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Бургас  
 
Утвърдил 
Директор:........................... 
                  /инж.Р.Желева/ 

Календарен план   на задачитe 
по изпълнение на дейностите 

за учебната  2012/2013 година 

 С е п т е м в р и 
 

  1. Провеждане на Педагогически съвет и/или работно съвещание. Сформиране на 
постоянни и временни комисии, МО,  планиране работата им за годината,/  писмен отчет за 
досега свършената работа, изработване на протоколи с подписи на всички присъствали/. 
  

                                                                                       до 03.09.2012г.  
                                                                       Отг.: Директор, пред. на к-ии и МО 

                                                                             Контрол: Директор 
  2. Организация за провеждане на септемврийска поправителна сесия. 

                                        до 3 - 13. 09. 2012г. 
                                          Отг.: Пом.директор по УД 

                                                             Контрол: Директор  
 3. Определяне на групите за ЗИП, СИП, художествени състави. 

                                            до  10.09.2012г. 
                                            Отг.: Уч. ръководство, 

                                                                                  педагогически съвет 
             Контрол:   Директор 

 4. Запознаване  на Правилника за вътрешния трудов ред на ПГМЕЕ на работно съвещание. 
                                                                    до 14.09.2012г. 

              Отг.: Пом директор по УД,АСД,УПД 
                                                                            Контрол:   Директор 
 5. Приключване на ремонтните работи и почистване на сградата и двора. 
                                                                                                                                        до  10.09.2012г                               

                                                                      Отг.:  Пом.директор по АСД, УПД, 
домакин, хигиенисти  
Контрол: Директор 

                                                                            
 6. Изготвяне и утвърждаване на седмично разписание. 

        до 14. 09. 2012г.; 
        Отг.: Пом директор по УД  

            Контрол:   Директор 
 7. Санитарно разрешително за утвърждаване на седмичното разпределение от РИОКОЗ. 

                                    до 28.09.2012г 
Отг. : Директор, пом.директор по УД 

                                                                              Контрол:   Директор 
                                                                                   

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 
бул. "Стефан Стамболов" 69 п.к 639 
тел. 54 49 52;  813 079: 0879 003911: 0879 003910: 0879 003913 
Fax: 813 079: 800 150 
E-mail: pgmee_burgas@mail.bg 
www.pgmee.com 
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 8.Осигуряване на обучението по ЗП и СИП с годишни  тематични планове, а ЗИП - с 
учебни програми                                                    

  до14.09.2012г. 
Отг.: Пом. директор по УД,  всички учители 

  Контрол:   Директор  
9. Приемане Училищен учебен план за учебната 2011/2012г. , Годишен комплексен план и 
Правилника за дейността на училището на Педагогически съвет. 

                                     до   14. 09. 2012г. 
                                                                                    Отг.: Ръководство, педагогически съвет    

   Контрол:   Директор          
10. Актуализиране Правилника за дейността на училището. 

                                                                    до 14.09.2012г. 
                                                                          Отг.: Комисия с председател, 

                                                                           Пом.директор по УД    
 Контрол:   Директор 

11. Провеждане на септемврийски съвещания с учителите по график на РИО 
                                                                       до14.09.2012г.                                                                                       

         Отг.: Пом.директор по УД 
        Контрол:   Директор 

12. Запознаване на учителите  с плана  за квалификационна дейност  по теми и месеци 
                                                     до 14.09.2012 г. 

                                                     Отг.: Комисия 
Контрол:   Директор 

 13. Обявяване на свободни учителски места.Назначаване на учители.  
                                                                         до 14.09.2012г 

                                                                         Отг.: Пом директор АСД, комисия 
           Контрол:   Директор 

14. Откриване на новата учебна година по план – сценарий 17. 09.2012г. 
     9.00 часа                

                                      Отг. Училищно ръководство и  
временни комисии с  

  председатели учители по БЕЛ в 8 и 12 клас               
                            Контрол:   Директор    

15. Естетизиране на класните стаи и кабинети. 
10.09.2012 г./30.09. 2012 

         Отг.: Кл. ръководители и учителите 
                                                                      Контрол:   Директор 

16. Приемане Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
възпитание , обучение труд; подготвяне на списъци и  извършване на инструктаж на 
учениците /17.09.2012г./, подготовка на книги за инстуктаж  на педагогическия и 
непедагогическия  персонал /17.09.2012г./ срещу подпис. 

