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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ПГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ” – БУРГАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 г. 
 

 

№ Дейности Срок Организира Забележки 

1 2 3 4 5 

1. Месец СЕПТЕМВРИ    

 

 
ПС: Организация на учебно-

възпитателната дейност през 2021-2022 г. 
 

14.09.20 Ръководството и 

председатели на комисии 

 

 

 Организационни сбирки на МО за работата 

им през годината и съгласуване на 

критериите за оценка на знанията на 

учениците  

септември 2021 Председателите на МО  

 Определяне на Училищен координационен 

съвет за противодействие на тормоза и 

насилието със заповед на Директора на ПГРЕ 

До 15 септември 

2021 

Директор   

 Актуализиране на единните правила за 

действие при инциденти, насилие и тормоз 

сред учениците с оглед на новата ситуация в 

училище поради пандемията с КОВИД-19 и 

запознаване на всички служители с тях 

До 30 септември 

2021 

Директор и председател 

на УКС 

 

 Откриване на учебната година. 15.09.2021 Комисия по откриването 

на учебната година, МО 

по изкуства и ФВС 

 

 Виртуално събрание на екипите по проект 

«Без отпадъци, без загуби» 

16.09.2021 Д. Костова, В. Антонова, 

П. Якимова 

 

 Попълване и проверка на задължителната 

документация  

до 20.09. 2021 Класнитеръководители  

 Изготвяне на учебни програми за РП и ПП до 20.09. 2021 Всички МО  

 Подготовка на сценарий, марионетки и 

декори за спектакъл по проект «Без 

отпадъци, без загуби» 

до 22.09.2021 Д. Костова, В. Антонова, 

П. Якимова 

 

 Отбелязване на Деня на Независимостта 

/22.09.2021/ - създаване на електронен 

вестник, посветен на националния празник  

септември 2021 МО по ОНГО   

 Вътрешнометодическо обучение – 

Използване на дигитални ресурси за 

дистанционна и присъствена форма на 

обучение 

септември 2021 Катя Иванова и МО по 

ОНГО 

 

 Участие в онлайн семинар на тема «Focus for 

Bulgaria Lab”, организиран от издателство 

Пиърсън 

септември 2021 МО по АЕ  

 Виртуално събрание на екипите по проект 

«Културното наследство и изкуството на 

живота» 

23.09.2021 Д. Костова  

 Родителски срещи по класове 27-28 септември 

2021 

Ръководството и 

класните ръководители 
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 Участие в онлайн съвещания, организирани 

от РУО 

септември 2021 Всички МО  

 Отбелязване на Европейския ден на езиците 

(26.09) 

Изготвяне на изложба с рисунки на 

учениците от 8 клас 

27-30.09.2021 МО по ЧЕ и БЕЛ,  

Хр. Целова 

Ася Петрова 

 

 

Куиз на тема кулинарни специалитети на 

страните-партньори по проект „Културното 

наследство и изкуството на живота” 

29.09.2021 Д. Костова  

 
Изготвяне на материали за ЧК по 

направление Здравословен начин на живот 

септември 2021 

срок постоянен 

МО  по природни науки  

 
  Подаване на документи за стипендии септември 2021 Ст. Петкова; кл. 

ръководители 

 

 
Утвърждаванена списък Образец №1 до 20.09.2021 Директор,  

Ст. Петкова  

 

 Изготвяне на вътрешен спортен календар септември 2021 МО по ФВС  

 
Обсъждане на теми по предмети подходящи 

за работа с подхода „Обърната класна стая” 

септември 2021 Николай Николов и МО 

по математика и ИТ 

 

 

Обучение за работа с електронен дневник 

 

септември 2021 Ст. Андонова  

и педагогическият 

колектив 

 

 

 

Обучение на учениците за действия при 

бедствия и аварии и безопасност на 

движението по пътищата 

 

септември 2021 

 

Ст. Петкова и класни 

ръководители 

 

 
Обучение на ПС за работа в училищна среда в 

условия на COVID – 19 

септември 2021 П. Димитрова  

     

2. месец  ОКТОМВРИ    

 

Начало на занятията по проект „Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади” в онлайн 

среда 

октомври 2021 МО по ЧЕ  

 

ПС 

Тема:  

1. Тема: Същност на 

компетентностния подход. 

