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І. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско съзнание и поведение, способни за 

ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят 

и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и 

национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби, стимулиране евристичното мислене на 

учениците с цел постигането на трайни знания, умения и отношения. 

Отчитайки влиянието на новите реалности ПЕГ „Екзарх Йосиф І” – Ловеч определи своята мисия като създаване на 

максимално добри условия за развитие на личността на всеки един ученик.  

 

ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на ПЕГ на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал, обособяването му като екип 

от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на 

творческо и критично мислене в осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек 

като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да открива и насърчава 

развитието и реализацията на силните страни и заложби на всеки ученик, да формира устойчиви нагласи и мотивация за 

учене през целия живот. 

ІІІ. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Провеждане на образователни дейности, отговарящи на потребностите на учениците и на нормативните 

изисквания и стандарти:  

- Запазване на високото ниво на прием; 
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- Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на външно оценяване и успешна реализация на учениците 

след завършване на средното им образование; 

- Пренасяне на акцента от оценката на знанията към оценката на развитието на уменията; 

- Стимулиране на интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на всеки ученик; 

- Целенасочена работа с изявени ученици в съответствие с потребностите, способностите и интересите им 

 

2. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване  на младите хора: 

- Цялостната работа на педагогическите специалисти пряко и косвено, е насочена към учениците.  

3. Осигуряване на условия за безопасен труд и обучение в условията на Ковид и ефективно дистанционно/онлайн 

обучение при необходимост. 

 

ІV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

- Повишаване на качеството на подготовката на учениците; 

- Усъвършенстване работата с ученици, които срещат трудност в усвояване на учебното съдържание по математика в осми 

клас;  

- Използване на методи и форми за поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията с цел прилагане на 

изучаваното учебно съдържание; 

- Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване; 

- Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник; 

- Защита личностното достойнство на учениците; 

- Реновиране и модернизация на класните стаи 
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V. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО  ВРЕМЕ 

 
Съгласно Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:  

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.    есенна 

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.   коледна 

01.02.2022 г.   междусрочна 

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.    пролетна за І – ХІ клас 

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                         пролетна за XII клас  

 

2. Неучебни дни  

15.04.2022 г.   празник на училището (неучебен, но присъствен ден) 

18.05.2022 г.   държавен зрелостен изпит по български език  и литература   

20.05.2022 г.                                                           втори държавен зрелостен изпит  

25.05.2022 г.   неучебен, но присъствен ден 

14.06.2022 г.   изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на  VII и на Х клас   

16.06.2022 г.   изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

3. Начало на втория учебен срок – 02.02.2022г. 

4. Край на втория учебен срок 

12.05.2022 г.   ХІІ клас (13 учебни седмици) 

30.06.2022 г. VIII – ХІ клас (18 учебни седмици) 
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5. Онлайн оценяване на дигиталните компетентности в десети клас – по график 

 

6. Родителски срещи  

- 14.09.2021г.             VІІІ клас 

- по график  IX, X, XI, XII клас 

- по график  VIII, IX, X, XI, XII клас 

 

VІ. Дейности за изпълнение на годишен комплексен план 

  
 

Дейности  

 

Срок Организатор и изпълнител Контролира Отчита се 

М. СЕПТЕМВРИ 

1. Избор на комисия за подготовка на церемонията по откриването 

на новата учебна година 

До септември, 

2021г. 
Учители Директор ПС 

2. Изготвяне на учебна програма за ИУЧ и ФУЧ  14.09.2021г. Учители по предметите Директор ПС 

3. Провеждане на септемврийска поправителна сесия До 14.09.2021г. 
Комисии за поправителни 

изпити 
Директор ПС 

4. Споделяне на опит от проведеното обучение за организиране и 

провеждане на профилирана подготовка в 12. клас по предмети 
До 13.09.2021г. 

Учители, преминали 

обучение 
Директор ПС 

5. Актуализация на Правилника за дейността на ПЕГ „Екзарх Йосиф 

I“  

Септември, 

2021г. 
Учители и възпитатели Директор ПС 

6. Изготвяне на план за квалификационната дейност за учебната 

2021/2022 година 
До 13.09.2021г. Председатели на ЕКК Директор ПС 

7. Актуализиране на Стратегията за развитие на ПЕГ „Екзарх Йосиф 

I“  
До 13.09.2021г. Учители, възпитатели Директор ПС 

8. Приключване на текущи ремонти в училищната сграда и 

общежитието 
До 10.09.2021г. Директор Директор РУО 

9. Организиране на групи по ФУЧ, профилиращи учебни предмети, 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие 
До 01.09.2021г. Учители Директор ПС 
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в ученическите олимпиади“ 

10. Изготвяне на годишни програми на учебния материал по учебни 

предмети, учебен час за спортни дейности. 

