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РАЗДЕЛ I. 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ДЕЙНОСТТА НА EГ “ИВАН ВАЗОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. 

 

 

Цялостната дейност на EГ“Иван Вазов“ през учебната 2019-2020 г. бе подчинена на 

основните цели и задачи от годишния план, приет в изпълнение на Стратегията за развитие на 

гимназията в периода 2016-2020 г. 

Създадената добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от 

дейностите даде възможност и през тази учебна година да се постигнат високи резултати от 

образователния процес. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-

пълно реализиране на целите на стратегията на EГ“Иван Вазов“. 

Инвестирането в технологии, осигуряване на персонални устройства и квалификация на 

педагогическите специалисти позволи преминаването към ОЕСР да се извърши без сътресения 

и забавяне, което осигури качествен учебен процес за всички ученици от гимназията в периода 

на извънредното положение, въведено във връзка с разпространението на COVID-19. 

В училището се обучаваха 1197 ученици, разпределени в 45 паралелки. 

Изпълнението на държавния план прием, запазването на броя на паралелките и 

увеличаването на учениците е показател за продължаване на тенденцията за висок интерес към 

гимназията и утвърждаване на нейния престиж. През последните години училището е една от 

най-предпочитаните образователни институции в областта за учениците, кандидастващи за 

прием в VIII-ми клас, тази тенденция се потвърди и през настоящата учебна година с приема на 

ученици за учебната 2020/2021г.  

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователно-възпитателния процес. Постигнати бяха успехи в следните направления: 

⮚ получихме високи оценки за усилията ни за осигуряване на качествен образователен 

процес: Acer иновативно училище 2020, Иновативно училище по програмата на МОН за 

иновативни училища; 

⮚ разширихме прилагането на модела 1:1 в още една паралелка и през учебната година по 

този модел се обучаваха учениците от 8 „Ж“ и 9 „Ж“ клас; 

⮚ оборудвахме всички класни стаи с мултимедии; 

⮚ осигурихме персонални устройства за всички учители; 

⮚ разширена е изградената високоскоростна wi-fi мрежа, в която е интегрирана и защитна 

стена; 

⮚ изработихме концепция за съвременна физическа среда;  

⮚ успешно прехвърлихме голяма част от административните дейности в облака; 

⮚ учениците се представиха отлично на олимпиадите по италиански, испански, френски,  

руски език и български език и литература. Завоюваха призовите места на националните 

кръгове; 

⮚ отлично представяне на учениците на държавните зрелостни изпити 

⮚ отлично представяне на учениците на изпитите за немска и италианска диплома и на 

изпитите за придобиване на сертификати за владеене на чужд език по испански, френски, 

английски и руски език; 

⮚ отлично представяне на учениците в различните състезания и конкурси по Български 

език и литература, френски език, немски език, за превод, конкурси за рисунки, спортни 

състезания;  
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⮚ проведени бяха многобройни дарителски акции; 

⮚ учителският екип реализира още една ползотворна година в дейностите по повишаване 

на своите компетентности и квалификация. 15 учители се сертифицираха по програмите на 

Google за обучители I и II ниво, с което броят на сертифицираните учители в училището стана 

45, от които 28 с level 1, 16 с level 2 и 1 trainer; 

⮚ продължи работата по национални и регионални програми; 

⮚ продължиха дейностите по системното поддържане и обогатяване на материално-

техническата база. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕЛИ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 

За реализиране на целите, заложени в новата стратегия за развитие на гимназията за периода 

2020-2024, е необходимо през учебната 2020-2021 да се реализират следните основни задачи: 

⮚ да се работи за устойчивост на процесите в Google G-suite кото гаранция за бързото и 

безпроблемно преминаване към ОЕСР за отделна паралелка или за цялото училище при 

необходимост; 

⮚ да се разшири използването на инструментите на Google G-suite в ежедневната работа на 

учителите по всички учебни предмети; 

⮚ да се развие работата по програмата Google референтно училище; 

⮚ да се разшири обхватът на прилагане на образователния модел 1:1 най-малко в още три 

паралелки в училището; 

⮚ да се прехвърли още по-голямата част от  административните процеси в облака; 

⮚ да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските 

образователни стандарти с акцент на профила на гимназията – чуждоезиковото обучение; 

⮚ да продължи интегрирането на иновации и на електронно учебно съдържание в 

обучението по всички културно-образователни области за повишаване на мотивацията на 

учениците за участие в УВП, придобиване на знания и формиране на преносими умения и 

ключови компетентности; 

⮚ да продължи системна и задълбочена работа по подготовката на учениците за ДЗИ за 

запазване на призови места в национален мащаб; 

⮚ да се използват ефективно часовете по ООП и РП по български език и литература и 

математика в Х-ти клас за качествена подготовка  на учениците за НВО; 

⮚ да продължи работата по национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ и 

системната подготовка на учениците за заемане на призови места в национали и международни 

олимпиади и състезания; 

⮚ да продължи работата по гражданското образование на учениците чрез обучение по 

всички общообразователни предмети и извънкласни дейности, отговарящи на потребностите и 

интересите на учениците, както и за развитието на създадената среда на толерантност и 

диалогичност съобразно ДОС за гражданско и приобщаващо образование; 