                                                                                до 17.09.2012г. 
 Отг.: Пом .директор по АСД и 

                                                                        инж. Добрин Вълков 
Контрол:   Директор 
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17. Запознаване на учениците с Правилника за дейността на училището и с 
Правилника за вътрешния ред на ПГМЕЕ 
  

на  17. 09. 2012 г 
                                                                                                                      Отг.: Класните ръководители 

            Контрол:   Директор                           
18. Изготвяне на Образец №1 за преподавателска и друга заетост на персонала. 

                                                     до 14.09.2012г. 
                                                    Отг.: Училищното ръководство 

                                   Контрол:   Директор  
19. За осигуряване обхвата на подлежащите и непрекъснат учебен процес - вписване на 
всички новозаписани ученици в книгата за подлежащи, записване на всички учениците в 
следващия  клас, който започват, отразяване движението на учениците при преместване. 

                                           до 22. 09.2012г.  
                                        Отг.: Класните ръководители, 

                                        пом. директор по УД 
            Контрол:   Директор 

20. Изготвяне график за дежурство на  учителите за І учебен срок, съобразно  
концепцията за дежурство.  

до 24. 09. 2012г. 
Отг.: Главните учители                                      

                                                                                                        Контрол:   Директор 
21. Представяне на пом. директора на планове на класните ръководители за Часа на 
класа, които да  включват: 
       - психолого - педагогическа характеристика на класа; 

- тематичен план по указание за защита при бедствия,аварии и катастрофи; 
- обучение по безопасност на движение  
-  бележити годишнини и актуални проблеми на съвременността  

до 24. 09.2012 г. 
  Отг.: Училищното ръководство , комисия 

        Контрол:   Директор 
22. Приемане и утвърждаване на седмичен режим: 

- седмично разписание от ОВП; 
- график на часовете по СИП, секции и художествени състави; 
- график на часовете за консултации; 
- график на часовете за работа за II час на класа 

Отг. : Класните ръководители; 
 Контрол:   Директор 

- график за дейността на клубовете; 
Отг.:Пом.директор по УД,АСД,УПД 

                                                       Контрол:  Директор  
- график за заетостта на стаите, кабинетите, физкултурните  салони,   

                                                                            Отг.:Пом.директор по УД,АСД,УПД 
           Контрол:   Директор 

- седмично разписание на модул „Физическо възпитание и спорт”; 
                                          14.09.2012г.  

Отг.: Пом директор по УД,УПД, преподавателите 
Контрол:   Директор                            
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23. Събиране на здравните картони на новопостъпилите ученици и оформяне на 
здравна картотека в медицинския кабинет.  

                                                    30.09.2012г. 
                Отг.: Класните ръководители,  

                                                                                       мед. сестра 
Контрол:   Директор 

24. Организация и провеждане на начален преговор и тестове за установяване на входното  
ниво. /Съставяне на теста, видове задачи, какви знания се проверяват с всяка задача, 
критерии за оценка, анализ на получените резултати, изводи и набелязване на мерки за 
повишаване на резултатите на учениците както и рецензия след всяка писмена работа и 
подписи на родител/ запознаване с Наредба 3 / .  

06.10.2012г. 
      Отг.:Преподавателите  

 Контрол:   Директор                                                                

25.Родителски срещи - 8-те класове 
Отг.: Пом директор УД ,  

класните ръководители 
Контрол:   Директор 

 
26.Срещи  на ръководството с главните учители, класни ръководители и председатели на 
методични обединения. 