Септември,  

2021 г. 
Учители и възпитатели Директор ПС 

11. Изготвяне на график за входните контролни работи по предмети 
Септември, 

2021г. 
Председатели на ЕКК Директор ПС 

12. Изработване на седмично разписание До 14.09.2021г. 
Комисия 

 
Директор ПС 

13. Осигуряване на санитарно разрешително от РЗИ Ловеч. До 14.09.2021г. Директор Директор  РУО 

14. Утвърждаване на Образец №1 и приложенията му. 
По график на 

РУО 

Директор и заместник -

директор 
РУО РУО 

15. Настаняване на учениците в общежитието До 14.09.2021г. Възпитатели Директор ПС 

Провеждане на родителска среща за учениците от VIII клас. 14.09.2021г. 
Кл. ръководители, 

възпитатели на 8. клас 
Директор ПС 

Откриване на учебната година 15.09.2021г. 
  Преподаватели по БЕЛ и 

класни на 8. клас  
Директор ПС 

Попълване на електронни дневници, ученически карти, лични 

картони. Заверка на ученически карти 
20.09.2021г. 

Класни ръководители и 

възпитатели на групи в 

несамостоятелно общежитие 

Директор ПС 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Председатели на ЕКК 

Заместник-директор 

Заместник-

директор 
ПС 

Отбелязване годишнината от обявяването на Независимостта на 

България 
21.09.2021г. 

Класни ръководители, 

учители по история и 

цивилизации 

Директор ПС 

Отбелязване на Европейския ден на езиците 26.09.2021г. Учители по чужди езици Директор ПС 

Провеждане на входни контролни 
Септември-

октомври, 2021г. 
Председатели на ЕКК Директор ПС 

Организиране на обучението в часовете за спортни дейности, 

съгласно чл.92 ал.1, ал.4 от ЗПУО  
14.09.2021г. 

Преподаветели по ФВС, 

класни ръководители, 

заместник- директор 

Директор ПС 

Своевременно обезпечаване на учениците по випуски с 

необходимите учебници и учебни пособия 

Септември 

2021г. 

Учители по предмети, 

помощник-директор 
Директор ПС 

Изготвяне на графици за контролните и класните работи за първия 

учебен срок.  

Септември, 

2021г. 

Старши учители, заместник-

директор 

Директор, 

Заместник-

директор 

ПС 
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Изготвяне на план за часа на класа 
Септември, 

2021г. 
Класни ръководители Директор ПС 

Изготвяне на графици за часа за работа със ЗУД, ученици и 

родители и за провеждане на консултации по предметите 

Септември, 

2021г. 

Класни ръководители, 

учители по предмети 

Директор, 

Заместник-

директор 

ПС 

Попълване на необходимата информация в книгата на подлежащите 

на задъжително обучение до 16 години 
до 14.09.2021г. Заместник-директор Директор РУО 

Отбелязване на европейски ден на спорта 24.09.2021 г. 
Г. Гергов, Хр. Натов,  

Н. Балевски, Д. Николов 
Директор ПС 

Подготовка на състезанието по четене „Lesefüchse International“. до 30.09.2021г. П. Помпьос Директор ПС 

Подготовка за състезанието „Jugend debattiert“ 30.09.2021г. П. Помпьос Директор ПС 

Сформиране на нова трупа за театър на френски език  30.09.2021г. Ивета Семова Директор ПС 

Инструктивни съвещания по предмети Септември –

Октомври 2021г. 

Преподаватели по учебни 

предмети 
Директор ПС 

Актуализиране на училищната нормативна уредба, съгласно 

промените в националната нормативна уредба за предучилищното и 

училищното образование 

Септември – 

Октомври 2021г. 
Директор и ПС Директор ПС 

Регистриране за участие в международнен конкурс за млади 

преводачи 

Септември –

Октомври 2021г. 
Учители по чужд език Директор ПС 

М. ОКТОМВРИ 

1. Запознаване на учениците от 12. клас с целта и провеждането на 

пилотния изпит за Немска езикова диплома 

до 

15.10.2021г. 