Прилагане на компетентностния 

подход в учебната работа по 

отделните предмети (споделяне 

на личен опит) 

октомври 2021  

 

Е. Кирова и колегите, 

които са преминали 

обучения за прилагане на 

компетентностния 

подход в образованието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна среща на пилотния екип от 

иновацията «Създаване на дигитални 

образователни ресурси за активно 

преподаване и учене» с цел планиране на 

работата през втората година на нeйното 

развитие. 

октомври 2021 Елена Кирова 

Николай Николов и 

пилотен екип 

 

 
„Поход на книгата” октомври 2021 МО по БЕЛ – Теодора 

Вълева, Таня Христова 

 

 
Начало на занятията по проект „ Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за 

октомври 2021 МО по ЧЕ  
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участие в ученически олимпиади” – в онлайн 

среда 

 Отбелязване на националния празник на 

Испания –Día de la Hispanidа – видео 

презентации 

Конкурс за рисунка и изложба 

12.10. 2021 МО по испански език 

 

 

Ася Петрова 

 

 Многоезично състезание – областен кръг 16.10.2021 МО по ЧЕ  

 Отбелязване на седмицата на италианския 

език по света – различни инициативи по 

випуски 

18-23.10,2021 МО по италиански език  

 Седмица на четенето. Представяне на 

любими книги от учениците 

21-25.10. 2021 МО по БЕЛ  

 

 

Заседания на МО за обсъждане на 

резултатите от входното ниво и 

ефективността на методите и формите за 

обучение по отделните предмети. 

25 - 29 октомври 

2021 

Председателите на МО  

 Работа с институции – посещение на Затвор 

Бургас от група ученици от 12 клас 

октомври 2021 Катя Иванова  

 Посещение на Община Бургас във връзка с 

Деня на Българската община 

октомври 2021 Катя Иванова, Виолета 

Тодорова 

 

 Проекти в девети клас за запознаване на 

учениците с традициите на празника Вси 

Светии в англоезичната култура 

25-29 октомври 

2021 

Паулина Павлова 

  

 

 Мобилност в Рипосто по проект «Без 

отпадъци, без загуби» 

25-31 октомври Р. Георгиева 

Д. Костова 

 

 Участие в национален конкурс за рисунка, 

компютърна рисунка и фотография «Морето 

не е за една ваканция» 

октомври 2021 Ася Петрова  

 Подготовка  на представителните отбори за 

участие в ученическите игри  

октомври 2021 МО по ФВС  

 Създаване на Ученически Парламент и избор 

на ученически омбудсман 

октомври 2021 Катя Иванова и  

МО по ОНГО 

 

 Подготовка за Деня на народните будители. 

Изготвяне на информация за ЧК  

до 29 октомври 

2021 

МО по БЕЛ  

 Онлайн обучение за приложението Google 

sites във връзка с изготвянето на 

професионално портфолио 

октомври 2021 Нора Кондева   

 Провеждане на онлайн изследвания сред 

учениците в осми клас и/или фокус групи в 

другите випуски за оценка на 

разпространението и нивото на тормоз  в 

училище, както и на рисковите фактори, 

застрашаващи живота на учениците 

октомври 2021 УКС 

К. Мишинова 

Класни ръководители 

 

     

      

3. Месец НОЕМВРИ    

 Честване на Деня на народните будители 

/1.11/ – екскурзия на ученици и учители в 

Сливен и Котел с цел запознаване с живота и 

делото на видни будители 

 

