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РАЗДЕЛ  І  

  

Изпълнение на ДОС в края на учебната 2020/2021 година. 

  

1.  Държавен план-прием през изтеклата и предстоящата учебна година.  

В ППМГ “Акад. Никола Обрешков” се осъществява прием на ученици, както следва: 

• 3 паралелки след завършен начален етап на образование – държавен план-прием, 

съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. Приемът за учебната 2021/2022 е реализиран при изключително голям интерес и 

желание от страна на ученици и родители.  

• 6 паралелки след завършен VІІ клас – държавен план-прием, съгласно Наредба №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в това число:  

4 паралелки в VIII клас – профил математически;   

1 паралелка в VIII клас – профил софтуерни и хардуерни науки; 

1 паралелка в VIII клас – профил природни науки;  

 

2.  Изводи за състоянието на образователно-възпитателния процес.  

Основният извод, налагащ се от резултатите от образователно-възпитателния процес (ОВП) 

през учебната 2020/2021 г. е:  

- Въпреки необичайната ситуация в условията на пандемична обстановка, която наложи 

онлайн обучение през голяма част от учебната година, в цялостната си дейност през 2020/2021 г. 

гимназията продължи да спазва приоритетите и целите, залегнали в Стратегията за развитието 

на учебното заведение и дейностите за изпълнение на стратегията.    

- Засилен е интересът към гимназията и в условията на конкуренция при приема на 

ученици след VІІ клас за учебната 2021/2022 година, трите профила на ППМГ-Бургас заемат 

първите три места в класацията сред всички бургаски училища. На първо място с най-висок 

минимален бал 448,500 и най-висок максимален бал 499,000 е паралелката с профил 

„математически“. На второ място с минимален бал 447,750 е паралелката с профил „софтуерни 

и хардуерни науки“, а на трето място с минимален бал 442,250 е паралелката с профил 

„природни науки“. 

- Отлично е представянето на учениците от ППМГ в регионални, национални и 

международни състезания и конкурси. За национален кръг на ученическите олимпиада са 

класирани 73 ученици и 2 проекта по ИТ. 

- Успехът на гимназията е стабилен показател, който не се променя съществено през 

годините;  

- Засилена е работата на методическите обединения в гимназията;  

- Намерени са нови форми за подпомагане и обучение на даровити деца в гимназията;  

- С постиженията си на Държавните зрелостни изпити Випуск 2021 година нареди ППМГ 

“Академик Никола Обрешков“ сред на най-престижните училища по втори ДЗИ по математика 
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в България на второ място с отличен успех, а резултатите от ДЗИ по БЕЛ ни отредиха  второ 

място в областта с успех много добър 5.29. Зрелостниците,които се явиха на втори ДЗИ по 

Биология и ЗО постигнаха също отличен резултат – 5.82; 

- Доказателство за високите успехи е реализацията на зрелостниците при 

кандидатстването им във ВУЗ в страната и чужбина, както и резултатите на седмокласниците от 

изпитите за прием на ученици след завършен VІІ клас – на първо място по български език и 

литература и по математика  в областта, на пето място сред най-добрите училища в Република 

България по математика със среден брой точки 92.92 и на трето място по български език и 

литература със среден брой точки 90.42.  Резултатите от НВО за X клас по БЕЛ и математика 

наредиха гимназията на четвърто място в страната. 

- Сътрудничеството на гимназията с външни институции и висшите учебни заведения на 

територията на Община Бургас се разширява непрекъснато;   

- Училищното настоятелство подпомага и популяризира гимназията в града и региона;  

- Оптимално бяха използвани наличните финансови средства за ремонт и обновяване на 

материално-техническата база.  

- Оптимално бяха използвани  учебни онлайн ресурси за подготовка на учениците по 

всички предмети по класове, както и на тези, включени в модулите по програмата „Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ към МОН.  

3.  Приоритети в образователно-възпитателния процес за новата учебна 2021/2022 

година.  

3.1. Поддържане на високото ниво на качеството и резултатите на общоучилищната 

дейност, чрез усъвършенстване на трите основни функции: планиране, координация и контрол.  

3.2. Усъвършенстване на качеството на образователно-възпитателния процес по всички 

учебни предмети и засилване на подготовката по профилиращите предмети: математика, 

информатика, английски език, химия и ООС и биология и ЗО с оглед повишаване 

конкурентноспособността на учениците при кандидатстване във ВУЗ.  

