7. Футболен турнир учител ФВС 

Кл. ръководители 

м. декември 2020 

 Месец януари 2021   

1. Периодичен инструктаж на ученици и служители Кл.р-ли  

ЗД АСД 

06.01.2021 

2. Заседание на ПС Директор 12.01.2021 

3. Подготовка на седмичното разписание, график на писмените изпитвания и класни 

работи и др. за втори учебен срок 

комисия до 18.01.2021 

4. Проверка на класни работи по БЕЛ и математика в VІІ клас. Набелязване на мерки 

за коригиране на пропуските. 

Директор 

учители 

до 22.01.2021 

5. Родителска среща І – VІІ клас Директор 

ЗД УД 

Кл.ръководители 

19.01.2021 
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6. Екипна среща на учители и педагогически специалисти учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

27.01.2021 

7. План за ремонти и ремонтни дейности ЗД АСД, ЗАС, общ 

работник 

До 31.01.2021 

8. Работна среща “Дигиталните деца - надежда и тревоги” Учители НЕ м. януари 2021 

9. Развиване на социална и емоционална компетентност у учениците Н. Димчева м. януари 2021 

10. Подготовка и провеждане на олимпиади и състезания Директор 

ЗД УД 

по график от МОН 

 Месец февруари 2021   

1. Обхождане на децата по списък изпратен от Община Пловдив, които следва да 

постъпят в първи клас през учебната 2021/2022 година  

Учители в НЕ По график 

2. Лъвски скок Учител ФВС Кл. 

ръководители 

15 -19.02.2021 

3. Методическа сбирка за споделяне на добри практики при управление на 

конфликти, справяне с агресията и насилието 

Председател на ЕКК - 

ПЕ 

16.02.2021 

4. Заседание на ПС Директор 16.02.2021 

5. Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи за първи учебен 

срок 

Учители 18.02.2021 

6. Тържество: Левски – Апостолът на свободата.  

 

Класни ръководители 19.02.2021 

7. Ден на розовата фланелка Пед.съветник 

Класни ръководители 

Училищен съвет 

24.02.2021 

8. Проверка на изпълнението по НП „Без свободен час в училище“. Директор 28.02.2021 
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9. Обход и сформиране на първи класове за следващата учебна година Т. Станишева 

Ив. Иванова 

м. февруари 2021 

10. “Мама в ролята на учител” - IV клас Т. Станишева 

Ив. Иванова 

м. февруари 2021 

11. Провеждане на конкурс сред учениците за проекти, насочени към кибертормоза 

като част от  информационната кампания „Ден за безопасен интернет“ сред ученици 

и родители за рисковете и заплахите в интернет и как да се предпазим.  

 

Педагогически 

съветник, ученически 

съвет, учители 

м. февруари 2021 

12. Позитивна дисциплина. Работа с родители Ем. Алексиева м. февруари 2021 

13. Създаване на електронно съдържание от ученици в ПЕ по природни и обществени 

науки и презентиране на съдържанието пред съученици, учители и родители 

Ем. Атанасова, ЗДУД м. февруари 2021 

14. Заявки за необходимите учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас 

за учебната 2020/2021 година 

Директор, 

ЗД АСД 

По график от МОН 

15. Дейности с учениците от 5.и 6. клас за превенция на рисково поведение, свързано 

със здравето 

Педагогически 

съветник 

м.февруари 

 Месец март 2021   

1. Честване на 1 март  - изложба, базар, конкурс Учители от НЕ, 

Христина Тодорова, 

01.03.2021 

2. Беседа за правилата за безопасно каране на велосипеди, ролери, скейтборд и 

безопасни игри на улицата 

Класни ръководители 01.03.2021 

3. Отбелязване на 3-ти март  Кл.-ли и учители 02.03.2021 

4. Екипна среща на учители и педагогически специалисти учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

17.03.2021 

5. Посрещане на Първа пролет Класни ръководители  

І-VІІ клас 

22.03.2021 
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6. Празник на буквите Кл.ръководител І клас, 

учител ЦДО І клас, 

учител по музика 

м.март.2021 

7. Методическа сбирка за възпитаване и изграждане на необходимите социални 

умения у учениците за общуване и поведение в обществото 

Председател на ЕКК - 

ПЕ 

м.март.2021 

8. “Обичам родния език” - викторина Н. Иванова 

М. Димитрова 

м.март.2021 

9. Ден на отворените врати за бъдещи първокласници – открити уроци. Т. Станишева 

Ив. Иванова 

м.март.2021 

10. Съвместни мероприятия с детски градини - посещение при децата от детската 

градина и подаряване на изработени от учениците от НЕ мартеници. 

