


РАЗДЕЛ I.    
Цялостната дейност на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, 
гр.Плевен  премина през изминалата учебна 2020/2021 година, съгласно залегналите 
училищни  дейности в годишния план и произтичащите задачи от нормативните документи, 
уреждащи дейностите в сферата на образованието на национално и регионално ниво. В 
училището се обучаваха 97 ученици, от тях: 89  ученици разпределени в 7 паралелки в дуална 
и дневна форма на обучение и 9  ученици в самостоятелна  форма обучение.  

    През 2020/2021 учебна година изпълнихме държавния план прием, като реализирахме две   
паралелки в дуална форма на обучение, с които станаха  вече четири.От тази година броя им 
нарастна на пет от три различни специалности. 

 
   В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност 
и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-
възпитателния процес. Планирането на образователно-възпитателната работа бе на ниво и 
това бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и 
методиката на обучение в училище.  
 

 Прозрачността на управлението, съчетаване на добрите традиции с иновативност са водещите 
принципи за осъществяване на целите и приоритетите на училищната дейност.  

     Част от първия и втория учебен срок на учебната година преминаха  в условията на 
пандемия от КОВИД 19 и това оказа влияние върху цялата дейност на учебното заведение. 

 
Постигнати бяха успехи по следните направления:  

1. Изготвяне на договор между училище и родители с цел повишаване на тяхната 
ангажираност в образователния процес. Участие на родители в часовете по практика. 

2. Развитие на културния живот в училище: ежеседмични посещения и беседи на 
професионалисти от различни области (спортисти, актьори, предприемачи, 
професионални консултанти) 

3. Осигуряване на финансиране по НП за изграждане на училищна STEM среда и изготвяне 
на проект за изграждане на STEM център в училището 

4. Личностното развитие на учениците, стимулирано чрез осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа. 

5. Осигурено индивидуално консултиране по проблеми, свързани с поведението и 
взаимоотношенията на учениците, родителите и учителите. 

6. Сформиране на знания и умения у учениците за уважение към гражданските права, 
толерантно отношение и отговорности, противодействие  срещу проявите на насилие и 
агресивност. 

7. Преодоляване на пречките пред ученето чл.3, ал.2, т.3 от ЗПОУ посредством  програмата 
за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от 
уязвимите групи- чл.263, ал.1,т.9 от ЗПОУ. 

8.  Приоритет в училищната политика е подобряване на функционалната грамотност у 
учениците. 

9. Намаляване на агресията  у учениците. 
10. Участие на училището в различни форми на сътрудничество с неправителствени 

организации, регионалното управление на образованието , органите за закрила на детето и 
др. 

11. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информацията, 
свързана с дейностите на училището: 

a. Изграден уай фай на всеки етаж от сградата на училището 
b. интернет и фейсбук страница на училището. 

14.Сформирани бяха групи за обучителни затруднения по проект „Подкрепа за успех“;  
15. По отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата учебна 
година се осъществи в условията на делегиран бюджет. На базата на обучения и придобити 
знания, ръководството на училището до момента се справя много добре с изискванията за 
финансова самостоятелност 



 
16. През изминалата учебна година бяха положени много усилия за подобряване на външния 
вид на гимназията. Извърши се ремонт на дограмата на първия и втори етаж от сградата на 
училището. 
 

17. Въвеждане на дуална форма на обучение: 
 

Учебна година Брой специалности с 
дуална форма на 
обучение 

Специалности 

2018-2019 1 ПРОФЕСИЯ: Техник-технолог в  
хранително-вкусовата промишленост 
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на месо, месни  
продукти и риба                            

2019-2020 2 ПРОФЕСИЯ: Техник-технолог в  
хранително-вкусовата промишленост 
СПЕЦИАЛНОСТ:  
 Производство на месо, месни продукти и риба 
 
 ПРОФЕСИЯ:   Оператор в 
 хранително-вкусовата промишленост 
СПЕЦИАЛНОСТ:Производство и преработка 
на мляко и млечни продукти 

2020-2021 3 ПРОФЕСИЯ: Техник-технолог в  
хранително-вкусовата промишленост 
СПЕЦИАЛНОСТ:  
 Производство на месо, месни продукти и риба                    
 
ПРОФЕСИЯ:   Оператор в 
 хранително-вкусовата промишленост 
СПЕЦИАЛНОСТ:Производство и преработка 
на мляко и млечни продукти 
 
ПРОФЕСИЯ:   Ресторантьор 
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване  
в заведенията за хранене и развлечения 

 
Проблеми: 
 

Проблемите по приема на учениците през учебната 2020/2021 г. бяха:  
- Демографската криза;  
- Незаинтересоваността към образованието от страна на родители от 

малцинствени групи;  
- Икономическата криза, водеща до увеличаване на безработицата, което спира  

притока на деца от други области на България;  
- Политиката на задържане на учениците в общината по местоживеене;  
- Наличието на множество Обединени училища и СУ с професионални 

паралелки;  
- Емиграцията;  
- Нелоялната конкуренция от други гимназии.  