3.3. Създаване на оптимални условия за развитие на творческите заложби у учениците и 

подпомагане на изявите им в различите области на науката, знанието, спорта, художествената 

самодейност. Приобщаване на учениците към традициите на ППМГ “Акад. Н. Обрешков “ – 

Бургас;  

3.4. Високи резултати на Националното външно оценяване в VІІ клас.  

3.5. Високи резултати на Националното външно оценяване в X клас.  

3.6. Успешно полагане на ДЗИ през 2022 г.  

3.7. Успешно завършване и реализация на випуск ’2022 г.  

3.8. Успешно представяне на Националните олимпиади и състезания по БЕЛ, АЕ, 

математика, информатика, информационни технологии, химия опазване на околната среда, 

биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, технологии.  

3.9. Търсене на нови форми за подготовка и участие на най-добрите ученици за национални 

състезания и олимпиади.  

3.10. Утвърждаване на методическите обединения като основа на вътрешноучилищната 

квалификационна дейност. Изпълнение на дейностите, предвидени в Плана за квалификационна 

дейност през уч.2021/2022 г.   
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3.11. Разширяване сътрудничеството на гимназията с родителската и местна общественост, 

външни институции и неправителствени организации, за оптимално обезпечаване на 

образователно-възпитателния процес. Разработване на рекламна стратегия на гимназията.   

3.12. Участие на училището в съвместни проекти с други училища и институции.  

3.13. Постоянно сътрудничество и партньорство със СНЦОД – УН на ПМГ “Акад. Никола 

Обрешков“ гр. Бургас.   

3.14. Подобряване на материалната база на училището и съдействие с ПГРЕ „Г. С. Раковски”.  

3.15. Опазване на  материално-техническата база и училищната собственост. Въвеждане на 

засилено видеонаблюдение.  

3.16. Спазване  на трудовата дисциплина и работно време.  

  

РАЗДЕЛ ІІ  

Дейности за реализиране целите, стратегиите и приоритетите в гимназията  

  

Дейности  Срок  Отговаря 

изпълнява  

Контролира  

I. Дейности, за постигане на резултатите в образователно-възпитателния процес  

1. Разработване и приемане на Годишния план 

на гимназията.  

М. ІХ   ЗД и комисии Д  

2. Класните ръководители представят за 

утвърждаване план-график за часовете на 

класния ръководител при ЗД по УД. Същият да 

е съобразен със заложените теми по БД и 

защита при природни бедствия.  

14.09.  

  

Класните  

ръководители  

ЗД по УД  

3. Гражданското образование на учениците се 

осъществява и е насочено към:  

✓ Изграждане на личности с активна 

гражданска позиция;  

✓ Приобщаване към обществените 

ценности;  

✓ Подготовка за пълноценен живот в 

демократично гражданско общество.  

Постоянен  Педагогически 

съветник класни  

ръководители 

учителите  

 УР  

4. Изготвяне на спортен календар на дейностите 

през настоящата учебна година.  

М. ІХ  

  

  

учителите по  

ФВС  

ЗД  по УД  

5. През учебната 2021/2022 година да 

продължат работата си съществуващите 

спортни секции по волейбол, баскетбол 

хандбал, тенис на маса, шах и хандбал.   

Постоянен  учителите по  

ФВС  

ЗД  по УД  

6. Да се сформират групи за работа с изявени 

ученици по математика, информатика, ИТ, ФА, 

М. ІХ – Х   МО и учителите 

по предметите 

ЗД  по УД  
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БЗО, ХООС, БЕЛ, история и цивилизации, 

география и икономика, философски цикъл, 

физическа култура и спорт.  

II.  Квалификационна дейност на педагогическия колектив   

1. За осъществяване на целенасочената и 

резултатна квалификационна дейност в 

учителския колегиум със заповед на директора 

на училището е сформирана  комисия за 

квалификации.  

М. ІХ  Директор  Д  

2. Обсъждане и приемане на планове за работа в 

методическите обединения.    

М. ІХ 

  

Председателите 

на  МО  

ЗД  по УД  

3. В методическите обединения главните и 

старшите учители оказват конкретна 

методическа помощ на новоназначените 

учители в гимназията.  

Постоянен   

  

Председателите 

на  МО  

ЗД  по УД  

4. В зависимост от професионалните интереси 

на учителите в методическите обединения се 

използват разнообразни форми на работа: 

проблемна група, семинар, практикум,  

дискусия, диспут, кръгла маса, 

научнопрактическа конференция, методическа 

конференция, проблемни заседания, пътуващи 

семинари и др.  