                                                                             Отг.:  Училищното ръководство 
27. Европейски ден на езиците. 

26.09.2012 г. 
                                                  Отг.: Учителите по чужди езици 

Контрол:   Директор 
 

28. 20 (22) септември – 104 години от обявяване на независимостта. Изготвяне на табло и 
прочитане на Манифеста към българския народ . 

                                                                       до 22.09.2012г 
                                                                                                 Отг.: Р.Русчева, Ж.Терзиева, Ив.Бозуков,  
                   Т.Пантова 

                                                                        Класни ръководители,  
            Контрол:  Директор 

29. Провеждане на родителски срещи 8-те класове , организационни въпроси 
                                                                       до 30.09.2012г 

                                                                        Отг.: Пом.директор по УД 
                                                                        Класни ръководители,  

            Контрол:  Директор 
 

30. Посещение на Пловдивския панаир. 
  Отг.: Учителите по специалните предмети 

     Контрол:   Директор 
 

О к т о м в р и 
1. Родителски срещи с ученици и родители, запознаване с Правилника за вътрешния ред на 
ПГМЕЕ, с указанията за новата учебна година. 
 

          05 – 09.10.2012г. 
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Отг.: Училищното ръководство, учители 
Контрол:   Директор 

2. Представяне на помощник – директорите на анализа на входното ниво и набелязване 
конкретни мерки за отстраняване на пропуските при слабите ученици. 

        05.10.2012г.       
Отг.: Преподавателите 

Контрол:  Директор 
3. Завеждане на отчет на ученици с противообществени прояви. 

        12.10.2012г. 
          Отг.: УКПППМН  
        Контрол:   Директор 

4.Преглед на учебната документация и ритмичност на изпитванията.  
Отг.:Пом.ДиректорУД,  
класните ръководители 

Контрол:   Директор 
5. Приемане плана на УКБППМН и Ученическия съвет, график на сбирките. 

        до12.10.2012г.       
Отг.: УКПППМН 

                       Контрол:   Директор  
6. Провеждане на приравнителни изпити за ученици, при смяна на: 

- профила с друг профил;           
- непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка 

до 26.10.2012г. 
Отг.: Пом. Директор УД , инж.Мариана 

Бакърджиева 
Контрол:   Директор 

7. Планиране на рекламна стратегия и реализирането на кампания за успешен прием на 
ученици през учебната 2012-2013г: 

        до края на м.10. 2012г. 
Отг.:Председатели на методическите обединения  

Контрол:   Директор 
8. Педагогически съвет: 

- анализ на училищната готовност  на учениците 
 - приемане спортния календар за училищна и извънучилищна дейност 

Отг.: Училищното ръководство 
9.Родителски срещи 9, 10 ,11,12 клас 

Отг.:Пом.директор УД, класните ръководители 
Контрол:   Директор 

10.Срещи  на ръководството с главните учители, класни ръководители и председатели на 
методични обединения 

                                                                                   Отг.: Училищното ръководство 
11. Международен ден на учителя. Престижът на учителската професия – преди и сега – 
дискусия в ЧКР. 

05.10.2012 
Отг.: Кл. Ръководители 

Контрол:   Директор 
 

12.  16 октомври – Ден на българската авиация. Честване на 100-годишнината от 
Балканската война. Табло и беседа в ЧКР. 

                         Отг.: Т.Пантова и Ст.Янева,  
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Контрол:   Директор 
13.  Учебни екскурзии – 2 или 3-дневни екскурзии с учениците от 9, 10 и 11 клас. 
Еднодневна екскурзия с 8-те класове до ............................................................. 