⮚ да се разшири обхватът на учениците, участващи в групи за занимания по интереси; 

⮚ да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход за намаляване на броя на отсъствията по 

уважителни и неуважителни причини и за превенция на противообществените прояви; 

⮚ да се продължи работата по реализиране на изпълнена със съдържание и насочена към 

потребностите квалификационна дейност на учителите, която да осигури въвеждането на 

новаторски практики в обучението по всички учебни предмети в това число и сертифициране 

по програмите на Google за level 1, level 2 и  trainer ; 
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⮚ да се повиши взискателността на екипа за опазване на УЧИЛИЩНОТО имущество; 

⮚ да се отдели специално внимание на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и 

подходи за приобщаването им към училищния живот, обогатяване на материално-техническата 

база и библиотечния фонд. Използване на механизмите за ранно предупреждаване, а именно 

своевременно нанасяне на информацията в електронния дневник; 

⮚ осъществяване на своевременен контрол върху всички аспекти на образователно-

възпитателния процес; 

⮚ подготовка на проекти по европейски програми за новия програмен период 2020-2027 

година; 

⮚ повишаване мотивацията и отговорността на всички участници в процеса на обучение; 

⮚ насърчаване на комуникацията между учителите, преподаващи по учебни предмети и 

класните ръководители; 

⮚ в организацията и планирането на урока да осъществява баланс между постигането на 

целите и задържането на интереса на учениците; 

⮚ да се прилага компетентностния подход в УВП; 

⮚ използване на процеса на оценяване като средство за мотивация, а не обратното чрез 

прилагане на формиращо оценяване; 

⮚ развиване на позитивно отношение учител – ученик, защото учителите, които имат 

позитивно отношение, постигат по-високи резултати; 

⮚ използване в по-голяма степен на индивидуален подход /консултации, индивидуални 

задачи/ при ученици, нуждаещи се от подкрепа при овладяване на съответните компетенции, с 

акцент върху подготовката за ДЗИ и НВО. 

 

РАЗДЕЛ IIІ. 

ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г. 

 

№ 

Дейности 

Изготвя/ 

организира 
Приема/ 

съгласува / 

предлага 

Утвърждава/ 

одобрява 
СРОК 

м. Септември 

1.  

Изготвяне и  приемане на 

стратегия за развитието на 

училището за периода 2020 - 

2024 

Комисия, 

определена със 

заповед на 

директора 

ПС, Общ. 

съвет, УН 
Д м. септември 

2.  
Определяне на класни 

ръководители, на дневен и 

седмичен режим 

Д - Д м.септември 

3.  
Изработване на седмично 

разписание на учебните занятия. 
Комисия РЗИ Д м.септември 
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4.  

Изготвяне/Актуализи

ране на вътрешно 

училищните 

нормативни актове 

УР ПС Д м.септември 

5.  Тематични работни планове Учители - - м.септември 

6.  Учебни програми за ЗИП Учители 
Експерти 

РУО 

Началник 

РУО 
м.септември 

7.  
Учебни програми за 

СИП/ФУЧ/ИУЧ 
Учители - Д м.септември 

8.  
Учебни програми за избираемите 

модули по профилиращите 

учебни предмети 

Учители  Д м. септември 

9.  
Изготвяне план на класния 

ръководител 

Кл. 

ръководители 
- - м.септември 

10.  

Приемане на критерии за 

оценяване на педагогическия 

персонал за учебната 2019-2020 

г. и определяне на резултатите от 

труда му. Определяне броя на 

членовете на комисията и 

състава й. 

Д ПС Д м.септември 

11.  
Изготвяне на график за 

провеждане на часа за спортни 

дейности. 

Учители по 

ФВС 
ПС Д м.септември 

12.  

Определяне на състава на  

училищния координационен 

съвет за справяне с тормоза и 

насилието 

Д - Д м. септември 

13.  

Определяне на училищен 

координатор за организиране и 

координиране на процеса на 

осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа на 

учениците 

Д - Д м.септември 

14.  
Сформиране на училищни 

комисии 
Д ПС Д м. септември 

15.  
Създаване на ЕПЛР за ученици 

със СОП 
Д - Д м.септември 

16.  
Осигуряване на ресурсно 

подпомагане от РЦПППО за 

ученици със СОП 

Д ЕПЛР Д м.септември 

17.  

Провеждане на редовна 

поправителна сесия и изпити за 

учениците на самостоятелна 

форма на обучение 

ЗДУД - Д 
м.септември 

 

18.  
Сведение за организиране на 

дейността в гимназията за 

учебната 2020/2021 г. /Списък- 

УР 
Началник 

РУО 
Д м.септември 
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Образец 1/  

19.  
Заседание на Педагогическия 

съвет. 
Д - Д м.септември 

20.  
График за класни и контролни 

работи  
ЗДУД 

по 

предложени

е на 

учителите 

Д м.септември 

21.  
График за консултации и ІІ час 

на класа 
ЗДУД 

по 

предложени

е на 

учителите 

Д м.септември 

22.  
Актуализиране на информацията 

за учениците в електронния 

дневник 

Кл.ръководи-

тели 
- Д м.септември 

23.  