Въпреки описаните външни фактори колегията успя да осъществи държавния план-
прием  в рамките на една паралелка в дуална форма на обучение от две специалности..  



Към гореизброените проблеми се добавят и трудности, породени от извънредната 
ситуация, предизвикана от КОВИД 19 – ограничен достъп до учениците и техните родители; 
тревожност у родителите и учениците относно ситуацията.  

За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен 
труд на отделни ученици. В училището се обучават деца от различни етноси или  пътуващи 
от други населени места.Липсва заинтересованост и контрол от страна на  родителите им. 
Ниска е успеваемостта на учениците на входа и изхода. Затова и логично е представянето на  
ДЗИ, ДИ и НВО. Имаме двама ученика, които успяха да се дипломират успешно, 15 се явиха 
на НВО  и 8 получиха свидетелство за професионална квалификация.Все още е голям броят 
на допуснатите отсъствия по неуважителни причини.   

През учебната 2021/2022 година усилията на колектива трябва да се насочат към 
някои направления, където има пропуски или в недостатъчна степен са решени задачите 

 
Затова е необходимо да се предприемат следните мерки: 
Към учениците:  

- Включване на учениците в проекти, състезания, олимпиади;  
- Включване в занимания по интереси;  
- Осигуряване на публични изяви на учениците (празници, конкурси, хепънинги и др.); 
- Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици, включително чрез осигуряване 

на обща подкрепа и занимания по интереси, включване на изоставащите ученици в групи 
по  проект „Подкрепа за успех“;  

- Реализиране на ранното професионално обучение и състезания между учениците от VІІІ-
мите и ІХ-тите класове.  

- Осигуряване на ранна връзка ученик-работодател.  
 Към педагогическите специалисти:  

- Усъвършенстване на педагогическите умения при използване на интерактивни и други 
методи в работата, както и за работа в електронна среда за мотивиране на учениците за 
учебен труд като условие за повишаване на активността им в учебно възпитателния 
процес и резултатите от него;  

- Използване възможностите на извънкласната и извънучилищна дейност като фактор за 
развитие на индивидуалните способности и възможностите на учениците.   

- Прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 
прояви . 

- Подобряване системата за квалификацията на педагогическите специалисти и 
подобряване работата на комисията по квалификационна дейност;  
          Към родителите:  

- Оптимизация на работата на обществен съвет;  
- Създаване на по-ефективна система за информиране на родителите за учебните 

резултати и поведението на учениците в училище, включително чрез електронния 
дневник;   

- Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи;  
- Организиране в ПГМХТ  на дни на “отворените врати”;  
- Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения 

родител-образователен медиатор – учител - възпитател;  
- Концентриране на усилията на педагогически специалисти, ученици и родители за 

обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд.  
- Повишаване на броя на родителите, като участници в учебния процес 

 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ ІI 
1. Мисия на училището  
Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии”-гр.Плевен е гарант 
за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към 
динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни 
изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. 
Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично 
поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат 
предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за 
експериментиране. 

• Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 
изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна и обществена 
реализация.  

• Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 
стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

• Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско 
общество у нас;  

• Адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо 
отговорно поведение за участие в обществения живот.  

• Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

• Придобиване на съвременни знания и умения по съответните професии, адекватни 
на пазара на труда. 

• Усвояване и развитие на нови форми на професионално обучение, съответстващи 
на стратегията за учене през целия живот. 

2. Визия на училището 

 „Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии”-гр.Плевен, 
осигурява равен достъп и конкурентна образователно-възпитателна среда, която 
насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностно развитие и 
адекватна социализация. Обособява се педагогически екип от висококвалифицирани 
специалисти, отворени към иновациите, проявяващи толерантност и креативност в 
общуването, прилагащи творчески подход в осъществяване на образователно-
възпитателния процес за приобщаването на бъдещите професионалисти  към проблемите 
народния град. „Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии”-
гр.Плевен, е съвременно модерно училище, иновативно и училище за пример.  
 