                         Отг.: кл. ръководители, ръководството на училището 
Контрол:   Директор 

14.  31 октомври – Международен ден на Черно море. Конкурс за най-добра снимка и 
участие в общинските прояви за Деня на Черно море 

Отг.: Ст.Янева, учителите по  
география и биология,  
кл. ръководители 

                                                                                                                                               Контрол:   Директор                          

     Н о е м в р и 
 

 
1.    1 ноември – Ден на народните будители. Прояви, посветени на Паисий Хилендарски – 

290 години от рождението му и 250 години от създаването на « История 
Славянобългарска » 

01.11.2012 
Отг.:учителите по БЕЛ в 9 клас и   

кл. ръководители 
Контрол:   Директор                         

    2. Педагогически съвет: 
          - анализ на входното ниво на учениците 
          - информация по текущи проблеми 
  - гласуване стипендиите на учениците  от IX – XII клас 

Отг.:Пом.директор  по УД,АСД,УПД,  
класните ръководители 

Контрол:   Директор 
3. Представяне списъци на изявени ученици в областта на науката, изкуството и             
спорта за награждаване от Кмета на града          

 до 20.11. 2012г. 
Отг.: Пом.Директор УД,    класните 

ръководители 
Контрол:   Директор 

4. Преглед на учебната документация и ритмичност на изпитванията  
Отг.: Пом.директор УД, класните 

ръководители 
Контрол:   Директор 

 
5. Срещи  на ръководството с главните учители, класни ръководители и председатели на 
методични обединения 

     Отг.: Училищното ръководство 
6. Ден на свободата на словото в България;  
    Международен ден на младежта – училищен спортен празник. 

Отг.: Учителите по ФВС 
Контрол:   Директор 

7. 16.11 – Международен ден на толерантността.  Беседа от училищните психолози. 
Инициатива „Подари книга” – подготвяне на дарение от учениците от ПГМЕЕ за социални 
домове/ домове за възрастни хора 
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                                                                                                                                                                   16.11. 2012г. 
Отг.: Учителите по психология, философия,  

свят и личност 
Контрол:   Директор 

9. 21.11 – Ден на християнското семейство - Кръгла маса  и дискусия за отношенията между 
бащи и деца 
                                                                                                                                                                                                     16.11. 2012г 

                                                                                                         Отг.: класните ръководители  
Контрол:   Директор 

 
10. 17 ноември – 185 години от рождението на П.Р.Славейков 

                         Отг.: кл.ръководители 
   Контрол:   Директор 

Д е к е м в р и  
 

1. 1 Декември - Световен ден за борбата срещу СПИН. 
                                                                                                                                                                    01.12. 2012г 

Отг.: Учителите по биология 
Контрол:   Директор 

 
2. 6 Декември – Ден на Бургас. Никулденски празници в ПГМЕЕ. Посещение на 
Историческия музей, кулинарна изложба и  беседа в ЧКР. 

 
06. 12. 2012 г 

Отг.:  класните ръководители на 8-те кл. 
Иван Бозуков 

Контрол:   Директор 
 

3. 13 декември – 215 години от рождението на големия немски поет Хайник Хайне 
  13. 12. 2012 г 

                                                                                                                                             Отг.:  учителите по немски език 
Контрол:   Директор 

 
4. Коледа идва! – история на празника и традиции за неговото отбелязване по света.                                  

                                                                                                                                                     Отг. учителите по чужди езици  
Контрол:   Директор 

 
5.Организиране на Коледен базар в училище с предмети на наши ученици, изложба на 
рисунки,изделия от метал, новогодишни картички 

Отг.: Пом.директор УД, Зл. Тренчева, 
учителите по чужди езици 

Контрол:   Директор 
 

6.Коледна ваканция и организиране на зимен отдих  
Отг.: Пом.директор УД 

 Контрол:   Директор 
 

7.  17 – 21 декември – Прояви, свързани с коледните и новогодишните празници. 
      

 Отг.:  кл. Ръководители, учителите по БЕЛ 
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И 
и история 

Контрол:   Директор 
 
7. Педагогически съвет за одобряване на план приема за учебната 2013- 2014г. и преглед на 
учебната документация и ритмичност на изпитванията. 