Проверка на сградата на 

гимназията и общежитието 

относно готовността за 

откриване на новата учебна 

година 

УР - Д м.септември 

24.  
Родителска среща за учениците 

от VIII клас 

Кл.ръководите

ли 
- Д м.септември  

25.  
Тържествено откриване на 

новата учебна година 
комисия - - 15 септември 

26.  

Изготвяне на график за 

дежурствата на учителите и 

указания със задълженията им по 

време на дежурство 

УР  Д м.септември 

27.  
Изготвяне на график за 

заместване на отсъстващи 

учители 

УР  Д м.септември 

28.  

Анкетно проучване на желанията 

на учениците за участие в 

дейности за занимания по 

интереси и за включване в 

училищните отбори 

Главни 

учители, 

учители по 

ФВС,  ЗДУД, 

класни 

ръководители 

- Д м.септември 

29.  
Изработване на спортен 

календар за учебната 2020-2021 

Учители по 

ФВС 
- Д м.септември 

30.  
Провеждане на първоначален 

инструктаж и обучение на 

щатния състав на училището за 

Служител по 

сигурността 
 Д м.септември 
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изпълнение на плана за 

сигурност 

31.  
Училищна кампания, свързана с 

Европейската седмица на 

мобилността 

УКБДП, 

класни 

ръководители 

  16-22 септември 

32.  
Квалификационен семинар на 

тема: „Компетентностен подход 

в образованието“ 

ЗДУД, комисия 

за квалиф. 

дейност 

  18-20 септември 

33.  
Организиране и провеждане на 

Европейски ден на спорта в 

училище 

ЗДУД, учители 

по ФВС 
  28 септември 

34.  
Правеждане на симулативна 

тренировка за изпълнение на 

плана за сигурност 

Длъжностно 

лице  по 

сигурността 

- Д м. септември 

35.  

Сключване на договори с висши 

училища за организиране и 

провеждане на практическа 

подготовка на студенти 

Д  Д до 30 септември 

36.  
Международен ден на езиците – 

отбелязване чрез дейности по  

Etwinning. 

Мая 

Кюлевчиева 

членове на 

Etwinning 

  26 септември 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Обобщаване на руз,лтатите от 

анкетното проучване на 

учениците за участието им в 

занимания по интереси и за 

включване в училищните отбори 

Главни 

учители, 

ЗДУД, учители 

по ФВС 

  м. октомври 

2. Регистриране в 

информационната система за 

занимания по интереси на 

избраните от учениците 

занимания 

ЗДУД   до 5 октомври 

3. Изготвяне на предложение за 

занимания по интереси през 

учебната 2020/2021г. 

Д ПС  до 10 октомври 

4. Определяне на броя на групите 

за занимания по интереси и 

ръководителите им. Изготвяне на 

училищна програма за 

занимания по интереси. 

ЗДУД, главни 

учители 
 Д до 10 октомври 

5. Определяне на ръководители на 

училищните отбори и 

утвърждаване на списъците на 

Учители по 

ФВС 
 Д м. октомври 
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учениците, включени в тях.  

6. Изработване на статистическата 

информация за НСИ /№12/ 
ЗД - Д м.октомври 

7. 
Стипендии за І-ви учебен срок 

Кл.ръководи-

тели 
комисия Д м.октомври 

8. Проверка състоянието на 

задължителната училищна 

документация 

ЗД - - м.октомври 

9. Изготвяне план за работа при 

зимни условия 
ЗДАСД - Д м.октомври 

10. Среща на УР с новоназначените 

учители 
УР - - м.октомври 

11. Заседание на ПС УР - Д м.октомври 

12. ІІІ допълнителна, поправителна 

сесия 
ЗД - Д До 10 октомври 

13. Подаване на декларация от 

педагогическите специалисти 

съгласно чл.220, ал.3 във връзка 

с обстоятелства по чл.178, ал1, 

т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 

от ЗПУО 

учители -Д  до 15 октомври 

14. Провеждане на писмено 

изпитване за входно ниво по 

предмети и анализ на 

резултатите. 

Учители 

Главни 

учители 

  м. октомври 

15. Подаване на заявка за участие на 

училищните отбори в 

Ученически игри 2020-2021 г. 

Учители по 

ФВС 
ЗДУД Д м. октомври 

16. Провеждане на дейности от 

плана за квалификационната 

дейност.  

Главни учители, 

председатели на 

МО и ПК, ЗД 

 Д м. октомври 

17. 
Избор на председател на 

ученически парламент 

Педагогически 

съветник, кл.р-

ли 

- Д м. октомври 

18. Обучение от плана за 

квалификационната дейност 
ЗД - Д м. октомври 

19. 
Анкетиране на учениците за 

тормоза и насилието в училище 

Психолог, пед. 

съветник 

предс. на УКС 

-  м. октомври 

20. Оценяване на педагогическия 

персонал за учебната 2019-2020 

г. и определяне на резултатите от 

труда му 

Комисия  Д м. октомври 

21. 
Информационна кампания за 

популяризиране на 

Националната телефонна линия 

за деца /тел. 116 111/ 

Психолог, пед. 

съветник, 

Учинически 

парламент, 

УКССТН 

  м. октомври 
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22. Провеждане на беседи за 

превенция на употребата на 

наркотични вещества с 

учениците от VIII клас 

УКППП, 

класни 

ръководители 

  м. октомври 

23. Провеждане на тематични часове 

на класа с учениците от XII клас, 

свързани с националната 

кампания „Моето първо работно 

място“ 

ЗДУД, класни 

ръководители 
  м. октомври 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. 