Постоянен  Председателите 

на МО  

ЗД по УД  

5. Координирането на квалификационната 

дейност се осъществява с оторизираните 

департаменти за усъвършенстване на учителите 

в гр. София, гр. Варна и гр. Стара Загора и РУО-

Бургас на регионално равнище.  

Постоянен  ЗД по УД и АСД 

и главните 

учители  

Д  

III. Дейности по интервенция на ниво институция съгласно Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование  

1. Водене на дневник със случаи и процедури за 

управление на информацията  

Постоянен  Педагогически 

съветник   

Д  

2. Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби.  

  

Постоянен  Педагогически 

съветник   

ЗД по УД  

Д  
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Раздел ІІІ 

КАЛЕНДАР 

на дейностите в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – Бургас през учебната 2021/2022 година 

 

№ Дейности Срок 
Разработва 

Изпълнява 
Контролира 

Утвър

ждава 

  СЕПТЕМВРИ      

1.  Провеждане на съвещания с 

директорите на училища. 

м. IХ РУО Началник на 

РУО 

- 

2.  Утвърждаване на училищните 

учебни планове.  

м. ІХ ЗД  по УД Д Директ

ор 

3.  Осигуряване на санитарно-хигиенни 

условия за провеждане на ОВП, 

съгласно изискванията на РЗИ.  

І инструктаж – учители и ученици  

15.09. 

 

 

30.09. 

ЗД АСД 

 

 

 

Д РЗИ 

4.  Актуализиране на групите за ИУЧ.  

Актуализиране на групите за ФУЧ  

15.09. Учители ЗД Д 

5.  Подаване на декларации за конфликт 

на интереси  

30.09. Учители,  

ЗД 

Д - 

6.  Изготвяне на годишните програми по 

учебни предмети, преподавани във 

ИУЧ и ФУЧ.  

15.09. Учителите ЗД Д 

7.  Изготвяне на списъци с 

новопостъпилите ученици   

15.09. Кл. р-ли и 

техн. лице 

ЗД Д 

8.  Изготвяне на годишния  план за  

учебната 2021/2022 година.  

20.09. 

 

Д и комисия Д Д 

9.  Изготвяне на Списък-Образец №1.  20.09. 

 

Д, ЗД  

И. Кънчева 

Д РУО 

10. Изготвяне на картите за 

диференцирано заплащане      

20.09. Комисия  Д 

11. Изготвяне на Планове за контролна 

дейност на училищното ръководство  

30.09. ЗД по УД,  

ЗД по АСД 

Д Д 

12. Изготвяне на календарите за 

олимпиади, изпити, състезания, 

годишнини.  

според 

календар

а от 

МОН 

Комисии ЗД Д 

13. Определяне на състезанията от 

календара на МОН, чрез които ще се 

кандидатства в V клас.  

Според 

календар

а от 

МОН 

МО по 

математика 

ЗД Д 

14. Утвърждаване на Списък-образец 

№1.  

30.09. ЗД по УД,  

И. Кънчева 

Д РУО 
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15. Родителска среща за новоприети 

ученици.  

II седм. 

IX 

Всички 

учители 

ЗД по УД Д 

16. Изготвяне на графика за писмени 

изпитвания – І срок.  

30.09. Всички 

учители 

ЗД по УД и 

гл. учители 

Д 

17. Изготвяне на графика за 

консултации – І срок.  

30.09. Всички 

учители 

ЗД по УД и 

гл. учители 

Д 

18. Изготвяне на графика за ДЧК – І 

срок.  

30.09. Кл. р-ли ЗД по УД  Д 

19. В Час на класа:  теми, съгласно 

плана на класния ръководител за 

възпитателна дейност;  

 Кл. р-ли  

ПС 

ЗД по УД 

 

Д 

20. Отбелязване  на международния ден 

на езиците  

26.09. МО по 

чужди 

езици 

ЗД по УД Д 

21. Кандидатстване по програма 

„Роботика за България“ 

30.09. В.Вангелова  

Т. Евтимова 

ЗД по УД Д 

 ОКТОМВРИ     

1. Изготвяне на статистически отчети   ІІ седм. ЗД по АСД 

и комисия 

Д НСИ 

2. Изготвяне на списък с пътуващите 

ученици в съставните селища на 

Община Бургас.  