Изложба с рисунки на портрети на народни 

будители 

ноември 2021 МО по ОНГО  

 

 

 

 

 

Ася Петрова 

 

 Кинообразование – прожекция на филма 

«Възвишение» 

ноември 2021 МО по ОНГО  

 Отбелязване на Деня на мъртвите – как и 

защо се празнува в Мексико 

2-5 ноември 2021 МО по испански език  

 Провеждане на изпит DELE 12-13 ноември 2021 МО по испански език  

 Посещение на био ферма 12.11.2021 Д. Костова 

Ст. Будурова 

 

 Подготовка на желаещите да участват в 

регионалното състезание по математика и ИТ 

ноември 2021 МО по математика и ИТ  
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«Св. Николай Чудотворец» и коледното 

състезание по математика 

 Открит урок в 8. клас на тема « Собствен 

прочит на избран мит» /тема по избор 

15 ноември 2021 МО по БЕЛ:  

Тани Костадинов, 

Десислава Кесова 

 

 Отбелязване на Световната седмица на 

предприемачеството съвместно с Junior 

Achievement България 

ноември 2021 МО по ОНГО  

 Участие в първия кръг на състезанията по 

БЕЛ: „Любословие”  (8 – 12 клас) 

 ноември 2021 МО по БЕЛ  

 Отбелязване на Деня на толерантността   16.11.2021 Катя Иванова 

Виолета Тодорова 

класни ръководители и 

психолог 

 

 

 Многоезично състезание – Национален кръг 20.11.2021 МО по ЧЕ  

 Европейска седмица за намаляване на 

отпадъците 

20-28 ноември 2021 МО по природни науки 

Ст. Будурова 

Д. Костова 

В. Антонова 

П. Якимова 

 

 Мобилност в Ажанкур по проект «Културно 

наследство и изкуството на живота» 

22-28 ноември 2021 Р. Георгиева 

Д. Костова 

 

 Участие в състезанието по творческо писане 

на английски език 

ноември 2021 МО по АЕ  

 Отбелязване на  Деня на благодарността 

(25.11.2021) по випуски 

22-26 ноември 2021 МО по АЕ  

 Вътрешнометодическа квалификация по 

проекта за създаване на електронни ресурси 

за преподаване на английски език 

ноември 2021 МО по АЕ  

 ПС:  

1. Тема: Оценяването като 

мотивиращ фактор за полагане на 

системен труд от учениците. 

Видове оценяване. Оценяването в 

електронна среда. Обсъждане на 

резултатите от входните нива. 

 

ноември 2021 
 

Преподавателите 

Председателите на МО 

 

Ръководство 

 

 Участие с представителни отбори в 

Ученически игри – Общинско първенство 

 

ноември 2021 МО по ФВС  

 Отбелязване на «Седмица на италианската 

кухня по света» - презентации, дегустации на 

типични италиански спрециалитети 

ноември 2021 МО по италиански език  

 Обучение за изготвяне на професионално 

портфолио 

ноември 2021 Елена Кирова 

Нина Патерсън 

 

     

4. Месец ДЕКЕМВРИ    

 Световен ден на борбата срещу СПИН   1.12.2020 Ангелина Ангелова   

 Участие в тържествата на Община Бургас по 

случай празника на града. 

Никулден- изготвяне на плакати и рисунки  

 6 декември 2021 Класните ръководители 

и  МО по ОНГО 

Ася Петрова 

 

 Участие в националното и регионални 

състезания по математика и ИТ. 