Отг.: Училищното ръководство 
                                                                                                                      Контрол:   Директор 

Я н у а р и  2013 
 

1.Олимпиади – по график спуснат от РИО 
Отг.:  Пом. директор УД  и преподавател 

Контрол:   Директор 
2.Подаване от класните ръководители на предложения за наказания на ученици  

Срок: две седмици преди датата на педагогическия 
съвет 

Контрол:   Директор 
3. Заседание на УКПППМН за изслушване на учениците, предложени за наказания и срещи 
с родителите им.  

Срок: две седмици преди датата на педагогическия 
съвет 

Контрол:   Директор 
4. Педагогически съвет  

- разглеждане предложенията на класните ръководители за наказания на ученици, 
съгласно ППЗНП и Правилника за вътрешния ред на ПГМЕЕ- становище на УКПППМН за 
всеки конкретен случай 

             Отг.: Училищното 
 ръководство 

5. Изготвяне на обобщена заявка за задължителна документация на училището за края на 
учебната 2012 / 2013г. 

        Януари 2013г. 
              Отг.: Пом. директор АСД  

Контрол:   Директор 
6.Преглед на учебната документация и ритмичност на изпитванията  

Отг.: Пом. директор УД, 
 класните ръководители 

Контрол:   Директор 
7. Януари- месец на именниците – какво означават имената ни?  

Отг.:  Учителите по БЕЛ, история и 
 кл.ръководители 

Контрол:   Директор 
8. Как да се предпазим в студените дни? Превенция на простудните и грипните заболявания. 
Превенция на простудните и грипните заболявания.  

Отг.:  Мед.сестра 
Контрол:   Директор 

 
9. 11 януари- Международен ден на думата « благодаря » - най-учтивата дата в годината. 
 
10.  21 януари – Международен ден на прегръдката 
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За двете дати да се изготви табло под надслов – Да бъдем по-добри, по-вежливи и по-
внимателни един към друг ! 
                  Отг. Зл.Тренчева и кл.ръководители 

Контрол:   Директор 
 

Ф е в р у а р и 
 
1. Педагогически съвет: анализ на резултатите от I учебен срок  с приоритети: 

- обучение в ПГМЕЕ 
- реинтеграция и интеграция на деца, застрашени от отпадане; 
- готовност на учениците от XIІ клас за полагане на държавни зрелостни изпити и 

анализ от резултатите от тестовото изпитване по БЕЛ и математика в VII клас; 
- резултати от януарска изпитна сесия ДИ по специалност; 

 - утвърждаване списъци на учениците получаващи стипендии за II учебен срок. 
 

Отг.: Пом.директор УД, класните ръководители 
Контрол:   Директор 

2. Седмица, посветена  на В.Левски 
Отг.: Мето. обединение по БЕЛ 

Контрол:   Директор 
3. Утвърждаване на списъците на учениците, имащи право на стипендии. 

Отг.: Пом. директор АСД  
                       Контрол:  Директор  

4. Справка за резултатите през първи учебен срок на учебната 2012/2013г. 
        Февруари 2013г. 

        Отг.:  Училищното ръководство 
5.Проверка на учебната документация и ритмичност на изпитванията 

Отг.: Пом.директор УД, класните ръководители 
Контрол:   Директор 

6.Родителски срещи 
                              Отг.: Пом. директор УД ,   

                                               класните ръководители 
Контрол:   Директор 

7. Беседа за българските и европейските традиции, свързани с този ден – Трифон Зарезан и 
Св.Валентин. Изготвяне на табло и кутия за картички  

14.02.2013 
Отг.: Зл. Тренчева, кл. ръководители 

Контрол:   Директор 
8. Конкурс за изработване на картички-валентинки. 