До края на учебната  2021/2022 г.  

• ще реализираме поне 10 оригинални ученически проекта  

•  ще представим своите постижения пред общността, бизнес партньорите и училища-
партньори поне 2 пъти  

• ще създадем и предложим за продан на местен базар на поне един собствен 
иновативен продукт  

 
3.Цености на ПГМХТ 

Съхраняване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал.  

Съблюдаване на законността.  
Зачитане правата на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал.  



Психическо и физическо благополучие на учениците, педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал.  

Безопасност на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия 
персонал.  
Възможности за личностно развитие на учениците, педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал.  
Гражданска култура, приноси към обществото и обществения живот.  
Създаване, поддържане и развитие на морални и социални добродетели.  
Толерантност и уважение към хората с различна култура и религия.  
Удовлетворение от живота в училище.  
Комуникации и общуване с родители, партньорски организации и други 

заинтересовани страни.  
Осведоменост и общуване между персонал и ученици.  
Конструктивно решаване на проблеми.  
Грижа и опазване на училищната собственост и на околната среда.  
Недопускане на агресия и насилие.  
Толерантност към различните мнения и гледни точки и вземане на консенсусни 
решения. Приоритет на диалога.  
 

5.Принципи  
ПГМХТ  следва принципите в системата на предучилищното и училищното 

образование, съобразени със спецификата на училището, а именно:  
1. Предоставяното образование в ПГМХТ като процес включва обучение, възпитание и 
социализация.  
2. Образованието е национален приоритет и в ПГМХТ се реализира в съответствие със 
следните принципи:  
2.1. спазване на единната държавна образователна политика за осигуряване правото на 
училищно образование;  
2.2. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и 
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 
компетентности на практика;  
2.3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;  
2.4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното 
образование;  
2.5. запазване и развитие на българската образователна традиция;  
2.6. хуманизъм и толерантност;  
2.7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;  
2.8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 
иновациите;  
2.9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното 
образование;  
2.10. автономия на ПГМХТ за провеждане на образователни политики, самоуправление и 
децентрализация;  
2.11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 
работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите 
на образованието в ПГМХТ 

5. Приоритети в дейността на училището.  
1.Осъществяване на качествено и ефективно училищно образовани, залагащо на 
оптимизирана училищна натовареност на учениците. 
2.Задържане на учениците в училище 
3.Партньорство с родителите 



4.Повишаване на квалификацията на учителите. 
5.Създаване на учителско портфолио на всеки учител. 
6.Осъществявана на дейности по проекти: 
-Иновации в ХВП  по  НП „Изграждане на училищна STEM среда“ 
-Подкрепа на дуалната система на обучение 
-Реализиране на дейностите по НП ”Иновации в действие”  и изграждан на училището като 
иновативно 
7.Въвеждане на иновативни елементи с цел повишаване на качеството на обучението по 
професионална подготовка, съобразно със закона на ПУО и държавните образователни 
стандарти. 
8. Връзка с работодателите с цел поддържане на интереса към професионалното обучение и 
мотивацията на учениците 
9.Осъществяване на добри практики   с други училища. 
10. Организиране на  срещи с бивши успели ученици. 
11. Модернизиране на материално-техническата база с цел изграждане привлекателен  облик 
на училището и пълноценен УВП. 
 

  6. Специфични цели на училището  

• Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
• Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 
• Осигуряване на условията за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на учениците. 
• Повишаване квалификацията на учителите. 
• Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 
• Усвояване на съвременни знания и умения по съответните професии с цел 

успешна реализация на завършващите ученици. 
• Привличане на учениците и превенция на отпадането им   чрез превръщането на 

училището  в желана територия. 
• Професионално ориентиране на учениците и  кариерно развитие на 

педагогическите кадри. 
• Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната 

система.  
• Развиване на условия и среда за реализиране на образователната концепция „ 

Учене през целия живот”. 

7.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  
 

- Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки 
възпитаник.  
- Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към 
професионално обучение.  
- Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 
методи на обучение.  
- Постигане на високо качество на професионалното обучение и повишаване 
конкурентноспособността на учениците на пазара на работната сила.  
- Разкриване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.  
- Усъвършенстване работата с изоставащите учениците.  
- Акцентиране върху развитие на способностите за информално учене и правилно 
използване на усвоените знания и умения.  
- Развитие уменията на учениците за самооценка.  

https://www.mon.bg/bg/100835


- Обогатяване на материалната база.  
- Усъвършенстване на уменията на преподавателите за работа в дигитална среда. 