декември 2021 МО по математика и 

информатика 

 

 Участие в общинския кръг на олимпиадите 

по 

математика,  

информационни технологии,  

история, 

гражданско образование, 

философия, 

география 

декември 2021 

по график 

Н. Абрашева/ Е. Кирова 

Преподавателите по 

съответните дисциплини 
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 Вътрешнометодическа квалификация за 

използването на ИТ в обучението по БЕЛ 

18.12.2021 Н. Железчева  

 Обмяна на опит и приобщаване на 

новоназначените педагогически специалисти 

декември 2021 Председателите на МО  

 Кулинарни дейности обвързани с тематиката 

на проектите «Културното наследство и 

изкуството на живота» и «Без отпадъци, без 

загуби» 

Коледна изложба свързана с темите на двата 

проекта 

13-17 декември 

2021 

Д. Костова 

Ст. Будурова,  

В. Антонова,  

П. Якимова,  

Д. Бинкова 

 

 Коледа във Франкофонския свят декември 2021 МО по френски език  

 Участие в Общинския конкурс за коледна 

картичка «Рождество Христово» 

Коледа в гимназията – изготвяне на картички 

и рисунки 

декември 2021 Ася Петрова  

 Коледни тържества 

/презентации/проекти/състезания по випуски 

и запознаване с различни коледни традиции 

на народите; изработка на коледни картички 

и украса 

  

Коледни инициативи/благотворителен базар 

с цел набиране на средства за публикуване на 

следващ сборник с ученическо творчество  

20-23 

декември.2021 

Кл.ръководители,  

МО по ЧЕ 

 

 

 

 

 УС и МО по АЕ, 

МО по ОНГО 

 

 

 Участие с представителни отбори в 

Ученически игри – Общинско първенство 

декември 2021 МО по ФВС  

     

5. Месец ЯНУАРИ    

 Подготовка на първия етап от пътуващата 

изложба по проект «Културното наследство и 

изкуството на живота» 

10.01-28.02.2022 Д. Костова 

Ася Петрова, 

В. Антонова, 

Д. Бинкова 

 

 Обявяване на конкурс «Любовта ще спаси 

света» 

14 януари 2022 МО по БЕЛ  

 Общински кръг на олимпиадите по 

английски език,  

френски език,  

испански език, 

италиански език,   

БЕЛ 

до 28. 01. 2022 по 

график 

Неди Абрашева 

Преподаватели по 

съответните дисциплини 

 

 

 

Провеждане на състезание Longman 

Competition-училищен кръг  

януари 2022 МО по АЕ 

Н. Патерсън 

 

     

 Участие с представителни отбори в 

Ученически игри – общинско първенство 

януари 2022 МО по ФВС  

 ПС :   

Тема: Предприемачеството – 

перспективи за развитие в ПГРЕ «Г. С. 

Раковски». Обсъждане на проекта за 

план-прием през 2022-2023 година 

до края на януари 

2022 

Ръководството; 

Виляна Русева от БСУ 

 

 

 

 

 

 

 

     

6. Месец ФЕВРУАРИ    

 Участие в мероприятия на Община Бургас и 

РИМ –Бургас-поднасяне на венец на 

паметника на Освободителите по повод  

Освобождението на Бургас  

06.02.2021 Кр. Войнова   

 Анализ на резултатите от първия учебен срок февруари 2022 МО по предмети и 

ръководството 

 

 ПС:  февруари 2022   
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Развитието на ПГРЕ «Г. С. 

Раковски» като иновативно 

училище.  

Обсъждане на резултатите от 

първия учебен срок. 

Ръководството,   

 

 

Председателите на МО и 

класните ръководители 

 Областен кръг на олимпиади по 

математика,  

философия,  

френски език,  

испански език,  

италиански език,  

английски език, 

 история,  

география 

февруари 2022 по 

график на МОН 

Неди Абрашева 

МО по съответните 

предмети 

 

 Подготовка на работната среща по проект 

«Без отпадъци, без загуби» 

7.02 – 4.03. 2022 Д. Костова,  

Ст. Будурова,  

В. Антонова,  

П. Якимова 

 

 Семинар на тема: «Обша подкрепа за целите 

на превенцията на обучителни затруднения и 

за превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение 

февруари 2022 К. Мишинова  

 Провеждане на часове на класа на тема: 

«Децата и онлайн-тормозът и заплахите в 

интернет» 

февруари 2022 УКС, училищен 

психолог и класни 

ръководители 

 

 Отбелязване на Деня за безопасен интернет февруари 2022 Нора Кондева  

 Изпити DELF scolaire февруари 2022 Директор  

МО по френски език 

 

 Отбелязване на Деня на влюбените -

Св.Валентин-проекти по класове  

8-14 .02.2022 МО по английски език  

 Участие в мероприятията на Община Бургас - 

Отбелязване на деня на обесването на В. 