Ст. Пенева, класни 

ръководители в НЕ 

м.март.2021 

11. Провеждане на съвместни тематични срещи на учители и библиотекари с цел 

обсъждане на възможности за професионалното им развитие 

учители, ЗДУД м.март.2021 

12. Шахматен турнир Учител ФВС  

Кл. ръководители 

м.март.2021 

13. Дейности с учениците от 7. клас за превенция на рисково поведение, свързано със 

здравето 

Педагогически 

съветник 

м.март 

14. Семинар на тема „А сега накъде?“ с учениците в 7. клас във връзка с избор на 

училище за продължаване на образованието си. 

Педагогически 

съветник 

м.март/м.април 

15. Семинар с учениците на тема „Яж, спортувай, спи – енергията в теб събуди!“ Педагогически 

съветник 

м.март/м.април 

 Месец април 2021   

1. Заседание на ПС Директор 13.04.2021 

2. Патронен празник Учители НЕ и ПЕ 16.04.2021 

3. Родителска среща I-VІІ клас Директор 

ЗД УД 

20.04.2021 
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Кл.ръководители 

4. Международен ден на Земята Класни ръководители 

 

21.04.2021 

5. Световен ден на книгата. Отбелязване на световния ден на книгата. Среща с 

писател. Литературни четения на територията на библиотеката под мотото “Четем 

заедно” 

Учители НЕ, Учител 

БЕЛ 

23.04.2021 

6. Великденски празници Кл.ръководители 28-29.04.2021 

7. Отчитане на документите с фабрична номерация. Директор 

комисия 

До 30.04.2021 

8. Провеждане на уроци в IV клас от учителите в ПЕ Председател на ЕКК - 

ПЕ 

м. април.2021 

9. Пролетно настроение с Лазаруване  П. Кърпачева 

М. Драгославова 

м. април.2021 

10. Провеждане на проучване сред учениците от 7. клас във връзка с професионалното 

им ориентиране и избор на учебна заведение за следващия етап на образование. 

Педагогически 

съветник 

м.април 2021 

11. Изготвяне на информационен кът „А сега накъде?“ за образователното и 

професионално ориентиране на учениците. 

Педагогически 

съветник 

м.април 2021 

 Месец май 2021   

1. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за 

по-добра видимост на детето като участник в движението; употреба на предпазни 

колани от децата-пътници;предпазни каски и др. защитни средства за децата – 

велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти и ролеристи. 

Класни ръководители 03.05.2021 

2. Екипна среща на учители и педагогически специалисти учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

05.05.2021 

3. Ден на ученическото самоуправление Нели Димчева, 

Учители ПЕ 

07.05.2021 
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4. Заявка за задължителната училищна документация за началото на учебната 

2020/2021 година 

Директор 

ЗД АСД 

По график от МОН 

5. Предаване на заявления за Разширена подготовка, Допълнителна подготовка,  и 

ЦДО за учениците от І, ІІ и ІІІ клас 

ЗД УД 

Кл.р-ли  

14.05.2021 

6. Родителска среща – VII клас Директор 

ЗД УД 

Кл.ръководители 

18.05.2021 

7. Спортен празник І-VІІ клас Учител по ФВС 20.05.2021 

8. Изготвяне на график за приключване на училищната документация Директор 

ЗД УД 

22.05.2021 

9. Честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 

участие в шествие, училищно тържество. 

Учители, ученици 24.05.2021 

10. Ден за просветни и културни дейности Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

25.05.2021 

12. Национално външно оценяване ІV клас Директор 

комисии 

27-28.05.2021 

13. Провеждане на изходни равнища на начален етап Директор 28.05.2021 

14. Предаване на заявленията за Разширена подготовка, Допълнителна подготовка, 

ЦДО  от ІV, V и VІ клас. 

ЗД УД 

Кл.р-ли  

30.05.2021 

15. Изработване на проект на корица на книга от учениците от 3 и 4 клас. 