 
                             КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИЦИ УТВЪРЖДАВА 
 
         СРОК 

 М.СЕПТЕМВРИ 

1 

Откриване на учебната 
2021/2022 година 
 Учители Директор 

15.09.2021 

3 

Изготвяне на годишни 
разпределения на учителите 
 Учители Директор 

15.09.2021 

4 

Изготвяне и приемане на 
седмичното разписание 
 ЗДУД Директор 

15.09.2021 

4 

Приемане на новите учебни 
планове 
 ЗДУД Директор 

15.09.2021 

 Изготвяне на заповед за    

5 определяне на класните    
 ръководители и класните стаи  Директор Директор 15.09.2021 г. 
6 Провеждане на среща с 

родителите на новите 
ученици 
 Кл.ръководители                                

  

  До 15 09.2021 г. 
 Изготвяне и утвърждаване на    
7 Списък – образец   №1     

 
 
 Директор Директор До 24 09.2021 г. 

8 Изготвяне и утвърждаване на    

 
щатно разписание 

 Директор Директор 15.09.2021 г. 
9     
  Изготвяне на програми за    
 разширена подготовка.    
  Учители Директор До 15.09.2022 г. 
     

 
Изготвяне на календарен 
план  по  учебни    

10  предмети, планове    
 за час на класа    
  Учители Директор До 15.09.2021 г. 
     
     

11 
Актуализиране на процедура 
за отпускане на стипендии 

 
  

 
 

  
 Комисия Директор До 15.09.2021 г . 



 
 

 

Актуализиране на 
информацията в книгата за 
подлежащи на задължително 
обучение на деца до 16-
годишна възраст 

Кл.ръководители Директор До 15.09.2021 г.   
 Актуализиране на    

12 

информацията в книгата за 
подлежащите на задължително 
обучение деца до 16-годишна 
възраст   

Кл. р-ли, ЗДУД   Директор До 15.09.2021 г . 

13 
Изготвяне на график за работа 
с ученици отстранени от час    

   ЗДУД, учители Директор До 15.09.2021 г. 
 Изготвяне на график за     

14 дежурство на учителите  ЗДУД, комисия Директор 15.09.2021 г. 
 Изготвяне на график за    

15 провеждане на  консултации     
 ученици     ЗДУД, учители Директор 15.09.2021 г. 
 Изготвяне на график за    

16 провеждане на  консултации     
 родителите        
   ЗДУД, учители Директор 15.09.2021 г. 

 

Изготвяне на график за 
класни и контролни за I 
учебен срок    

17       
      ЗДУД Директор 30.09.2021 г 

18 

Подаване на документи за 
получаване на стипендии за 
I учебен срок  Кл. р-ли, ЗАТС Директор До 30.09.2021 г. 

19 

     Психолог, КС  До. 30.09.2021 г. 
Оценка на тормоза в 
училище 
противодействие на 
тормоза    Директор  

 Родителска среща за     

20 
запознаване с правилника 
за учебната година     

    Кл. ръководители Директор До 30.09.2021 г. 

М. ОКТОМВРИ 
1. Провеждане на входно ниво Учители  До 08.10.2021 г 
2. Провеждане заседание на ПС:    

 

– докладване  и  анализ  на  
резултатите от входното ниво 
 Учители  До 30.10.2021 г 

3. 

Провеждане на изследване на 
тема «Личностен профил на 
осмокласника» 
 

Училищен 
психолог  До 29.20.2021 г. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Проверка за съответствие 
на  записаните ученици     

   в  дневници с  отразената     

 информация в  Списък    
Училищен  
Психолог  До 29.10.2021 г. 

   Образец 1     

     М. НОЕМВРИ  

          
1 

Ден на Народните 
будители – крепители на 
българския дух и 
народност   Учители   01.11.2021г. 

      
  2      

 
Проверка на     училищната        
документация     

                ЗДУД, Директор Директор 
05 - 09.11. 2021 

г. 
       
3 

Посещения на уроци –ОПП, 
СПП, РПП    11.2021 г. 

      ЗДУД, Директор Директор  

     М. ДЕКЕМВРИ  

1. 
Отбелязване на  
международния      

 ден за борба със СПИН    01.12.2021 г 
     Психолог Директор  

2. Празник на ПГМХТ    
      
       
      
     Учители Директор 10.12.2021 г 

3. 
Тематична родителска среща 
за запознаване с графика на    

   дейностите по ДЗИ – 12     
 клас  Кл.р-ли 12 клас Директор До 16.12.2021 г. 