Отг.:  Учителите по БЕЛ – за текст;  
за картичка- Зл.Тренчева 

9.  140 години от обесването на Васил Левски. 18-22 февруари – седмицата с прояви, 
посветени на Апостола на свободата 

Отг.: учителите по история и кл.ръководители 
Контрол:   Директор 
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10.2 февруари – Световен ден на влажните зони. Беседа за ЧКР, подготвена от учителите 
по география и биология за Бургаските езера и тяхното значение 

                                                                                                                                                    Отг.:учителите по география 
Контрол:   Директор 

 
 

11. 21 февруари – международен ден на майчиния език, обявен от ЮНЕСКО с цел 
насърчаване на културното многообразие и многоезичието. Беседа в ЧКР за броя на езиците 
по света и за официалния език и многоезичието в България. 

                            Отг.: кл.ръководители 
Контрол:   Директор 

 
12. 22 февруари – Ден в подкрепа на жертвите на престъпността. Беседа в ЧКР за трафика 
на хора 

            Отг.: кл.ръководители и 
 пед. съветници 

Контрол:   Директор 
М а р т 

 
1. 1 март – Баба Марта. История на празника. Съхраняване на една от най-българските 
традиции в условията на членство на България в ЕС 

            Отг.: кл.ръководители 
Зл.Тренчева 

Контрол:   Директор 
 

2. 3 март – 135 години от Освобождението на България. Състезания по волейбол на закрито, 
изготвяне на табло. 

03.03.2013 
Отг.:  Пом .директор УД , класните ръководители 

Контрол:   Директор 
3. История и бъдеще на осмомартенски празник – все пак да подарим цвете 
 ( беседа-разговор) 

08.03.2013 
Отг.: Класните ръководители 

Контрол:   Директор 
4. 4-8 март. Прояви, посветени на Международния ден на писателя – „Да станем писатели за 
един ден!” – създаване на колективен разказ 

Отг.: учителите по БЕЛ 
Контрол:   Директор 

 
5.  9- 10 март – 70 години от спасяването на българските евреи 

 Отг.: учителите по история 
     Контрол:   Директор 

 
6. Втората седмица на месец март – отбелязване на Международния ден на DJ-я. 
Благотворителна проява – посещение на дискотека с билети 

Отг.: Кл. р-ли, 
Пед.съветници 

Контрол:   Директор 
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7. 13 март – 100 години  от падането на Одринската крепост. Беседа в ЧКР или в 
часовете по история и изготвяне на презентация. Екскурзия до Одрин и Лозенград с 1 
нощувка за учители и изявени ученици  

Отг.: Кл. ръководители 
и учителите по история 

Контрол:   Директор 
 
8. 14 март – Международен ден на числото „пи” 

Отг.: учителите по математика и физика 
Контрол:   Директор 

 
9. 15 март – Международен ден на потребителите. Кои са моите основни права като 
потребител – беседа в ЧКР. 

Отг.: Т. Ботева , 
 Кл. ръководители 

Контрол:   Директор 
 

 
10. Пролетно почистване и организация на ученическия отдих. 

Отг.: Пом директор УД , 
 класните ръководители 

Контрол:   Директор 
 
 
 

11.Организиране на отдих с ученици през априлската ваканция 
 

Отг.: Пом. директор УД , класните ръководители 
Контрол:   Директор 

12.Пролетни спортни турнири 
Отг.: Пом. директор УД , класните ръководители, 

методическите обединения по физическо възпитание 
Контрол:   Директор 

13.Проверка на учебната документация и ритмичност на изпитванията 
Отг.: Пом. директор УД , класните ръководители 

                             Контрол:   Директор  
 
14. 21 – 22 март – Да посрещем Първа пролет. Изготвяне на табло; конкурс за написване на 
стихотворение/есе, посветено на пролетта и на Международния ден на водата – 21 март 

                                                                                  Отг.: кл. р-ли, Зл.Тренчева и учителите по БЕЛ 
Контрол:   Директор 

 
А п р и л 

 
1. 12 април – Международен ден на авиацията и космонавтиката. Изготвяне на 
табло/презентация – Минало, настояще и бъдеще на авиацията и посещение на Летище - 
Бургас 

Отг.: Пом.Директор УД, 
                                             Таня Пантова, кл.р-ли 



 

 

 

12 

Контрол:   Директор 
 

2.Състезание „Минута е много”. 
Отг.:Учителипо математика и информатика  

Контрол: Директор 
3.Класни и контролни работи по график. 