10.10. 

 

Кл. р-ли ЗД, Д Общ. 

Б-с 

3. Представяне на списъци на 

учениците, които ще получават 

стипендии през І срок на учебната 

година.  

10.10. Кл. р-ли ЗД  по АСД Д 

4. Оформяне на книгата за 

подлежащите на задължително 

обучение.  

І седм. ПС ЗД по УД Д 

5. В Час на класа:  

   1. Беседа по защита от природни 

бедствия – І тема.  

   2. Беседа по БД – І тема.  

   3. Теми по плана за часа на класа.  

 

III-IV 

седм. 

 

Кл. р-ли 

ПС 

 

 

ЗД  по УД и 

ЗД по АСД 

 

Д 

6. През месеца по график:  

   1. Проверка на училищната 

документация – книга за лекторските 

часове, книга за подлежащите, 

удостоверения за преместване, 

главна книга, регистрационни книги 

за раздадени дипломи и 

свидетелства.  

 

30.09. 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

ЗД, Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 
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   2. Контролна дейност.  

7. Национално състезание по речеви и 

комуникативни умения на английски 

език в три възрастови групи – за 

гимназиален етап: 8-10 клас и 11-12 

клас  

м. Х МО по 

чужди 

езици 

ЗД  

 НОЕМВРИ     

1. 1 ноември – Ден на народните 

будители 

 Учители по 

история 

ЗД Д 

2.  Национален есенен турнир по 

информатика в гр. Шумен 

26.-

28.11. 

Н. Илиева ЗД по УД Д 

3.  Есенен математически турнир. По 

график 

МО  по 

математика 

ЗД по УД Д 

4.  Математически турнир “Черноризец 

Храбър” 

 МО  по 

математика 

ЗД по УД Д 

5.  Princeton University Mathematics 

Competition (PUMaC) 

По 

график 

Д. Раднев  Д 

6.  Есенно състезание по физика  гр. 

Сандански 

06.-08.11. Учители по 

физика 

ЗД по УД Д 

7.  Подготовка и участие на ученици в 

олимпиади 

По 

график 

МО по 

предмети 

ЗД по УД  

8.  В Часа на класа: 

   1. Беседа по защита от природни 

бедствия и производствени аварии – 

ІІ тема. 

   2. Беседа по БД – ІІ тема. 

   3. Теми по плана за часа на класа. 

 

III-IV 

седм. 

 

Кл. р-ли, ПС 

 

 

Кл. р-ли, ПС 

Кл. р-ли 

 

ЗД по АСД 

 

 

ЗД по УД ПС 

 

Д 

9.  През месеца по график: 

   1. Проверка на книгата за 

лекторски часове. 

   2. Контролна дейност. 

IV седм.  

ЗД по АСД 

 

ЗД по УД 

 

Д 

 

Д 

 

- 

 

10.  Практическо занятие по евакуация – 

противопожарна безопасност 

IV седм. ЗД по АСД Д - 

 ДЕКЕМВРИ     
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1.  Есенен турнир по информационни 

технологии „Джон Атанасов“ гр. 

София и Есенен турнир по 

информатика 

03.12. -

05.12. 

В. 

Вангелова 

ЗД по УД Д 

2.  Участие на ученици в регионалното 

състезание по математика и 

информационни технологии „Свети 

Николай Чудотворец“, посветено на 

празника на гр. Бургас. 

По 

график 

МО по  

математика 

и ИТ 

ЗД по УД, Д СМБ - 

секция 

Бургас 

3.  Участие в турнира по волейбол за 

купа Бургас в чест на 6 декември – 

Никулден.  

По 

график 

Учители по 

ФВС  

ЗД по УД,  Д  Общ. 

Б-с  

4.  Състезание по тенис на маса и 

шахмат 5-8 и 9-11 клас.  

II-III 

седм. 

Учители по 

ФВС  

ЗД по УД, Д  Д  

5.  Математически турнир “Иван 

Салабашев “.  

По 

график 

Красимира 

Димитрова  

ЗД  Д  

6.  Коледно състезание  По 

график 

МО по 

математика 

    

7.  Участие в Националното състезание 

„Пространство и време“  

м. XII  МО по 

история и 

цивилизации  

ЗД по УД   

8.  В Час на класа:  

   1. Беседа по безопасност на 

движението – ІІІ тема.  

   2. Теми по плана за часа на класа. 

  

II-III  

седм.  