Т. Цокова, В. Георгиев, 

П. Помпъос 
Директор ПС 

2. Организиране на учениците от  ХІ клас за участие в 

многоезичното състезание 
16.10.2021 г. Учители по чужд език Директор ПС 

3. Организиране и провеждане на общински кръг на Национално 

състезание по речеви и комуникативни компетентности на 

английски език 

До 

10.10.2021 г. 

Учители по английски 

език 
Директор ПС 

4. Организиране и провеждане на областен кръг на Национално 

състезание по речеви и комуникативни умения на английски език 

До 

23.10.2021 г. 

Учители по английски 

език 
Директор ПС 



8 

 

5. Кандидатстване на учениците от 9. и 10. клас за стипендия по 

програми за обучение в САЩ – програма за обмен на ученици УES 

– I-ви етап 

По график 
Учители по английски 

език 
Директор ПС 

6. Подготовка на седмицата на четенето 
Октомври 

2021 г. 
преподавателите в EKK Директор ПС 

7. Вътрешно първенство по футбол 
11-

28.10.2021 г. 

Димитър Николов, Тони 

Христов 
Директор ПС 

8. Вътрешно първенство по волейбол 
18-

25.10.2021 г. 
Хр. Натов, Н. Балевски Директор ПС 

9. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават 

стипендии 

До 

20.10.2021г. 

Класни ръководители, 

комисия за стипендии 
ПС ПС 

10. Попълване на необходимите форми-образци на НСИ  По график Заместник-директор  
Заместник 

-директор 
НСИ  

11. Провеждане на родителски срещи за IX- XII клас 
Октомври, 

2021г. 

Класни ръководители , 

заместник -директор 
Директор ПС 

12. Административен и педагогически контрол  По график 
Директор 

Заместник-директор 
Директор ПС 

13. Домакинство на годишен колоквиум на Асоциацията на 

преподавателите по и на френски език 

 Октомври, 

2021 г. 

Преподаватели по 

френски език 
Директор ПС 

14. Преглед на състоянието на ЗУД – електронни дневници, 

ученически карти, лични картони. 

До 

18.10.2021г. 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 

15. Анализ на резултатите от входните контролни и анализ на 

резултатите от  тях 

До 

29.10.2021г. 

Председатели на ЕКК, 

учители по предмети 
Директор ПС  

16. Запознаване на учениците от ХІІ клас с формата на ДЗИ по 

български език и литература и втори предмет по избор 

До 

31.10.2021г. 

Председатели на ЕКК 

учители по предмети 
Директор ПС 

17. Честване Деня на народните будители 29.10.2021г. 

Класни ръководители, 

учители по  история и 

цивилизация 

Директор ПС 

18. Целогодишна съвместна дейност с обществените институции 

(регионална библиотека, съд, архив, музеи, художествена галерия, 

община Ловеч) 

По график  

Председатели на 

методични обединения, 

учители по предмети 

Директор ПС 

19. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор 

председатели на ЕКК 

Заместник 

-директори 
ПС 

20. Избор на ученически съвети на ниво паралелка и училищен 29.10.2021г. 
Класни ръководители, 

педагогически съветник 
Директор ПС 
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съвет 

21. Подготовка за участие в международен фестивал за театър на 

френски език- Ст. Загора 

От 

октомври, 

2021 г. 

Ивета Семова Директор ПС 

М. НОЕМВРИ 

1. Вътрешноучилищна квалификационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник-

директор 
ПС 

2. Провеждане на пилотен изпит по немски език за Немска езикова 

диплома DSD II 
11.2021г. 

П. Помпъос, Т. Цокова,  

В. Георгиев 
Директор ПС 

3. Участие в състезанието по немски език на издателство КЛЕТ По график Г. Шанкова Директор ПС 

4. Провеждане на писмен изпит за DSD II 30.11.2021 г. 
П. Помпъоз, Т. Цокова, В. 

Георгиев 
Директор ПС 

5. Текущи тематични проверки на урочната дейност на учители и 

възпитатели. 
По график 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 

6. Подготовка и организация на училищни издания по повод 

значими събития в живота на училището 
Постоянен 

Учители по български език 

и литература 
Директор ПС 

7. Подготовка за общински кръгове на олимпиади По график Учители по предмети Директор ПС 

8. Работа с културни институции - посещение на регионалната 

библиотека и участие в нейни инициативи; посещение на театрални 

постановки, литературни четения и др. 