Отг.: Пом.директор УД 
Контрол:   Директор 

4. Преглед на учебната документация и ритмичност на изпитванията. 
Отг.: Пом.директор УД, класните ръководители 

Контрол:   Директор 
5.Честване на Априлското въстание 

Отг.: Методическото обединение по история 
Контрол:   Директор 

 
6. 22 април – Международен ден на Земята. Изготвяне на табло, посещение на местността 
„Пода”, беседа в ЧКР. 

22.04.2013 
Отг.: Учителите по биология, география, 

кл.ръководители  
Контрол:   Директор 

7. Заявка за зрелостни изпити по график на МОMН. 
Отг.: Училищното ръководство,  

класните ръководители 
Контрол:   Директор 

 
 

 8.Заседание на училищната за професионално ориентиране 
 

Отг.:  Комисия за насочване на учениците от VII и 
VIII класове от Основните училища. 

Контрол:   Директор 
 9.Последната десетдневка на месеца – Прояви, свързани с Великден – 5 май. Беседа в ЧКР, 
за християнските ценности с гост представител на Българската православна църква; 
Конкурс за най-оригинално великденско яйце и украса за празника 

Отг.: Кл. р-ли, пед.съветници 
Зл. Тренчева 

Контрол:   Директор 
 10. Представяне списъци на изявени ученици в областта на науката, изкуството и спорта за 
награждаване от Кмета на града в Чест на 24 май 

        до края на м. април 2013г. 
        Отг.: Пом.директор УД, 

класните ръководители 
Контрол:   Директор 

 
11. 23 април – Ден на книгата и авторското право. Посещение на учениците от 9-те и 10-те 
класове на книжарница „Хеликон” 

        . 
 Отг.: кл. р-ли и учителите по БЕЛ 

Контрол:   Директор 
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12. Празник на училището – дата? 

 
 

М а й 
1. 9 май – мероприятия, свързани с Деня на Европа – Ден на ученическото самоуправление.
     

09.05.2013 
Отг.: пед.съветници – да се изготви анкета за ЕС в 

10 и 11 класове 
Състезание по стрийтбол 
           Отг.: учителите по ФВС 

Контрол:   Директор 
 

2.  15 май – Световен ден на семейството. Беседа в часа на класа за българските семейни 
традиции през вековете. Конкурс за написване на есе  на  тема „Защо обичам семейството 
си и какво е то за мен?” 

Отг.: Ж. Терзиева , учителите по БЕЛ  
Кл.ръководители  

                                                                                                           Контрол:   Директор 
Отбелязване на  70-годишнина от спасяването на българските евреи 
 

Отг.: учителите по история 
Контрол:   Директор 

 
3.  Педагогически съвет: 

- готовност за приключване на учебната година  
- готовност за приключване на учебната година в XII клас и провеждане на 

държавните зрелостни изпити. 
Отг.: Училищното ръководство 

  
4. 17 май – Международен ден на телекомуникациите и информационното общество. 
Посещение на учениците от клуб „Млад редактор” на телевизионно студио; състезание за 
най-бързо намиране на информация в Интернет 

Отг.: кл.р-ли, учителите по информатика и БЕЛ 
Контрол:   Директор 

 
 

5. Провеждане на Държавни зрелостни изпити по график от МОН 
 

Отг.: Училищното ръководство 
 кл. ръководители на 12 класове 

Контрол:   Директор 
6. Класни работи – по график. 

 Отг.: Пом.директор УД 
Контрол:   Директор 

7. Поправителни изпити за XII клас. 
Отг.: Училищното ръководство 
 кл. ръководители на 12 класове 
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Контрол:   Директор 
8. Педагогически съвет за XII клас и анализ. 