  

Кл. р-ли, ПС  

  

ЗД  

  

  

  

Д  

9.  25 декември – Коледни празници – 

традиции и съвременност.  

  Кл. р-ли на 

V, VI клас  

ЗД  по УД   

10.  Изготвяне на щатно разписание  на 

длъжностите в гимназията и 

заплатите за тях през новата 

календарна година.  

До 29.12.  ЗАС  ЗД  по АСД  Д  

11.  Актуализиране на информацията от 

сведенията за организация на 

дейността в училището към 01.12.  

05.12.  

  

ЗД, ПС Д  РУО  

12.  Участие в конкурс за есе на тема 

„Бургас – моят град“  

06.12.  Учителите 

по БЕЛ  

ЗД    

13.  През месеца по график:  

   1. Проверка на книгата за 

лекторски часове.  

   2. Контролна дейност.  

  

III-IV 

седм.  

  

ЗД по АСД  

  

ЗД по УД 

  

Д  

  

Д 
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  14.  Общински кръг на ученическите 

олимпиади.  

Според 

заповед 

МОН 

Главните 

учители  

   ЗД, Д      РУО  

  ЯНУАРИ          

  1.  Общински кръг на ученическите 

олимпиади.  

Според 

заповед 

МОН 

Главните 

учители  

   ЗД, Д      РУО  

2.  В Час на класа:   

   1. Теми, съгласно плана на класния 

ръководител за възпитателна 

дейност;  

   2. ІІ инструктаж – учители и 

ученици.  

    

Кл. р-ли   

 

ЗД  по УД 

 

 

ЗД  по АСД  

  

3.  Представяне на предложение от 

училището за държавен план-прием 

за следващата учебна година и за 

държавния план-прием в V клас.  

до  

15.01.  
ЗД  Д  

Съглас

ува се с 

РУО  

4.  Изготвяне на обобщена заявка за 

ЗУД за началото за следващата 

учебна година.  

20.01.  Домакин, ЗД 

АСД  

ЗД по АСД  РУО  

5.  Провеждане на срочните класни 

работи по график.  

До 21.01.  Учителите  ЗД по УД  Д  

6.  Зимен математически турнир 

„Атанас Радев”  

28.01. -

30.01.  

МО по 

математика 

ЗД по УД  Д  

7.  Жаутиковска олимпиада, Казахстан  м. I  МО по 

математика 

Д Д 

8. Национално състезание по 

лингвистика гр. София 

22.01. -

24.01. 

МО по 

математика 

Д Д 

9.  През месеца:  

Контролна дейност. 

IV седм.  ЗД по АСД, 

ЗД по УД 

Д Д 

10. Участие в кампанията Дни на 

медийната грамотност 

IV седм. МОИИТ ЗД по УД Д 

 ФЕВРУАРИ     

1.  Изготвяне на анализ за резултатите 

от І учебен срок 

ІІІ седм.  Главните 

учители  

ЗД    

2. Национално състезание “Турнир на 

Младите фиизици“ гр. Кюстендил 

04.02. -

06.02 

Учители по 

физика 

  

3.  6-ти февруари - Ден на 

освобождението на Бургас от турско 

робство – поднасяне цветя на 

06.02.  Кл. р-ли, ПС ЗД  по УД  Д  
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паметника на руските освободители.  

4.  19-ти февруари – годишнина  от 

обесването на В. Левски.   

до  

19.02.  

ПС  ЗД  по УД  Д  

5.  Математическо състезание за Купата 

на Декана  

  МО по 

математика   

    

6.  Математическо състезание, 

посветено на Патронния празник на 

ППМГ-Бургас  

  Красимира 

Димитрова  

    

7.  “Дни в памет на жертвите на 

Холокост  и човешките права“  

м II, III  

и IV   

Учителите 

по история и 

цивилизаци

и  

    

8.  Областен кръг на ученическите 

олимпиади.  

По 

график 

на  

МОН  

Главните 

учители  

ЗД, Д  Д  

9.  Участие в международно състезание 

„Хипо“  

  Е. 

Кърпичева  

    

10.  Участие в лекоатлетически крос  

“Освобождение на България”.  

По 

график  

на Общ.  

Бургас  

МО по ФВС  ЗД  по УД  Д  

11.  Състезания по: 

✓ волейбол за X и XI клас по случай 

6 март - празник на гимназията.  

✓ тенис на маса V - VIII клас.  

До IV 

седм.  