Постоянен Учители Директор ПС 

9. Участие в турнир по реч и дебати на английски език По график 
Учители и възпитатели  по 

английски език 
Директор ПС 

10. Вътрешно първенство по баскетбол 02-30.11.2021 г. Д. Николов, Т. Христов Директор ПС 

11. Вътрешно първенство по бадминтон 
29.11.-06.12.2021 

г. 
Н. Балевски, Г. Гергов Директор ПС 

12. Вътрешноучилищна квалификационна дейност, съгласно План 

за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник -

директори 
ПС 

13. Административен и педагогически контрол По график 
Директор,заместник - 

директор 
Директор ПС 
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14. Национално състезание ключови компетентности по природни 

науки /физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, 

биология и здравно образование/  

12.11.-14.11. 

2021 г.  
Учители по природни науки Директор ПС 

15. Състезание по математика и информационни технологии 

“Климентови дни” в гр.Троян 
По график 

Учители по математика и 

ИТ 
Директор ПС 

16. Инициатива „Междучасие без дим” Ноември 2021г. 
Педагогически съветник, 

ученически съвет 
Директор ПС 

17. Отбелязване на международния ден на философията 18.11.2021г. Доминика Колева Директор ПС 

18. Средношколски конкурс по превод за ученици от 11. и 12. клас в 

НБУ 
Ноември, 2021г. Учители по английски език Директор ПС 

19. Национален кръг на Национално състезание по речеви и 

комуникативни компетентности на английски език 
06–07.11.2021г.  Учители по английски език Директор ПС 

20. Национален кръг на многоезично състезание 27.11.2021 г.  Учители по чужди езици Директор ПС 

21. Участие на учител и ученици в Традиционен есенен семинар по 

математическа лингвистика „Лингвистиката създава приятелства“ 
Ноември 2021г. Ивелина Докторова Директор ПС 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Организиране и провеждане на устен изпит за получаване на 

немска езикова диплома – DSD II 

Ноември-

декември,.2021г. 

Т.Цокова, Венелин 

Георгиев, П. Помпъос  
Директор ПС 

2. Създаване на организация за подготовка за явяване на изпит за 

получаване на френска езикова диплома 

Декември 2021-

Февруари 2022г. 
Учители по френски език Директор ПС 

3. Кандидатстване на учениците от 10 клас за стипендия по 

програми за обучение във Великобритания и САЩ на Българска 

асоциация по четене 

По график Учители по английски език Директор ПС 

4. Отбелязване на международния ден на правата на човека 10.12.2021г. 

Учители по свят и личност, 

учители по история и 

цивилизация, училищен 

съвет 

Директор ПС 

5. Честване на международния ден на планината 10.12.2021г. 
Учители по география и 

икономика 
Директор ПС 
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6. Новогодишен турнир по тенис на маса 
01.12.2021г. 

Хр. Натов, Д. Николов Директор ПС 

7. Коледно състезание по математика По график Учители по математика Директор ПС 

8. Коледен лингвистичен турнир По график Ивелина Докторова Директор ПС 

9. Организиране на Коледен базар с благотворителна цел До 22.12.2021г. Училищен съвет Директор ПС 

10. Коледен концерт До 22.12.2021г. 
Училищен съвет, класни 

ръководители 
Директор ПС 

11. Организиране и провеждане на общински кръг на олимпиади по 

предмети. Участия в регионални и национални състезания 

По график на 

РУО и МОН 
Учители по предмети Директор ПС 

12. Участие в национални и общински конкурси по различни 

учебни предмети. 
По график Учители по предмети Директор ПС 

13. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник- 

директори 
ПС 

14. Кампания „Анти СПИН” 02.12.2021г. 
Медицински специалист, 

ученически съвет 
Директор ПС 

15. Административен и педагогически контрол По график 
Директор,заместник - 

директори 
Директор ПС 

М. ЯНУАРИ 

1.Вътрешноучилищна квалификационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник 

директори 
ПС 

2. Изготвяне на заявка за ЗУД за учебната 2020/2021г. До 24.01.2022г. Заместник-директор, ЗАС Директор ОбА 

3. Организиране и провеждане на общински кръг на олимпиади по 

предмети. Участия в регионални и национални състезания. 