Левски и поднасяне на венец на паметника на 

апостола на свободата 

19.02.2022 Ивелина Динева  

 Участие в Националния конкурс за театър на 

испански език  

 

февруари 2022 Мириам Домингес  

 Конкурс за превод февруари 2022 МО по испански език 

М. Вълчева 

Т. Боянова 

 

 Il Carnavale di Venezia – презентации и видео 

материали 

февруари 2022 МО по италиански език  

 Участия  с представителни отбори в 

състезания на ученическите игри – 

общинско, областно и зонални първенства 

февруари 2022 МО по ФВС  

 Отбелязване на Деня на розовата фланелка   февруари 2022 Т. Тодоров 

Нора Кондева 

 

     

7. Месец МАРТ    

 Участие в областния кръг на олимпиадите по 

БЕЛ, 

информационни технологии, 

гражданско образование 

март 2022 

по график от МОН 

Елена Кирова 

МО по съответните 

предмети 

 

 Участие в общоградските тържества по 

случай националния празник на България 

03.03.2022 Т. Тодоров,  учителите 

по история 

 

 Мобилност в Ажанкур по проект «Без 

отпадъци, без загуби» 

07-11 март 2022 Р. Георгиева 

Д. Костова 

 

 Подготовка на работната среща по проект 

«Културното наследство и изкуството на 

живота» 

07-31 март 2022 

 

Д. Костова, 

Ася Петрова, 

В. Антонова, 

Д. Бинкова 

 

 Месец на франкофонията: март 2022 МО по френски език  
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Маратон по писане 

Предизвикателството да четем 

Златното перо 

Христина Целова 

 

 Конкурс по превод – испански език – втори 

кръг 

март 2022 М. Вълчева, Т. Боянова  

 Организация и провеждане на националния 

кръг на  състезанието Longman по английски 

език  

март 2022 МО по английски език 

Н. Патерсън 

 

 Участие в математическите състезания 

„Европейско кенгуру”  

март 2022 МО по математика и ИТ  

 Организация и провеждане на втори кръг на 

състезанията «Любословие»  

 март 2022 МО по БЕЛ  

 Участие  с представителни отбори в 

състезания на ученическите игри – 

общинско, областно и зонални първенства 

март 2022 МО по ФВС  

 Участие на ученици в националната 

ученическа философска конференция «Човек 

и свят» 2022 

март 2022 Виолета Тодорова; Катя 

Иванова 

 

 Бинарен урок по гражданско образование и 

история и цивилизация 

март 2022 МО по ОНГО  

 Международен ден на рециклирането 18.03.2022 Д. Костова,  

Ст. Будурова, 

В. Антонова, 

П. Якимова 

 

 Отбелязване на Световния ден на водата 22. 03. 2022 Марина Керанова  

 Отбелязване на празника Las Fallas de 

Valencia 

март 2022 МО по испански език  

 Участие в национален конкурс «Водата – 

извор на живот» за рисунка, приложно 

измкуство и фотография 

март 2022 Ася Петрова  

 ПС: Ученическото самоуправление в 

ПГРЕ «Г. С. Раковски» - «парламентарен 

контрол» на ученическия парламент 

март 2022 Ръководство  

МО по ОНГО; 

 

 Участие в националния кръг на олимпиадите 

по график на МОН 

март 2022 Неди Абрашева и МО по 

съответните предмети 

 

 Традиции и празници в различните култури 

  

март 2022 МО по АЕ и БЕЛ  

 Обучението по гренски, испански, 

италиански и английски език – анализ и 

тенденции 

март 2022 Председателите на МО 

по ЧЕ 

 

     

8. Месец АПРИЛ    

 Изпит за получаване на сертификат за 

Билингвално обучение 

април 2022 МО по френски език – П. 