Честване на Деня на учителя и 

Деня на народните будители 

Ученически 

парламент, 

учители по 

история и БЕЛ 

- Д 1 ноември 

2. Анализ на резултатите от 

анкетното проучване на 

учениците за проблемите на 

тормоза и насилието в училище 

УКССТН, 

психолог, 

педагогически 

съветник. 

-  м. ноември 

3. Педагогически съвет  - Д м.ноември 

4. Изготвяне на заявка за 

задължителна училищна 

документация за края на 

учебната 2020/2021 год. 

Д 

 
- Д м.ноември 

5. 

Среща с писател 

Учители по 

БЕЛ, 

Г.Кривчева 

- Д м.ноември 

6. Обучение от плана за 

квалификационната дейност 
ЗД - Д м.ноември 

7. Седмица в памет на жертвите от 

ПТП 
Ст.Кукунов - Д 12 ноември 

8. Провеждане на уроци по БЕЛ и 

чужд език в училищната 

библиотека с учениците от VIII 

клас 

Учители, 

Г. Кривчева 
  м. ноември 

9. Отбелязване на Международния 

ден на толерантността 

Ученически 

парламент 
  16 ноември 

10. Участие на училищните отбори в 

областния кръг на Ученически 

игри 

Ръководители 

на отбори 
  м.ноември 

11. Родителска среща УР   м.ноември 

12. 
Училищна кампания по повод 

Световния ден за борба с 

насилието над деца 

УП, УКССТН, 

класни 

ръководители 

  19 ноември 

13. 
Отбелязване на годишнината от 

приемането на Конвенцията за 

правата на детето. Световен ден 

УП, евроклуб, 

психолог, 

педагогически 

  20 ноември 
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на детето. съветник 

14. 

Провеждане на беседи за 

превенция на употребата на 

наркотични вещества с 

учениците от IX клас 

УКППП, 

класни 

ръководители 

  м. ноември 

15. 

Провеждане на тематични часове 

на класа с учениците от XII клас, 

свързани с националната 

кампания „Моето първо работно 

място“ 

ЗДУД, класни 

ръководители 
  м. ноември 

16. 

Учениците и политиката – срещи 

на ученици с депутати от 

Народното събрание и 

Европейския парламент 

Анелия 

Митева; клуб 

„Граждани на 

Европа, 

граждани на 

света“ 

  м. ноември 

17. 
Представяне на иновативни 

уроци от учителите 

Комисия за 

квалиф. 

дейност 

  м. ноември 

18. 

Единно комплексно занятие, 

включващо темите за военно 

обучение, за учениците от IX и Х 

клас 

Илко Василев, 

класни 

ръководители 

 Д м. ноември 

19. 

Провеждане на редовна сесия на 

изпити за ученици в 

самостоятелна форма на 

обучение 

ЗДУД  Д 15-30 ноември 

20. 
Световен ден на философията в 

Еикова гимназия „Иван Вазов“ 

Учители по 

философия 
  м. ноември 

21. 

Подготовка на педагогически 

специалисти и явяването им на 

изпити за сертифициране по 

програмите на Google за level 1, 

level 2 и  trainer. 

ЗДУД, 

Е. Вързилова,  

сертифици-

рани учители 

  м. ноември 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Отбелязване на Световния ден за 

борба срещу СПИН. 

Ученически 

парламент, 

кл.р-ли, 

учители по 

БЗО 

  м.декември 

2. Консилиум за учениците от VІІІ  

клас по проблемите на 

развитието им 

УР  Д м.декември 

3. Провеждане на класни работи по 

учебни предмети 

УР, учители  Д м. декември 
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4. Участие на ученици в коледните 

инициативи на ОСНВ с ПИЦ 

Психолог, 

педагогически 

съветник, 

учители по 

БЗО 

  м. декември 

5. Отбелязване на Международния 

ден за правата на човека 

УП, учители по 

ГО, евроклуб 

  10 декември 

6. Провеждане на акция буккросинг УБС, Галина 

Кривчева, 

учители по 

БЕЛ 

  м. декември 

7. Провеждане на практическо 

занятие по плана за защита при 

бедствия 

ЗДАСД, 

Училищен щаб 

 Д м. декември 

8. Провеждане на тематичен час на 

класа за превенция на 

кибертормоза 

УКССТН, 

Класни 

ръководители 

  м. декември 

9. Организиране на Коледен базар Пед.съветник; 

ученически 

парламент 

 Д м.декември 

10. Провеждане на открити уроци 

посветени на новаторските 

педагогически практики 

Председатели 

на МО и ПК 

- - м.декември 

11. Педагогически съвет Д - Д м.декември 

12. Общински кръгове на 

олимпиади, съгласно заповед на 

Министъра на МОН 

Главни 

учители 

- Д м.декември 

13. Реализиране на дейностите от 

графика на училищния проект по 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул 

„Културните институции като 

образователна среда. 