4. 

Коледните и новогодишни 
празници.Участие в Коледен 
базар и коледуване    

      Учители Директор До 22.12.2021 г. 

     М. ЯНУАРИ   
1. Проверка на посещаемостта     



 
 
 

на учениците в часовете. 

 

 
 
 
  ЗДУД, Директор  До 16.01.2022 г. 

2.     

  
Заседание на ПС: 
Обсъждане и приемане     

   план-приема за 2022/2023     
   изготвяне на предложение     
   за държавен план-прием     

  
 
  ЗДУД, Директор Директор, ПС 16.01.2022 г. 

3.  
Провеждане на заседания на 
ПУО за отчитане на     

   работата през първия     
  учебен  срок     

  

 
 
  Учители Директор 16.01.2022 г. 

4.  Изготвяне на седмичното     

  
разписание на учебните 
часове за II учебен срок     

    
 
Комисия    Директор До 16.01.2022 г. 

5.  

Изготвяне на графици за  
класни работи за II учебен 
срок      

     ЗДУД, учители Директор До 31.01.2022 г. 

  

Изготвяне на графици за 
контролни работи за II 
учебен срок      

6.  
 
 

 
 
  

 
 
ЗДУД, учители 

 
 
  Директор 

 
 
 До 31.01.2022 г. 



 

   

 

М. ФЕВРУАРИ 

 

 

1.  
Провеждане на ПС за 
 отчитане  на  резултатите     

   от І срок  Директор Директор 04.02.2022 г. 
2.  Определяне състава на     

  
училищната зрелостна 
комисия  за ДЗИ  Директор Директор До 07.02.2022 г. 

  
Въвеждане и изпращане на 
предложения за   

 
 

  

  оценители, за квестори     
  за консултанти и на     

3.  
информация за залите и  
броя на местата в залите             

   и провеждне на ДЗИ   Директор    Директор  До 14.02.2022 г. 
4.  Изготвяне списъка на     

  
учениците, които ще 
получават стипендии   

Директор 
 

     Комисия До 14.02.2022 г. 

5.  

Изготвяне на график за 
провеждане класни и 
контролни   ЗДУД Директор До 14.02.2022 г.. 

6.  
Отбелязване  на 149 години  
обесването на В.Левски  

 
Комисия 

 
Директор 

 
До 19.02.2022 г 

7.  

Изготвяне на графици за 
контролни работи през  
втория  учебен срок  ЗДУД Директор До 21.02.2022 г. 

8.  

Световен ден срещу тормоз   
училище.-ден на розовата 
фланелка – инициатива 
„Училище без насилие“  Психолог Директор До 26.02.2022 г. 

9.  

Изготвяне на заявка за 
задължителната училищна 
документация за края на 
учебната 2022/2023 година     

     ЗАС Директор До 28.02.2022 г. 

                                                    М.МАРТ 

         1. 
Освобождението на България- 
 3 март  Учители       03.03.2022 г. 

 Подаване на заявления за    
      2.      допускане до ДЗИ УЗК Директор 04 -17.03.2022г. 

 Обобщаване на заявленията за    
       3.      допускане до ДЗИ и изпращане    

 на справка до РУО Директор Директор До 20.03.2022 г. 
         4. Посещения на уроци – ОПП, СПП    

 РПП ЗДУД, Директор Директор по плана за КД 
         5. Проверка на училищна    

 
Документация за обща и 
допълнителна подкрепа Директор, ЗДУД Директор 26 - 31.03.2022 г  

6 Отбелязване на Баба Марта Учители  01.03.2022 г. 



  

 
 
 
 
 
 

М. АПРИЛ 
 
1. Определяне на състава на    
 училищните  комисии    
  за организиране и    
 провеждане на    
 НВО в Х клас Директор Директор До 03.04.2022г. 
2. Подаване на заявления за    
 явяване на изпит по    
 чужд език в  Х клас, за    
 Оценяване на дигиталните    
 компетентности в Х клас и    

 
регистриране на 
заявленията в софтуерния    

 продукт    

  
Класни 
ръководители,  06 – 08 април 

  П.Ганчев Директор 2022 г. 

3. 
Въвеждане на предложения 
от директорите     

 на училищата за оценители    
 за  квестори,    
  за  учители консултанти    
 и за  учители по чужд    
 език за четене на текст и    
 изпращане на    
 декларациите им до    
 регионалната комисия    

 
за организиране и 
провеждане  на НВО    

 в Х клас Директор Директор До 10.04.2022 г. 