Организиране на изложба пред ученици, учители и родители 

Класни ръководители 

на 3.а и 4.а клас 

м. май 2021 

16. Среща с автор на приказки на тема “Книгите - това са верни приятели” ЗДУД м. май 2021 

17. Конкурс за илюстрация към любима книга и съпътстваща изложба на творбите на 

учениците в библиотеката 

Учител ИИ, учители в 

НЕ 

м. май 2021 

18. Инициатива “Четем заедно” - гост писател ЗДУД м. май 2021 
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 Месец юни 2021   

1. Издаване на удостоверения за завършен първи, втори и трети клас ЗД АСД 

Кл.р-л 

до 04.06.2021 

2. Тържество по случай завършване на учебната година за I-III клас Кл.р-ли начален етап 

Евдокия Димитрова 

04.06.2021 

3. Седмица за проектни дейности в I-III клас Кл. ръководители и 

учители ЦДО 

 до 07.06.2021 

4. Национално външно оценяване VІІ клас Директор  

комисия 

16.06 - 18.06.2021 

5. Дейности по подаване на документи за класиране и прием на ученици в първи клас 

за 2021/2022 година 

комисия По график от 

Община Пловдив 

6. Обявяване на редовна поправителна юнска сесия за прогимназиален етап –V-VІ 

клас. 

Директор 15.06.2021 

7. Издаване на удостоверения за завършен начален етап на основното образование ЗД АСД 

Кл.р-л 

21.06.2021 

8. Тържество по случай завършване на учебната година за IV – VI клас Учители НЕ, ПЕ 21.06.2021 

9. Проверка на книгата за дарения.  Директор 30.06.2021 

 Месец юли 2021   

1. Годишен отчетен доклад на координационния съвет по прилагане на Механизима 

за противодейстиве на тормоза между учениците в училище. 

Координационен съвет 03.07.2021 

2. Редовна поправителна юлска сесия в прогимназиален етап – VІІ клас Директор м.юли 

3. Изготвяне на свидетелства за завършено основно образование Кл.ръководител 

ЗД АСД 

до 02.07.2021 
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4. Изпращане на седмокласниците и закриване на учебната година Учител по БЕЛ, учител 

по музика, кл.р-л 

06.07.2021 

5. Заседание на ПС Директор 13.07.2021 

6. Провеждане на планувани ремонтни дейности Директор 

ЗД АСД 

Счетоводител 

м.юли/август 2021 

7. Проверка на документация НВО ІV и VІІ клас - архивиране Директор, комисия  14.07.2021 

8. Проверка на Главна книга, Книга за подлежащите на задължително обучение деца, 

водене и съхранение на документация в архива, дневници на класове и групи, 

лични дела на персонала 

Директор 

ЗД УД 

ЗД АСД 

до 15.07.2021 

9. Подготовка на организационни.заповеди, документи за актуализация по комисии Директор  

ЗД УД 

до 31.07.2021 

10. Анализ на резултатите от НВО VІІ клас ЗДУД 

Учители по математика 

и български език и 

литература 

до 31.07.2021 

11. Среща с родителите на бъдещите първокласници  Директор, ЗДУД, 

ЗДАСД,Кл.р-ли І клас,  

м. юли 2021 

 Изготвяне на проект на Списък-Образец № 1 за учебната 2020/2021 учебна година. Директор 

ЗДУД 

 

ЗД АСД 

 

31.07.2021 

 Месец август 2021   

1. Ползване на платен годишен отпуск Дежурни учители  
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 Месец септември 2021   

1. Заседание на ПС Директор 01.09.2021 

2. Представяне на проектите на УУП Директор, комисия 01.09.2021 

3. Представяне на програми по Разширена подготовка, Допълнителна подготовка. Учители  01.09.2021 

4. Актуализация на вътрешно-нормативни документи 

 

Комисии  До 10.09.2021 

5. Заседание на ПС Директор 10.09.2021 

6. Проверка на училищната сграда и прилежащата и територия – състояние и 

готовност за новата учебна година 

Училищна комисия по 

ПБ 

до 14.09.2020 

7. Издаване на организационни заповеди Директор 

 

до 14.09.2020 

8. Изготвяне на графици: за дежурство на учителите; за провеждане на часове по 

разширена подготовка, допълнителна подготовка, БДП, консултации, писмени 

изпитвания, спортни дейности, допълнителния час на класните ръководители 

Председатели ЕКК 

кл.р-ли 

14.09.2020 

 

Настоящият план е разработен от Директора, съгласуван е с комисията за актуализация на училищни нормативни документи и е приет 

на заседание на Педагогическия съвет Протокол № 13/11.09.2020 г. 














