По график от 

РУО и МОН 

Заместник-директор и 

учители по предмети 
Директор ПС 

4. Текущи тематични проверки на урочната дейност на учители и 

възпитатели 

По план за 

контролната 

дейност на 

директора и 

заместник-

директора 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 

5. Участие в конкурс за стипендии “Opportunity Funds” на Комисия Януари, 2022 г. 
Учители по английски език 

в 11. и 12. клас 
Директор ПС 
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Фулбрайт за ученици от 11. и 12. клас 

6. Участие на ученици от 10. клас в олимпиадата на PAD по немски 

език 
Януари, 2022г. 

Нл Парталозова,  

Р. Маринова 
Директор ПС 

7. Изработване на седмично разписание за втория учебен срок До 28.01.2022г. Комисия Директор ПС 

8. Вътрешноучилищно първенство по хандбал 10-21.01.2022 г. Хр. Натов Директор ПС 

9. Отбелязване на международния ден в памет на жертвите на 

Холокоста  
27.01.2021г. 

Учители по история и 

цивилизации и философия  
Директор ПС 

М. ФЕВРУАРИ 

1. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават 

стипендии през втория учебен срок 
До 18.02.2022г. 

Класни ръководители, 

заместник-директор 
Директор РУО 

2. Изготвяне на графици за контролни, класни работи за втория 

учебен срок.  Изготвяне на графици за изходни контролни 
До 14.02.2022г. 

Председатели на ЕКК, 

заместник-директор  
Директор РУО 

3. Изготвяне на графици за час за работа със ЗУД, ученици и 

родители и за провеждане на консултации по предметите. 
До 07.02.2022г. 

Класни ръководители, 

учители по предмети, 

заместник-директор 

Директор ПС 

4. Отбелязване на годишнина от откриването на първата езикова 

гимназия в България 
15.02.2022г. 

Учители по история и 

цивилизации, Ученически 

съвет, класни ръководители 

Директор ПС 

5. Отбелязване на Деня на розовата фланелка – срещу насилието в 

училище 
22.02.2022г. Иванка Драгнева Директор ПС 

6. Участие в училищни и общински инициативи по повод деня на 

обесването на Васил Левски 
По график 

Учители по история и 

цивилизации, Ученически 

съвет 

Директор ПС 

7. Кандидатстване на учениците от 9. и 10. клас за стипендия по 

програми за обучение във Великобритания и САЩ на БАЧ и УES – 

II-ри етап 

По график Учители по английски език Директор ПС 

8. Участие на учениците в състезанието „Лингвистично кенгуру“, 

организирано от издателство Клет 
По график Учители по английски език Директор ПС 

9. Подготовка и организиране на празника на училището По график 
Председателите на ЕКК, 

ученически съвет 
Директор ПС 
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10. Участие в областните кръгове на олимпиадите по предмети 
По график на 

МОН 

Заместник-директор 

Павлина 

Зарчева,председатели на 

ЕКК 

Директор ПС 

11. Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна 

комисия  
До 07.02.2022г. Директор  Директор РУО 

12. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник- 

директори 
ПС 

13. Административен и педагогически контрол  

По план за 

контролната 

дейност на 

директора и 

заместник-

директора 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 

14. Изпращане на предложения за оценители, за квестори и за 

консултанти до регионалната комисия за провеждане на ДЗИ 
До 24.02.2022г. Директор  Директор РУО 

15. Участие в национален конкурс „Възкресение Христово“  По график Тони Христов Директор ПС 

16. Обучение по програмата за сътрудничество между ВСС и МОН По график Учители по философия Директор ПС 

17. Провеждане на пилотен изпит за немска езикова диплома DSD I Февруари 2022 г. П. Помпьоз, Р. Маринова Директор ПС 

18. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ. 
03.02-

18.02.2022г. 
Зрелостна комисия 

Директор Директор 

19. Провеждане на изпит за сертификат ниво френски език DELF Февруари 2022 г. Учители по френски език Директор ПС 

М. МАРТ 

1. Честване на 3-ти март - национален празник на България  03.03.2022г. 