Якимова; учителите по 

неезикови дисциплини 

на френски език 

 

 Пробна матура по БЕЛ -12 клас април 2022 Таня Христова 

Тодор Кирязов 

 

 Пробно НВО по БЕЛ – 10 клас април 2022 Теодора Вълева 

Десислава Кесова 

 

 Пробна матура по английски език   03-06 април 2022 Н. Патерсън 

Е. Маркова 

М. Стайкова 

 

 Участие в националния кръг на олимпиадите 

по график на МОН 

април 2022 Неди Абрашева и МО по 

съответните предмети 

 

 Подготовка на учениците от 12 клас, които 

ще се явяват на ДЗИ по математика 

април 2022 МО по математика  

 Мобилност в Линдкьопинг по проект 

«Културното наследство и изкуството на 

живота» 

11-15.04.2022 Р. Георгиева 

Д. Костова 
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 Подготовка на работната среща по проект 

«Без отпадъци, без загуби» 

11.04 – 13.05.2022 Д. Костова  

 

 

Отбелязване на Деня на Земята; изложба на 

рисунки, плакати и макети; представяне на 

модели, изработени от ученици 

22.04.2022 МО по природни науки и 

класните ръководители; 

А. Петрова 

 

 Състезание по природни науки «Знам и 

мога» 

април 2022 МО по природни науки  

 Седмица на астрономията април 2022 М. Стоянова  

 Честване на Страстната седмица в Испания-

традиции и обичаи; 

Презентации за обичаите в Италия, Англия и 

България по повод Великденските празници 

април 2022 МО  по испански език 

 

МО по италиански език 

МО по английски език 

 

 Участие в национален конкурс «Петя 

Дубарова» 

24 април 2022 МО по БЕЛ  

 Есе по мисъл на италиански автор – 10 и 11 

клас 

април 2022 Златина Меранзоова  

 Национален конкурс за театър на френски 

език 

април 2022 Неди Абрашева  

 Отбелязване на Световната седмица на 

парите 

април 2022 МО по ОНГО 

Петя Алексиева 

 

 ПС : 

     Тема: Отбелязване на патронния 

празник на ПГРЕ с изнесен съвет - / По 

стъпките на Раковски / ( ако 

епидемиолочината ситуация позволява). 

Атестиране на педагогическите 

специалисти – документи и процедури 

 

април 2022 Ръководство 

Класни ръководители; 

 

 

 

 Честване на патронния празник на 

гимназията 

 

 

Изложба на рисунки и плакати 

26 -29 април 2022 Ръководство 

Хр. Целова 

МО по предмети 

Класни ръководители 

Ася Петрова 

 

 Посещение на оперен спектакъл април 2022 Христина Целова  

 Участия  с представителни отбори в 

състезания на ученическите игри – общиско, 

областно и зонални първенства 

април 2022 МО по ФВС  

     

9. Месец МАЙ    

 Честване на Деня на Европа чрез 

интерактивни игри и седмица на 

ученическата автономия; 

Виртуален рецитал 

 

 

Изготвяне на изложба с рисунки 

9-13 май 2022 МО по френски 

МО по испански език 

МО по английски език 

МО по италиански език 

МО по ОНГО 

Д. Костова 

Ася Петрова 

 

 ПС:  

1. Държавни зрелостни изпити. 

2. Предложения за награждаване на 

ученици от 12. Клас 

3. Избор на знаменосец и асистенти 

от 11 клас.  