Илко Василев, 

учители по 

БЕЛ 

  м.декември 

14. Провеждане на вътрешно 

оценяване по формата на ДЗИ за 

учениците от XII клас 

ЗДУД, учители 

по БЕЛ 

 Д м. декември 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Провеждане на консилиум за 

учениците от ХІІ клас 

ЗД - Д м.януари 

2. Отбелязване на годишнината от 

освобождението на Пловдив. 

Ученически 

парламет, 

учители по 

история 

  м.януари 

3. Дейности от плана за 

квалификационната дейност 

ЗД   м.януари 

4. Провеждане на класни работи по ЗДУД, учители  Д м.януари 
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учебни предмети по предмети 

5. Провеждане на изпитна сесия за 

ученици на СФО 

ЗДУД, 

комисии 

 Д м.януари 

6. Провеждане на общински кръг 

на олимпиади, в съответствие с 

графика на МОН 

Главни 

учители 

- Д м.януари 

7. Обобщена заявка до РУО-

Пловдив за държавен план-

прием за учебната 2020/2021 г. 

Д - Д м.януари 

8. Провеждане на тематични часове 

на класа с учениците от XII клас, 

свързани с националната 

кампания „Моето първо работно 

място“ 

ЗДУД, класни 

ръководители 

  м.януари 

9. Изготвяне на седмично 

разписание на учебните часове за 

втори учебен срок 

комисия РЗИ Д м.януари 

10. Провеждане на тематични часове 

на класа с учениците от X и XI 

клас на тема: „Законът – права и 

отговорности“, провеждани от 

инспектор ДПС. 

УКППП, 

Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

  м.януари 

11. Реализиране на дейностите от 

графика на училищния проект по 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул 

„Културните институции като 

образователна среда. 

Илко Василев, 

учители по 

БЕЛ 

  м.януари 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Заседание на Педагогическия 

съвет 

Д - Д м.февруари 

2. Провеждане на изпити за 

оформяне на срочна оценка . 

ЗДУД, 

комисии 

 Д м. февруари  

3. Предложение за ученици, които 

ще получават стипендия за ІІ 

учебен срок 

Кл. 

Ръководители 

комисия Д м.февруари 

4. Организиране и провеждане на 

допълнително обучение за 

превенция на обучителните 

затруднения за ученици със 

слаби оценки за първи срок. 

Училищен 

координатор, 

учители по 

предмети, 

класни р-ли 

 Д м. февруари  

5. Изготвяне график за контролни и 

класни работи за ІІ-ри учебен 

срок 

ЗДУД  Д м.февруари 

6. Консилиум за учениците от IХ и 

Х клас по проблемите на 

ЗДУД - Д  м.февруари 
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развитието им 

7. Конкурси за рисунка, 

литературно творчество, 

фотоизложба, среща с писатели 

Учители по 

БЕЛ, ИИ, 

Г.Кривчева 

- Д м.февруари 

8. Определяне на училищна 

зрелостна комисия 

Д - Д м.февруари 

9. Определяне на квестори, 

оценители и консултанти за ДЗИ 

УР - Д м.февруари 

10. Училищни мероприятия за 

отбелязване на годишнина от 

смъртта на Васил Левски. 

Учители по 

история 

- Д м.февруари 

11. Участие в общоградските 

чествания във връзка с 

годишнината от смъртта на 

Апостола на свободата. 

Ученически 

парламент, 

учители по 

история, 

класни р-ли 

 Д м. февруари  

12. Отбелязване на Международния 

ден за борба с училищния тормоз 

(Ден на розовата фланелка). 

Ученически 

парламент, 

педагогически 

съветник, 

психолог 

  м.февруари 

13. Провеждане на срещи на 

учениците с представители на 

МКБТХ – Пловдив 

УКССТН, 

психолог, 

педагогически 

съветник, 

ученичиски 

парламент 

  м.февруари 

14. Реализиране на дейностите от 

графика на училищния проект по 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул 

„Културните институции като 

образователна среда. 

Илко Василев, 

учители по 

БЕЛ 

  м.февруари 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

1.  Училищни инициативи за 

отбелязване на националния 

празник на Република България. 

Ученически 

парламент, 

учители по 

история и БЕЛ 

 - Д м.март 

2. Участие в общоградските 

чествания на годишнината от 

Освобождението на българия. 

Ученически 

парламент, 

учители по 

история, 

класни 

ръководители.  

 Д м. март 

3. Дискусия по проблемите на 

младите хора, организирана от 

Пед.съветник 

Ученически 

- Д м.март 
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учениците на ХІІ клас с 

учениците от осмите класове 

парламент 

4. Родителска среща Кл.ръководите

ли 

 Д м.март 

5. Среща на учениците от ХІІ клас 

с УР  

Д - Д м.март 

6. Областен и национален кръг на 

съответните олимпиади по 

календара на МОН 

Главни 

учители и 

учители на 

класирани 

ученици 

Д Д м.март 

7. Отбелязване на Световния ден на 

математиката и на числото Пи 

Учители по 

математика 

  14 март 

8. Подаване на заявления за 

допускане до ДЗИ 

зрелостна 

комисия 

- - м.март 

9. Провеждане на училищни 

инициативи, посветени на 

Световния ден на водата. 

ПК „Природни 

науки“, 

ученически 

парламент 

  22 март 

10. Обобщаване на информацията от 

постъпилите заявления за ДЗИ и 

изпращането й до РК 

Комисия по 

информ. 