4. 
Изпращане на информация 
от директорите на  

   

 училищата до регионалната    
 комисия за  организиране    

 
и провеждане на НВО  в Х 
клас за  сградите, залите     

 и броя на  местата в залите П.Ганчев Директор До 10.04.2022 г. 
5. Определяне на състава на    
 на държавните зрелостни    
 изпити в училището Директор Директор До 10.04.2022 г. 
6.   Великденски празници Комисия Директор До 16.04.2022 г. 
     
 7 Световен ден на Земята Комисия Директор До 22.04.2022 г. 

8 
Унищожаване на документи 
с фабрична документация 

Комисия Директор До 27.04.2022 г. 



 
 
 

    М. МАЙ   
      

1.      

 
Отбелязване на Деня на 
Европа Учител  по Директор  

  
 
  история, кл. р-ли  09.05.2022 г. 

 Проверка на училищна     

2 
документация 
  Директор, ЗДУД Директор 13.05.2022 г 

 
Провеждане на заседание 
на ПС: Приемане  на     

3  доклада на класния    

 
р-л  на 12 клас 
  Кл. ръководители Директор 13.05.2022 г 

4 

Тържествено изпращане 
на Випуск  2021/2022 
година     

       Кл.ръководители Директор 14.05.2022 г 

 
Заседание на зрелостната 
за допускане до ДЗИ     

5     
   УЗК Директор До 18.05.2022 г. 

6 
Издаване на служебни 
бележки за допускане    

 
до ДЗИ 
  Директор  До 18.05.2022г. 

7 

Провеждане на ДЗИ по 
БЕЛ 
  

Директор, 
комисия Директор 18.05.2022 г 

8 

Провеждане на Втори 
ДЗИ 
  

Директор, 
комисия Директор 20.05.2022 г 

10 

Участие в тържества за 24 
май 
 Колектив Директор 24.05.2022 г 

9 
Проверка на 
документацията     

 
на 12 клас 
   ЗДУД, Директор Директор 30.05.2022  г. 

10 
Провеждане на ДЗИ по 
желание на ученика  

Директор, 
комисия Директор МОН 

 
    М.ЮНИ   

      
      

1. 

Отбелязване на Деня на 
детето 
 

Учителите 
 Директор 01.06.2022г. 

     

2. 

Ден на Ботев и на 
загиналите за свободата на 
България 
  

Учителят по 
история, касните 
ръководители  02.06.2022г. 

      

3. 
Приключване на учебната 
година Кл. р-ли Директор 30.06.2022г. 



     

 
 
 М. ЮЛИ   

     
1. Проверка на учебната     
 документация по повод     

 
завършване на учебната 
година Кл. ръководители ЗДУД, Директор До 03.07.2022 г. 

2. 
Издаване на удостоверения 
за завършен първи    

 
гимназиален етап на от 
Х клас  Директор, ЗДУД,   

   ръководител ИКТ Директор До 03.07.2022 г. 

3. 
Организиране на кампания 
за привличане и приемане    

  на нови ученици    по график на 
      Комисии Директор, ЗДУД МОН 

4. 
Провеждане на 
заседание на  ПС за     

 анализ на резултатите от    

 
ОВП и контролната 
дейност през учебната     

 2021/2022 година.   ЗДУД, Директор Директор, ПС До 10.07.2022 г. 

5. 
Подаване на заявления 
за допускане до ДЗИ     

 – сесия август-септември  Директор,   
    председател УЗК Директор До 14.07.2022 г. 
     

 
 
        

      М. АВГУСТ   
1. Определяне състава на     
 училищната комисия за     

 
провеждане на 
ДЗИ   Директор Директор До 14.08.2022 г. 

2. 
Подготовка на МТБ за 
новата учебна година.    

 Ремонтни дейности.     
      Домакин Директор До 20.08.2022 г. 

3. 
Допускане до ДЗИ – 
сесия август-септември  Директор,   

     председател УЗК   
       Директор До 20.08.2022 г. 

4. 

Издаване на служебна 
бележка за допускане до 
ДЗИ Директор, 

Директор  До 20.08.2022 г. 

   председател УЗК,   

5. 
Провеждане на ДЗИ по 
БЕЛ  

Директор, 
комисия Директор 25.08.2022 г. 

6. 
Провеждане на втори 
ДЗИ  

Директор, 
комисия Директор 26.08.2022 г. 
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