МО по ФВС  ЗД  по УД  Д  

12.  Подготовка за НПМС.  постоян 

ен  

МО по 

математика  

ЗД  по УД  Д  

13.  В Час на  класа – теми по графика за 

часа на класа II срок.   

Постоя 

нен  

  

ПС  

Кл. р-ли  

ЗД по УД  

ПС  

Д  

14.  Изготвяне на графици за класни и 

контролни работи – ІІ срок.  

до 14.02  Всички 

учители  

ЗД по УД  Д  

15.  Актуализация на информацията от 

сведенията за организация на 

дейността в училището.  

До ІІ 

седм.  

ЗД по АСД 

ЗД по УД  

Д  РУО  

16.  През месеца по график:  

1. Контролна дейност.   

III седм.    

ЗД по УД 

  

Д 

  

 Д 

 МАРТ     
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1.  Областни кръгове на олимпиадите.   По 

график 

на МОН 

Главните 

учители 

ЗД по УД  Д  

2.  Подготовка за НПМС.  до 25.03  МО по 

математика  

ЗД по УД  Д  

3.  Математическо състезание 

“Европейско кенгуру”.  

17.03  

  

Динко 

Раднев 

ЗД, Д  МОН  

4.  НПМС - 2022:  

     5.-7. клас – Плевен  

     8.-12. клас – Русе  

25.03. – 

27.03. 

МО по 

математика 

ЗД по УД Д 

5.  Трети март – Национален празник на 

освобождението на България от  

османско робство /143 год./ 

Викторина на тема “Свободна 

България”.  

До 03.03.  Учителите 

по история и 

цивилизация  

ЗД по УД Д  

6.  Участие в градските състезания по 

волейбол, баскетбол, тенис и 

шахмат;  

Турнир по мини баскетбол.  

По гр. на 

Общ.  

Бургас  

Учители по 

ФВС  

ЗД по УД   

7.  Шести март – Патронен празник на 

ППМГ “Акад. Н. Обрешков” гр. 

Бургас.   

06.03.  Всички 

учители и 

ученици  

ЗД по УД 

Комисии  

РУО, Д  

8.  Национално пролетно състезание по 

физика – гр. Вършец 

04.03.-

16.03. 

Учителите 

по физика  

ЗД по УД   

9.  Областен кръг на олимпиади.  По гр. на 

МОН  

Главните 

учители  

ЗД по УД РУО  

10.  Национални кръгове на олимпиади.  По гр. На 

МОН  

Главните 

учители  

ЗД по УД МОМ

Н  

11.  Ученическа философска 

конференция „Човек – свят“. Бургас  

м III  Д. Илиева   ЗД по УД Д  

12.  Участие в  VII Национален 

литературен конкурс, „Който спаси 

един човешки живот, спасява цяла 

вселена“   

м III  Учители по 

история и 

цивилизаци

и  

ЗД по УД Д  

13.  Участие в национален конкурс „Петя 

Дубарова“.  

  Учители по 

БЕЛ  

ЗД по УД Д  

14. Участие в областния кръг на 

международното състезание 

„Лингвистично кенгуру” 

 МО по 

чужди езици 

ЗД по УД Д 
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15.  Участие в драматичен фестивал на 

рускоезичното изкуство. 

  Кр. Миркова 

Р. Жечева  

ЗД по УД Д  

16.  Организиране на тържества за първи, 

трети, осми март, Първа пролет и 

изработване на табла, поздравителни 

картички, мартеници, организиране 

на изложби.  

До и на 

съответн

ата дата  

Недева,  

Коев, 

Праматаров, 

кл. р-ли  

ЗД по УД Д  

17.  В Час на класа:  

   1. Защита от природни бедствия и 

производствени аварии – ІІІ тема.  

   2. Безопасност на движението – ІV 

тема.  

   3. Теми по графика за часа на 

класа.  

  

II-III  

седм.  

  

ПС  

 

Кл. р-ли ПС  

 

Кл. р-ли   

  

ЗД по АСД  

 

ЗД по АСД   

  

Д  

  

  

18.  През месеца по график:  

   1. Проверка на книгата за 

лекторски часове.  

   2. Контролна дейност.  

    

III-IV 

седм.  