осигуряване 

 Д м.март 

11. Реализиране на дейностите от 

графика на училищния проект по 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул 

„Културните институции като 

образователна среда. 

Илко Василев, 

учители по 

БЕЛ 

  м.март 

12. Консилиум за учениците от ХI 

клас по проблемите на 

развитието им. 

УР  Д м.март 

13. Педагогически съвет УР - Д м.март 

14. Провеждане на дейности от 

плана за квалификационната 

дейност.  

ЗД 

 Д м.март 

15. Провеждане на изпитна сесия за 

ученици на СФО 

ЗДУД, 

комисии 

 Д м. март 

16. 
Участие на училищните отбори в 

областния и зоналния етап от 

Ученически игри 2020/2021 

Ръководители 

на отбори 
 Д м. март 

17. 
Правеждане на симулативна 

тренировка за изпълнение на 

плана за сигурност 

Длъжностно 

лице  по 

сигурността 

- Д м. март 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. 
Седмица на здравето, посветена 

на Световния ден на здравето 

Учители по 

БЗО, ученици – 

  м. април 
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доброволци 

към БМЧК 

2. 
Формиране на лидерски умения 

– лекция „Общуването и езикът 

на тялото“ 

Учители по 

философия 

  м. април 

3. Заседание на ПС Д - Д м.април 

4. 
Консилиум за учениците от ХІ 

клас 

Класни 

ръководители 

- Д м.април 

5. 
Ден на Земята А.Митева, ПК 

„Природни 

науки“ 

  м.април 

6. 
Международен ден на книгата и 

авторското право 

Г.Кривчева 

УБС, учители 

по БЕЛ 

  м.април 

7. 

Отбелязване на годишнината от 

Априлското въстание 

Учители по 

история и 

цивилизация, 

комисия, УП 

  м. април  

8. 
Провеждане на дейности от 

плана за квалификационната 

дейност.  

ЗД 

 Д м.април 

9. 

Лекции за учениците от X и XI 

клас за превенция  на употребата 

на наркотични и упойващи 

вещества от ОСНВ с ПИЦ 

УКППП, 

психолог, 

песагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

  м. април 

10. 

Разяснителна кампания и 

обучение на учениците за 

безопасно управление на 

велосипеди,мотопеди,автомобил

и и планират презентации на 

тема“Безопасни превозни 

средства“ 

УКБДП, 

ученически 

парламент 

  м. април 

11. 
Провеждане на вътрешно 

оценяване по формата на ДЗИ за 

учениците от XII клас 

ЗДУД, учители 

по БЕЛ 

 Д 

м. април 

12. 

Участие на ученици от групите 

за занимания по интереси в 

планирани междуучилищни 

събития. 

Илко Василев, 

ръководители 

на групи за 

занимания по 

интереси 

  м. април 

13. 

Дискусия “ ЕС и съвременният 

свят” с участието на гости от 

представителството на ЕП в 

България 

Анелия 

Митева, УП 
  м. април 

14. Участие на училищен отбор в Илко Василев,   м. април 
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състезание по дебати Анелия 

Митева, 

Теодора 

Пампулова 

15. Среща с писател 

Галина 

Кривчева, 

УБС, учители 

по БЕЛ 

  м. април 

16. 

Подготовка на педагогически 

специалисти и явяването им на 

изпити за сертифициране по 

програмите на Google за level 1, 

level 2 и  trainer. 

ЗДУД, 

Е. Вързилова,  

сертифици-

рани учители 

  м. април 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

1. 
Ден на ученическото 

самоуправление 

Ученически 

парламент  

- Д м.май 

2. 

Ден на Европа.  

Ден на eTwinning. 

Клуб 

„Граждани на 

Европа, 

граждани на 

света“; 

eTwinning 

ученици,Анели

я Митева,Мая 

Кюлевчиева 

  9 май 

3. 
Тържествено изпращане на 

зрелостниците от випуск 2021 

Класни 

ръководители 

ХІІ клас 

ЗД Д м.май 

4. 
Поправителни изпити и изпити 

за промяна на оценка за 

учениците от ХІІ клас 

ЗДУД 

комисии 

- Д м.май 

5. 

Заседание на зрелостната 

комисия за допускане до ДЗИ 

Зрелостна 

комисия 

Д Председател 

на 

зрелостната 

комисия 

м.май 

6. Заседание на ПС Д - Д м.май 

7. 
Издаване на служебни бележки 

на допуснатите до ДЗИ 

Зрелостна 

комисия 

- Д м.май 

8. 
Летен спортен празник Учители по 

ФВС 

ЗД Д м. май 

9. 

Световен ден на културното 

многообразие за диалог и 

развитие 

Учители по 

философия, 

педагогически 

съветник, 

Ученически 

парламент 

  м. май 
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10. 
Организиране и провеждане на 

ДЗИ 

УР, зрелостна 

комисия 

- Д м. май 

11. 
Ден на славянската писменост и 

култура 

Община 

Пловдив 

- Д м.май 

12. 
Тържествено връчване на 

немските езикови дипломи 

Учители по 

немски език 

- Д м.май 

13. 

Отбелязване на Световния ден 

против тютюнопушенето. 