Класни ръководители и 

учители по история и 

цивилизации 

Директор ПС 

2. Организиране и провеждане на областни и национални 

олимпиади по предмети 

По график на 

МОН 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 
Директор ПС 

3. Училищен кръг на състезатието „Jugend debattiert“ 31.03.2021 г. П. Помпьоз Директор ПС 

4. Провеждане на писмен изпит за Немска езикова диплома DSD I Март, 2022г. П. Помпьоз, Р. Маринова Директор ПС 
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5. Отбелязване на Международния ден на Франкофонията По график Учители по френски език Директор ПС 

6. Провеждане на конкурс за превод на художествен текст и/или 

поезия от френски език 
По график Учители по френски език Директор ПС 

7. Провеждане на конкурс по правопис /диктовка/ съвместно с 

учениците от гр.Лавал, Франция 
По график Учители по френски език Директор ПС 

8. Текущи тематични проверки на УВР и извънкласните дейности 

По плана за 

контролната 

дейност на 

Директора и  

заместник-

директора 

Директор, заместник-

директор 
Директор ПС 

9. Участие в математически турнир на Великотърновския 

университет за ученици от 11. и 12. клас 
     Март, 2022 г. Учители по математика  Директор ПС 

10. Участие в национален конкурс “Бог е любов” Март, 2022 г. Тони Христов Директор ПС 

11. Провеждане на родителски срещи за VIII- XII клас Март, 2022 г. 
Класни ръководители, 

заместник-директор 
Директор ПС 

12. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник- 

директор 
ПС 

13. Лекоатлетически празник „Подвижни игри“ 24.-25.03.2022 г. Учители по ФВС Директор ПС 

14. Участие в национални състезания по различните учебни 

предмети, математическо кенгуру и лингвистично кенгуру 
По график Учители Директор ПС 

15. Текущ административен и педагогически контрол 

По плана за 

контролната 

дейност на 

Директора и 

заместник-

директора 

Директор, заместник-

директор 
Директор ПС 

16. Участие в Национално състезание по математика между 

профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил 
Март, 2022г. 

 

Учители по математика Директор ПС 

17. Честване на световния ден на водата  22.03.2022г. 
Учители по география и 

икономика 
Директор ПС 

18. Начало на подготовката за Празника на гимназията 
Март-април, 

2022 г. 

Учители по БЕЛ 
Директор ПС 
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М.АПРИЛ 

1. Празник на училището Април, 2022 г. Учители по БЕЛ Директор ПС 

2. Интензивна подготовка за ДЗИ по предмети Април, 2022 г. Учители по предмети Директор ПС 

3. Участие в регионален (областен) кръг на състезанието „Jugend 

debattiert“ 
Април, 2022г П. Помпьос Директор ПС 

4. Провеждане на устен изпит за Немска езикова диплома DSD I Април, 2022 г. П. Помпьос, Р. Маринова Директор ПС 

5. Участие в националната конференция на преподавателите по 

английски език „Ден на Кеймбридж 2022“ 

Април, 2022г. Учители и възпитатели 

по английски език 
Директор ПС 

6. Участие в турнир по реч и дебати на английски език По график 
Учители и възпитатели по 

английски език 
Директор ПС 

7. Великденско състезание по математика По график Учители по математика Директор ПС 

8. Провеждане на училищния фестивал Април, 2022 г. Училищен съвет Директор ПС 

9. Национално състезание по химия и опазване на околната среда 

“Тестови задачи за ученици в гимназиален етап” 
По график 

Виолетка Нетова, Елена 

Патаринска 
Директор ПС 

10. Отбелязване на годишнина от избухването на Априлското 

въстание 
21.04.2022г. 

Учители по история и 

цивилизации 
Директор ПС 

11. Отбелязване Деня на Земята 22.04.2022г. 
Учители по география и 

икономика 
Директор ПС 

12. Участие в спортни състезания преди Празника на гимназията По график 
Учители по физкултура и 

спорт 
Директор ПС 

13. Участие в национален ученически конкурс „Куба – далечна и 

близка“  
Април, 2022 Тони Христов Директор ПС 

14. Участие в национален състезания и олимпиади по различните 

учебни предмети 
По график Учители по предмети Директор ПС 

М. МАЙ 

1. Ден на патрона на училището.  05.05.2022 г. 
Учители по история, 

училищният съвет 
Директор ПС 
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2. Оказване на методическа помощ при съставяне книжката на 

випуска. 
Mай, 2022 г. Учители по БЕЛ Директор ПС 

3. Участие в подготовката и провеждането на изпращането на 

випуск 2022 г. 
Май, 2022 г. Учители по БЕЛ Директор ПС 

4. Оформяне на успеха на XII клас 09.05.2022г. Преподаватели Директор ПС 

5. Подаване на заявления на учениците, желаещи да се явят на 

изпити за промяна на годишните оценки. Изготвяне график за 

провеждане на изпитите 

12.05.2022г. 