Отг.: Училищното ръководство 
 кл. ръководители на 12 класове 

Контрол:   Директор 
9. Проверка на учебната документация 

  Отг.:Училищното ръководство 
 кл. ръководители  
Контрол:   Директор 

10. 18 май -  посещение на музей в рамките на „Нощта на музеите” 
 Отг.: учителите по история, география и      

биология , кл. ръководители  
Контрол:   Директор 

 
Седмица, посветена на 24 май – тържествено изпращане на абитуриентите на ПГМЕЕ 
 
11.  24 май – Включване на ученици от ПГМЕЕ в градските прояви по случай Деня на 
славянската писменост и култура; участие в празничното шествие на града 

24.05.2013 
Отг.:Училищното ръководство 

Кл.ръководители, методическо обединение по ФВС 
Контрол:   Директор 

12. Определяне групите за СИП        
 Отг.:Училищното ръководство 

 кл. ръководители 
Контрол:   Директор 

 
13. Подаване от класните ръководители на предложения за наказания на ученици  

Срок: две седмици преди 
 датата на педагог. съвет 

Контрол:   Директор 
 

14. Заседание на УКПППМН за изслушване на учениците, предложени за наказания и 
срещи с родителите им.  

Срок: две седмици преди  
      датата на педагог. съвет  

Контрол:   Директор 
  

 
15.Тържествено изпращане на абитуриентите. 

Отг.: Кл.ръководители,  
Контрол:   Директор 

 
16. 31 май – Международен ден без тютюнопушене. 

Отг.: беседа, подготвена от мед.сестра или филм  
Контрол:   Директор 
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Ю н и 
 

 
1.Честване – Ден на детето – по план. 

01.06.2013 
Отг.:Училищното ръководство, 

 кл. ръководители 
Контрол:   Директор 

2. Педагогически съвет 
- разглеждане предложенията на класните ръководители за наказания на ученици, 

съгласно ППЗНП и Правилника за вътрешния ред  
- становище на УКПППМН. за всеки конкретен случай 

Отг.:Училищното ръководство 
   3. Работа с деца с пропуски в учебния процес 

  
Отг.:Училищното ръководство 

  4. Приключване на учебната година - 
- годишен преговор; 

    - писмени класни работи; 
Отг.:Училищното ръководство 

 кл. ръководители 
Контрол:   Директор 

 5. Проверка на учебната документация; 
- бележници, дневници, лични дела; 

     - главна книга; 
- удостоверения, свидетелства и др. 

 Отг.: Пом .директор УД 
Контрол:   Директор 

6. Връчване на свидетелства, грамоти,  показващи знанията на учениците, постигнати през 
учебната година 

        Срок: по график 
Отг.: Училищното ръководство, кл. рли   на 12 кл.

  
Контрол:   Директор 

 
7. 2 юни – ден на  Ботев и загиналите за свободата на България  - беседа в часа на класа                     

02.06.2013 
Отг.: Кл. ръководители 

Контрол:   Директор 
8. „Ние учим и творим” – изложба на най-талантливите 

Отг.: Зл. Тренчева 
Контрол:   Директор 

 
9. 21 юни – Международен ден на скейтбордиста – Да караме скейт от сърце 

                                                                                                                                         Отг.: учителите по ФВС и кл.р-ли 
Контрол:   Директор 
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Ю л и 

 
 
1. Педагогически съвет – “Анализ на годишните резултати от ОВП”- Отчитане на 

тематичната проверка. 
                                                             

Отг.: Училищното ръководство 
2. Поправителна сесия за учениците от VII,IX ,X, XI класове. 

 
 

Контрол:   Директор 
3. Държавен прием  

 
 

Контрол:   Директор 
4.Подготовка за нова учебна година. 

 
 

Контрол:   Директор 
5. Изготвяне на проекто – разпределение и проект на Образец № 1 
 

Контрол:   Директор 
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