Ученически 

парламент, 

педагогически 

съветник 

  31. м.май 

14. 

Участие на ученици от групите 

за занимания по интереси в 

планирани междуучилищни 

събития. 

Илко Василев, 

ръководители 

на групи за 

занимания по 

интереси 

   

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. 

Училищни инициативи за Деня 

на Ботев и загиналите за 

национално освобождение на 

България 

Учители по 

история и 

цивилизация и 

БЕЛ 

  м. юни 

2. 

Участие на ученици в 

общоградските чествания на 

Деня на Ботев и загиналите за 

националното освобождение на 

България 

Ученически 

парламент, 

педагогически 

съветник, Илко 

Василев 

  м.юни 

3. 

Световен ден на океаните Ученически 

парламент, ПК 

„Природни 

науки“ 

  м.юни 

4. 

Подаване на заявления за СИП, 

ЗИП, ФУЧ, ИУЧ  и за избор на 

дейности за часа за спортни 

дейности 

Кл. р-ли, 

ЗД, учители по 

ФВС 

 Д м. юни 

5. 
Изготвяне на проект на групите 

за заПП, РП, ФП и за часа за 

спортни дейности 

ЗД 

Класни 

ръководители 

- Д м.юни 

6. 
Организиране и провеждане на 

НВО по БЕЛ и математика за 

учениците от Х клас 

Д 

училищна 

комисия 

  м. юни 

7. 

Организиране и провеждане на 

НВО по чужди езици и 

дигитални компетентности за 

учениците от Х клас /при заявено 

желание/ 

Д 

училищна 

комисия 

  м. юни 

8. 
Ден на чуждите езици Ученечески 

парламент, 

комисия 
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9. 

Изготвяне на предложения за 

удостояване на зрелостници с 

почетно отличие „Национална 

диплома” 

зрелостна 

комисия 

- Д м.юни 

10. 
УО по чужд език за учениците от 

8 клас 

Учители по 

чужд език 

 Д м.юни 

11. 

Провеждане на Национално 

онлайн оценяване на 

дигиталните компетентности в Х 

клас 

Уч. 

координатор 

 

- Д м. юни 

12. 
Заседание на Педагогическия 

съвет 

Д - Д м.юни 

13. 
Приключване на учебната 

година за учениците от VІІІ, ІХ, 

Х и ХІ клас 

учители - - м.юни 

14. 
Тържествено връчване на 

дипломите на учениците от ХІІ 

клас 

Класни 

ръководители 

на ХІІ клас 

ЗД Д м.юни 

15. 
Провеждане на изпит за 

италианска диплома 

ЗДУД, учители 

по италиански 

език 

Д МОН м.юни 

16. 
Провеждане на изпити за 

учениците на СФО 

комисии - Д м.юни 

17. 

Подаване на заявления за 

явяване на изпит за промяна на 

окончателни оценки от I-ви 

гимназиален етап 

Класни 

ръководители, 

ЗДУД 

 Д м.юни 

18. 
Световен ден за борба със 

злоупотреба с наркотични 

вещества. 

Учители по 

БЗО, УП, 

педагогически 

съветник 

психолог 

  м.юни 

19. 
Представителни изяви на 

групите за занимания по 

интереси. 

Илко Василев, 

ръководители 

на групи за 

занимания по 

интереси 

  м.юни 

20. 

Изготвяне на училищни проекти 

за кандидатстване по 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“. 

Илко Василев, 

Галина 

Кривчева, 

учители по 

БЕЛ 

 Д м. юни 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

1. 
Поправителна сесия ЗДУД, 

комисии 

- Д м.юли 

2. Провеждане на изпити за ЗДУД, - Д м.юли 



 

19 

 

промяна на окончателни оценки 

по учебни предмети, изучавани в 

I-ви гимназиален етап. 

комисии 

3. 
Дейности от плана за 

квалификационната дейност 

Комисия по 

квал. дейност 

  м.юли 

4. 
Изготвяне на доклади за 

дейността на училищните 

комисии 

Председатели 

на училищни 

комисии 

  3.07.2021 

5. 
Изготвяне на доклад-анализ за 

резултатите от обучението през 

учебната 2020-2021 г. 

УР - Д м.юли 

6. Годишен педагогически съвет Д - Д м.юли 

7. 

Определяне на ръководителите 

на групи по Национална 

програма „Ученически 

олимпиади и състезания“ 

Д ПС Д м. юли 

8. 
Издаване на удостоверения за 

завършен I-ви гимназиален етап. 

Д, комисия по 

информ. 

осигуряване 

 Д м. юли  

9. 

Подготвяне на проекти по 

Национална програма 

„Ученически олимпиади и 

състезания“ 

Ръководители 

на групи 
 Д м. юли 

10. 
Определяне на педагогически 

специалисти за участници в 

екипите за обхват по ПМС 100 

Д  Д м. юли 
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РАЗДЕЛ IV 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Месец септември, октомври 

 

● Приемане на Стратегия за развитие на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив, за 

периода 2020 – 2024 година. 

● Приемане на: 

Годишен план за дейността на гимназията; 

Програма за здравно, екологично и интеркултурно образование; 

Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване на грамотността през 

учебната 2020-2021 г. 