  

ЗД по АСД  

 

ЗД по УД 

  

Д  

  

Д  

  

Д  

    АПРИЛ     

1.  Областен кръг на олимпиади: 

  

По 

график 

на МОН 

Съответните 

учители 

ЗД, Д РУО 

2.  Национални кръгове на олимпиади    По 

график 

на МОН 

учителите ЗД, Д МОН 

3.  Участие в Пролетни състезания по 

информатика, гр. В. Търново 

15.04-

17.04. 

В. 

Вангелова 

  

4.  Пролетна конференция на СМБ М. ІV  МО по 

математика, 

и ИИТ 

Д  

5.   Великденско състезание по 

математика 

 МО по 

математика 

ЗД по УД  

6.  Турнири по:  

• футбол 7 и 8 клас;  

• бадминтон 8 – 11 клас; 

• волейбол 8 – 9 клас;  

• мини футбол. 

До  

30.04.  

Учители по 

ФВС 

ЗД  

7.  ІІ инструктаж на служителите и 

учителите.  

 ЗД по АСД   

  

Д  
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ІІ инструктаж на учениците по 

БУТУ..  

кл. р-ли  ЗД по АСД 

8.  В Часа на класа:  

   1. Защита от природни бедствия 

производствени аварии – ІV тема;  

   2. Безопасност на движението -V 

тема;  

   3. Теми по плана за часа на класа.  

  

II-III  

седм.  

  

Кл. р-ли, ПС  

  

  

ЗД по АСД  

 

 

 

ЗД по УД  

 

9.  През месеца по график:  

   1. Проверка на книгата за 

лекторски часове;  

   2. Контролна дейност.  

  

III-IV 

седм.  

  

ЗД по АСД  

  

ЗД по УД  

  

Д  

  

Д 

  

 Д 

  МАЙ           

1.  Представяне на информация за 

учениците, които са допуснати до 

задължителни зрелостни изпити.  

По 

график 

на МОН  

ЗД по УД  Д  РУО  

2.  Участие в спортните състезанията на 

областно ниво.  

  

По 

график 

на  

Общ. Б-с  

Учители по 

ФВС 

ЗД по УД МОН, 

РУО  

3.  Състезание ППМГ Бургас Challenge  до 10.05.  В. 

Вангелова 

Д    

4.  Национален кръг на олимпиади:  

   

По 

график 

на  

МОН  

Съответните 

учители  

ЗД по УД  Д  

5.  Математически турнир “Акад. К. 

Попов”, гр. Шумен  

  МО по 

математика  

ЗД по УД  Д  

6.  Състезание “ Математика за всеки“ 

за 4. клас    

14.05.  Кр. 

Димитрова  

ЗД по УД  Д  

7.  24 май – празник на славянската 

писменост и култура.   

ІV седм.  Учителски 

колектив 

ЗД по УД Д  

8.  Изпращане на абитуриентите.  до  

15.05.  

Уч. 

колектив 

ЗД, Д  Д  

  

9.  Абитуриентски бал.  до  

24.05.  

Учителите 

в  XII клас  

ЗД по УД  Д  

10.  Изпити за промяна  на оценката.   

ДЗИ по БЕЛ  

Втори ДЗИ   

до 17.05.  

18.05.  

20.05   

комисии  

  

комисии  

ЗД по УД Д  Д  

РУО,        

МОН  
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11.  В Час на класа:  

   1. Защита от природни бедствия и 

производствени аварии – V тема.  

   2. Безопасност на движението – VІ 

тема.  

   3. Теми по плана за часа на класа.  

 

II-III 

седм.  

 

 Кл. р-ли  

 

 

 

ПС  

 

ЗД  по АСД  

 

 

 

ЗД  по УД  

 

12.  През месеца по график:  

   1. Проверка на книгата за 

лекторски часове.  

   2. Контролна дейност.  

III-IV 

седм.  

  

ЗД по АСД  

  

ЗД по УД, Д 

  

Д  

  

Д 

   

  ЮНИ            

1.  Спортни игри и щафети по случай 1 

юни – Ден на детето.  

Други спортни мероприятия.  

01.06.  

  

МО по ФВС  ЗД по УД    

2.  Участие в общоградските 

мероприятия посветени на А. С. 

Пушкин.  

  К. Миркова  

Р. Жечева  ЗД по УД    

   3.  Участие в Национален летен турнир 

по информатика гр. Стара Загора  

3.06. -

5.06.  