 

май 2022 Ръководството 

 

Кл. Ръководители на 12 

кл. 

 

Кл. Ръководители на 11 

клас 

 

 Изпращане и концерт на випуск 2021  12.05.2022 Кл. Ръководители на 12 

клас; Хр. Целова 

 

 Ден на химията – 152 години от 

публикуването на Периодичната таблица и 

187 години от рождението на Д. Менделеев 

май 2022 МО по природни науки  

 Мобилност в Самора по проект „Без 

отпадъци, без загуби” 

16-20 май 2022 Р. Георгиева 

Д. Костова 

 

 Подготовка на блок за празничното шествие 

на 24 май 

май 2022 МО по ФВС Ако има 

съответната 
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организация на 

общинско ниво 

 ДЗИ  в XII клас 18.05.2022 

20.05.2022 

Ръководството  

 «Светите братя Кирил и Методий в 

творчеството на композиторите» - изготвяне 

на табло с учениците от 8 и 9 клас 

май 2022 Христина Целова  

 Тържествено отбелязване на Деня на 

славянската писменост и  

култура – 24 май 

24.05.2022 Наска Железчева 

МО  по ФВС 

Христина Целова 

 

 Обучение за водене на училищна 

документация, свързана с приключване на I 

гимназиален етап 

май 2022 Елена Кирова 

Неди Абрашева 

Станислава Андонова 

 

 Обучение за водене на училищна 

документация, свързана с изготвянето на 

дипломи за завършено средно образование 

май 2022 Елена Кирова 

Неди Абрашева 

Станислава Андонова 

 

     

10. Месец ЮНИ    

 Отбелязване на Деня на Ботев и на 

загиналите в националноосвободителните 

борби – поднасяне на венци пред паметника 

на Христо Ботев 

02.06.2022 МО по ОНГО - 

учителите по ПП -11 

клас 

 

 Отбелязване на Националния празник на 

Италия  

02.06.2022 МО  по италиански език  

 Подготовка на учениците от 10 клас, които 

ще се явяват на НВО по дигитални 

компетентности 

юни 2022 Учителите по ИТ  

 Представяне на модели на обекти, процеси и 

явления  

юни 2022 МО по природни науки  

 Европейска зелена седмица 

  

06-10 юни 2022 Д. Костова 

Ст. Будурова 

В. Антонова 

П. Якимова 

 

 Световен ден за борба с дрогата юни 2022 К. Мишинова  

 Заключителни събития по проект «Без 

отпадъци, без загуби» 

13-17.06.2022 Д. Костова 

Ст. Будурова 

В. Антонова 

П. Якимова 

 

 ПС:  

Организация на провеждането на НВО – Х 

клас 

  

юни 2022 Ръководството  

 Провеждане на НВО в 10 клас 14-16 юни 2022 Ръководството и всички 

МО  

 

 Тържествено раздаване на дипломите на 

дванадесети клас 

юни 2022 Директор  

Кл. ръководители на 

дванадесети клас  

 

 Посещение на културно-исторически обекти 

в страната 

24.06.2022 Д. Костова 

В. Антонова 

Д. Бинкова 

Ася Петрова 

 

 Отчети на МО, анализ на резултатите от ДЗИ, 

НВО, проблеми и постижения през учебната 

година и разпределение на часовете за 2022-

2023 г. 

юни 2022  Председателите на МО  

 Участие в квалификационни обучения юни 2022 МО по италиански език  

     

 Месец ЮЛИ    

 Годишен отчетен съвет 

    

 

юли 2022 Ръководството  
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 Месец СЕПТЕМВРИ    

 ПС: 

Организация на УВР през учебната 2022-

2023 година 

септември 2022 Директор 

Председатели на 

комисии 

 

 
NB! Провеждането на гореспоменатите дейности подлежи на промяна и 

допълнение в зависимост от епидемиологичната обстановка 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