Заместник-директор 

Павлина Зарчева, класните 

ръководители на XII клас 

Директор ПС 

6. Представяне на информация за следване в Германия пред 

учениците от 11. клас 
12.05.2022г. П. Помпьос Директор ПС 

7. Участие на учениците от 8. клас в състезанието по четене 

„Bulgarien liest vor“ 
По график 

Ив. Генов, Цв. Иванова,  

М. Дамянова 
Директор ПС 

8. Трансформации 2022г. – студентски конкурс по превод на 

Великотърновски университет 
По график Учители по английски език Директор ПС 

9. Провеждане Ден на ученическото самоуправление 09.05.2022г. 
Училищен съвет, Иванка 

Цветкова 
Директор ПС 

10. Отбелязване Деня на Европа 07.05.2022г. 
Класни ръководители,  

Д. Колева, И.Райнов 
Директор ПС 

11. Майски лингвистичен турнир Май, 2022г. Ивелина Докторова Директор ПС 

12. Участие в традиционна щафета „11. май“  11.05.2022г. Учители по ФВС Директор ПС 

13. Участие в инициативите, посветени на празника на град Ловеч 11.05.2022г. Училищна общност Директор ПС 

14. Участие в национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще 

на човечеството“ 
По график Тони Христов Директор ПС 

15. Текущи тематични проверки на урочната дейност на учители и 

възпитатели 

По план за 

контролната 

дейност на 

директора и 

заместник-

директор 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 
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16. Участие в дефилето по повод 24. май 24.05.2022г. 
Учители, възпитатели и 

ученици 
Директор ПС 

17. Участие в републикански спортни състезания 
Май-юни,  

2022 г. 

Учители по физкултура и 

спорт 
Директор ПС 

18. Организиране и провеждане на ДЗИ в ХІІ клас. 
18.05 и 20.05. 

2022г. 

Заместник-директор, 

комисии за организиране и 

провеждане на ДЗИ 

Директор РУО 

19. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник- 

директори 
ПС 

М.ЮНИ     

1. Изготвяне на дипломите на ХІІ клас 
Съгласно график 

на МОН 

Зрелостна комисия, 

заместник-директор  
Директор РУО 

2. Франкофони – младежки форум за дискусии По график Учители по френски език Директор ПС 

3. Симулативен процес в Районен съд по програмата за 

сътрудничество между ВСС и МОН – 10 клас 
Юни 2022г. Учители по философия Директор ПС 

4. Приключване и предаване на личните картони на ХІІ клас 06.2022г 
Класни ръководители на XII 

клас 
Директор ПС 

5. Организиране и провеждане на НВО по БЕЛ и математика в Х 

клас. 

14.06 и 16.06. 

2022г. 

Заместник-директор, 

комисии за организиране и 

провеждане на НВО 

Директор РУО 

6. Национално външно оценяване за измерване на дигитални 

компетентности и чужд език (по желание) в Х клас 

По график на 

МОН 

Заместник-директор, 

комисии за организиране и 

провеждане на НВО 

Директор ПС 

7. Тържествен ритуал по връчване дипломите на ХІІ клас 15.06.2022г 

Учители по БЕЛ, зам. 

директор, класни 

ръководители на XII клас 

Директор ПС 

8. Определяне групите по ИУЧ и ФУЧ за 2022/2023г. 17.06.2022г. 
Класни ръководители, 

заместник-директор 
Директор 

РУО 

9. Изготвяне на Проект за разпределение на часовете по предмети за 

учебната 2022/2023 година 
30.06.2022г 

Заместник-

директор,председатели на 

ЕКК, учители по предмети 

Директор 

ПС 

10. Подаване на заявления за класиране и настаняване в 

общежитието за учебната 2022/2023г. 
До 29.06.2022г. 