В. Вангелова 

Н. Илиева  
ЗД по УД    

4.  Национален ученически конкурс на 

тема „Не се гаси туй, що не гасне“  

гр. София   

  МО по 

история и 

цивилизации  

    

5.  НВО по БЕЛ за VII и X клас  

НВО по математика VII и X клас 

14.06  

16.06 

комисии ЗД по УД РУО 

МОН 

6.  Провеждане на Национално външно  

оценяване по дигитални 

компетентности  

по 

график 

на МОН  

  ЗД по УД    

7.  Общи родителски срещи във връзка с 

резултатите от НВО-VІІ клас, 

свидетелства, удостоверения,   

по 

график  

Уч. 

колектив  

ЗД по УД  Д  

8.  Оформяне на успеха на учениците от 

V и VI клас.  

15.06.  Учителите  ЗД по УД    

9.  Оформяне на успеха на учениците от 

VII до XI клас.  

30.06.  Учителите  ЗД по УД    

10.  Годишен акт по връчване на 

дипломите на абитуриентите.  

съобразн

о  

протоколи

те от  

ДЗИ  

 комисия  ЗД по УД  Д 
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11.  Сбирки по Методически обединения 

за изготвяне на проекти за 

разпределение  на часовете за 

следващата учебна година.   

  

ІІ седм.  

Учителите, 

председател

ите на МО  

ЗД по УД  Д  

  

12.  Молби за ФУЧ за новата учебна 

година  

ІІ седм. Кл. р-ли  ЗД по УД  Д  

  

13.  Попълване на главната класна книга: 

V, VI, VII клас.  

ІІІ седм. Кл. р-ли  ЗД по УД Д  

14.  Доклади на класните ръководители 

за  успех и отсъствия.  

ІІІ седм. Кл. р-ли  ЗД по УД, Д  Д  

15.  Доклад-анализи на главните учители 

за изпълнение на учебната програма 

по методически обединения.  

ІV седм.  Учителите и 

гл. учители  

ЗД по УД  Д  

  

16.  Изготвяне на предложения за 

квалификационна дейност през 

следващата учебна година. 

Провеждане на анкети за проучване 

на нагласите.  

  Председател

и на МО  

ЗД  по УД  Д  

  ЮЛИ – АВГУСТ        Д  

1.  Доклад за резултатите от 

образователно-възпитателния процес 

в ППМГ ”Акад. Никола Обрешков“ - 

гр. Бургас през изтеклата учебна 

година.  

До   

ІІ седм.- 

VІІ  

ЗД по УД  

Всички 

преподавате

ли и кл. р-ли  

ЗД по УД Д  Д  

  

2.  Лятна ваканция – молби за отпуск.  

До една седмица предварително от 

датата на началото на отпуска.   

  Всички 

служители, 

ЗАС  

ЗД по УД   

ЗД   АСД  

Д  

3.  Изработване на график за дежурство 

през лятната ваканция.  

По график  ЗАС,  

ЗД по АСД 

домакин  

ЗД  по УД 

ЗД  АСД  

Д  

4.  Международно състезание за 

ученици до 14 г. „Po Leung Kuk”, 

Хонг Конг (Китай).  

  

  МО по 

математика  

ЗД по УД  Д  

  

5.  Международно състезание по 

математика 

  

  МО по 

математика  

ЗД по УД  Д  

6.  Математическо състезание 

Австралийско кенгуру    

м. VIII  Й. Николова  ЗД по УД  Д  
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7.  Записване на приети ученици след 

VII клас – І, ІІ, ІІІ етап.  

По 

графика 

на  

МОН  

Комисии  ЗД по УД  Д  

8.  Записване на приетите ученици след 

IV клас.  

До 15.07  Комисии  ЗД по УД  РУО  

9.  Летен ремонт на сградата.  До 01.09.  Комисии от 

ППМГ и 

ПГРЕ  

Д   Общ. 

Б-с  

10.  Провеждане на редовна и 

допълнителна  поправителни сесии 

юни, юли и август.  

По ЗПУО   Комисии  ЗД по УД    

11.  Изготвяне на предложения за 

удостояване на зрелостници с 

почетно отличие “Национална 

диплома”.  

По 

график 

на МОН  

Класните р-

ли, ЗД по 

УД  

ЗД по УД Д  РУО    

12.  Изготвяне на проект за седмично 

разписание на часовете за новата 

учебна година.  

До 31.08.  

  

ЗД по УД  

  

Д    

  СЕПТЕМВРИ          

1.   X Международен фестивал на 

младите  

математици гр. Созопол  

  Динко 

Раднев   

    

  