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието в училище 

План за работа на комисията за превенция на противообществените прояви 

Годишен план за работа на комисията по БДП 

Програма за подкрепа на личностното развитие, за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаването на ученици от уязвими групи 

План на противоепидемичните дейности в Езикова гимназия „Иван Вазов“ в условията на COVID-19 

План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние 

● Приемане на брой и членове на комисията за определяне на ДТВ за постигнати резултати от 

труда на педагогическия персонал за учебната 2019-2020 г.  

● Приемане на критерии за оценка на постигнатите резултати от учителите и комисия за 

оценяване и определяне на ДТВ. 

● Приемане на формите на обучение 

● Приемане на решение за обявяване на 3 неучебни дни по чл. 105, ал.4 от ЗПУО 

● Избор на комисия за стипендиите 

● Наставници при провеждане на практическа подготовка на студенти 
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● Отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на учебната 2019-2020 г. 

● Актуализиране на Правилника за дейността на гимназията – при необходимост 

● Училищна програма за занимания по интереси 

● Ръководители на училищни отбори, групи за занимания по интереси и ръководители на групите 

● Други 

 

Месец ноември, декември 

 

● Обсъждане на поведението на ученици и предложения за налагане на санкции при постъпили 

доклади от страна на класните ръководители. 

● Анализ на резултатите от направените входни нива. 

● Резултати от анкетното проучване на учениците за тормоза и насилието в училище 

● Определяне на балообразуване за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020-2021 г. 

● Други 

Месец януари, февруари 

 

● Обсъждане и вземане на решения по резултатите от обучението през І учебен срок. 

● Обсъждане и вземане на решения за работата на училищната библиотека. 

● Обсъждане на поведението на ученици и предложения за налагане на санкции при постъпили 

доклади от страна на класните ръководители. 

● Избор на комисия за стипендиите за ІІ учебен срок  

● Други 

Месец март, април 

 

● Обсъждане на поведението на ученици и предложения за налагане на санкции при постъпили 

доклади от страна на класните ръководители. 

● Номинации за награди за 24 май. 

● Определяне на броя на профилиращите предмети за учениците от 11 клас. 

● Определяне на учебни предмети за профилирана подготовка в 11 клас и за разширена 

подготовка в 11 и 12 клас. 

 

Месец  май, юни 
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● Обсъждане на поведението на ученици и предложения за налагане на санкции при постъпили 

доклади от страна на класните ръководители. 

● Определяне начина на завършване на ученици от ХІІ клас, чиито отсъствия не позволяват 

оформяне на срочни/годишни оценки, при наличие на такива. 

● Приемане на УУП за учебната 2021-2022 г. 

● Други. 

 

Месец юли 

 

● Обсъждане и вземане на решения по резултатите от обучението през учебната 2020-2021 г. 

● Обсъждане и вземане на решения за работата на училищната библиотека. 

● Отчет и анализ на квалификационната дейност и на анкетата за дефицити. 

● Обсъждане на поведението на ученици и предложения за налагане на санкции при постъпили 

доклади от страна на класните ръководители. 

● Други. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ НА 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

 

А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с Училищното 

настоятелство и Обществения съвет към ЕГ „Иван Вазов“. 

2. Ангажиране на Училищното настоятелство при решаване на проблеми по превенция на отпадане 

от училище на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани 

с подобряване на материалната база. 

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между 

семейното и училищното възпитание. 

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

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

6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

7. Изготвяне на табло за информация на родителите. 

8. Провеждане на родителски срещи. 

9. Осъществяване на взаимодействие с родителите за повишаване на мотивацията на учениците за 

четене с оглед развиване на функционалната грамотност на децата. 

10. Активен диалог между УР и представителите на родителската общност в обществения съвет. 

 

Б.ОБЩЕСТВЕНОСТ, КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ, БИЗНЕС СРЕДИ 
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1. Участие в инициативи, организирани от Алианс Франсез, Немски културен институт Саксония 

Анхалт, Институт „Сервантес“, Институт „А.С.Пушкин“ и други културни институти; 

2. Осъществяване на чуждоезикови практики във Великобритания, Испания, Италия, Франция, 

Германия и Русия; 

3. Участие с рисунки на учениците в различни изложби и конкурси, както и организиране на 

самостоятелна изложба с рисунки на ученици от гимназията; 

4. Срещи с представители на художествено-творческата интелигенция; 

5. Партниране с представителите на италианската търговска камара в Пловдив, участие на учениците 

от италианските паралелки в специализираните изложби на Международния пловдивски панаир. 

6. Участие на учениците в инициативата „Кмет за един ден“ идруги инициативи на община Пловдив 

7. Участие на училището в инициативите, организирани по линия на ЮНЕСКО] 

8. Осъществяване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ съвместно с Драматичен театър – 

Пловдив; 

9. Провеждане на занятия по ЗИП и ФП в музеи и културни институции. 

 

 

РАЗДЕЛ VІ 

 

Заключителни разпоредби 

 

Настоящият годишен план се приема на основание приетата стратегия за развитие на гимназията за 

периода 2020-2024 г. Той е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с възникнали 

непредвидени обстоятелства. Актуализацията се извършва чрез изготвянето на график на дейностите 

по месеци и седмичните задачи. 

Неделима част от него са всички планове, приети на педагогически съвет и утвърдени от директора. 
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