Заместник-директор, 

възпитатели 
Директор ПС 
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11. Вътрешноучилищна квалфикационна дейност, съгласно План за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 
По график 

Заместник-директор, 

председатели на ЕКК 

Заместник- 

директори 
ПС 

12. Текущи тематични проверки на урочната дейност на учители и 

възпитатели 

По план за 

контр.дейност на 

директора и 

заместник-

директор 

Директор и заместник-

директор 
Директор ПС 

13. Организиране на изпитите за сертификат на Кеймбридж Юни, 2022 Снежанка Димитрова Директор ПС 

М.ЮЛИ     

1. Работа по задължителната учебната документация 
До  

08.07.2022г. 
Класни ръководители Директор ПС 

2. Провеждане на юлска поправителна сесия и изпити за учченици в 

самостоятелна форма на обучение 
До 08.07.2022г. Учители по предмети Директор ПС 

3. Записване на ученици в 8. клас  По график Комисия Директор РУО 

 

*Към настоящия план се включват плановете на методическите обединения.  

 

VІІ.   ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА  СРЕДА  
 

   А. Интеграционни връзки: 

- Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения   

- Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на 

многообразното училищно въздействие върху подрастващите  

- Участие в регионални,национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между 

учители и специалисти; 

- Използване на предоставени от външни институции база, филми, презентации и други материали, необходими за 

реалзиране дейностите на гимназията; 

- Разширяване на контактите с организации и институции, работещи в областта на европейските програми и проекти  с цел 

създаване на възможности за придобиване на нови квалификации и компетенции  

-   Актуализиране на връзките със следните институции: 

* РС ПАБ; 

* РЗИ; 

* Детска педагогическа стая; 
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* Исторически музей;  

* Висши учебни заведения; 

* Медии, театър,читалище; 

    - Съвместна дейност с : 

* Полиция,съдебна власт и прокуратура; 

* Отдел” Закрила на детето” и Дирекция”Социално подпомагане”; 

* Здравни институции; 

* Областна и общинска администрация; 

* РУО - Ловеч 

* Училищно настоятелство; 

* Спортни клубове и дружества; 

* Обществен съвет; 

              

Б. Взаимодействие с родителите: 

 Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез  съвместна дейност с родителските активи по класове и  

училищното настоятелство в посока: 

* Ангажиране на родителската общност и училищното настоятелство при решаване на проблеми, свързани с редовното 

посещаване на учебните занятия  и подобряване на материалната база; 

* Засилване на контактите с родителите за постигане на единодействие между семейното и училищното възпитание; 

* Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия; 

-  Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите; 

-  Информиране на  родителите чрез училищните интернет страници; 

-   Провеждане на родителски срещи.  

 

VІІІ. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И 

КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ  
А. Задачи: 

- Формиране на системата от специални знания, умения и навици, необходими за формиране на съзнателно и отговорно 

отношение към личната безопасност и тази на околните, на знания, умения и култура на поведение за оцеляване при 

бедствени ситуации. 

- Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат  в  и  около него. 

- Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата. 

- Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение при ежедневните контакти с 

техника, природа, хора. 

-  Подпомагане на ръководството на училището при създаване на условия за безопасно възпитание, обучение и труд. 
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- Формиране на умения и навици у учениците за адекватно поведение при бедствия, отговорно отношение към личната 

безопасност и оказване на първа помощ. 
 

Б.Форми на работа: 

- Теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- Семинари,тренинги,практикуми и други  форми; 

 

ІХ.Интеграционни връзки 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на 

многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

3.. Развитие на връзките с други образователни институции и издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Използване на предоставените от ХЕИ база, филми и други. 

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между 

учители и специалисти. 

6. Работа  със следните институции: 

• Център за гражданска защита; 

• Противопожарна охрана; 

• Детска педагогическа стая; 

• Център за работа с деца; 

• Нестопански организации; 

• Исторически музей; 

• Висши учебни заведения; 

• Медии; 

• Читалище и театър. 

7. Съвместна дейност с: 

• полиция, съдебна власт и прокуратура; 

• здравни органи; 

• общинска администрация; 

• РУО на МОН; 

• училищно настоятелство; 

• спортни клубове и дружества; 

 

Х. Взаимодействие с родителите 

• Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство. 
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• Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и 

училищното възпитание. 

• Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

• Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми 

• Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

• Изготвяне на табло за информация на родителите 

• Провеждане на родителски срещи 

 

ХІ.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и 

други бедствия 

 

1. Задачи: 

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота; 

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него; 

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата; 

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай 

на необходимост; 

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

* теоретическо и практическо обучение на учениците; 

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

* превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия. 

 

 


