
 

СУ „ХРИСТО БОТЕВ” С. ПАИСИЕВО, ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

на дейностите през учебната 2020/2021 

 

 ДЕЙНОСТИ Отговорник Срок 

    

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ   

1.  Актуализиране на правилника за 

дейността на училището. 

Директор, гл. 

учители 14.09.2020 

2.  Изготвяне на тематичен план за 

работата на ПС и годишен план на 

училището за учебната 2020/2021 г. 

Директор, зам.-

директор 10.09.2020 

3.  Изготвяне и приемане на план за 

квалификация на педагогическия 

персонал. Запознаване на колектива с 

възможностите на кариерно развитие 

на учители и директори. Гл. учители 21.09.2020 

4.  Тържествено откриване на учебната 

2020/2021 година – I клас 

Шенгюл Шаин 15. 09. 2020 

5.  Отбелязване на Деня на 

независимостта на България  

Н. Даил 23.09.2020 

6.  Запознаване на педагодическия 

персонал с актуалните нормативни 

документи на МОН Директор 11.09.2020 
7.  Утвърждаване на класните 

ръководители Директор 11.09.2020 

8.  Изготвяне и представяне за 

съгласуване в РЗИ гр-силистра на 
седмичното разписание на учебните 
часове  

 Зам.- директор IX. 2020 

9.  Изготвяне и представяне за 
съгласуване в РУО на Списък 
обр. 1 за разпределение и 
утвърждаване на 
преподавателската дейност на 
персонала.  

 

Директор ,зам.- 

директор 25.09.2020 

10.  Актуализиране и запознаване на 

колегията с длъжностните 

характеристики на учителите  

 Директор 15.09.2020 

11.  Изпращане на  сведения за приетите в 

първи клас ученици до общинските 

администрации по местоживеенето им.  Зам.- директор 15.09.2020 

12.  Годишно планиране  на учебния 

материал по учебни предмети 

 

Учителите I-

XIIклас 14.09.2020 

13.  Изготвяне на седмично разписание 

и   

график за учебните занятия.  
ЗДУД Тюркян и 

Юмит 10.09.2020 



 

14.  Приемане на планове за работата на 

МО по предмети за учебната 

2020/2021. 

 

Председятели на 

МО 30.09.2020г 

15.  Изготвяне на график за контролни и 

класни работи Зам.- директор 21.09.2020 

16.  Инструктиране по безопасни 
условия на възпитание, обучение 
и труд на учениците и целия 
щатен персонал в училището  

 

Ерджан Незир 

Нурсел Осман 15.09.2020 

17.  Провеждане на родителски срещи по  

паралелки/онлайн/ Кл.ръководители 15.-30.09.2020 

18.  Входно ниво на знанията и 
уменията на учениците по 
различните учебни предмети 

 Преподаватели До 07.10.2020 

19.  Работа по и проекти  
 «ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ» 
«Спорт в училище» 
«Занимания по интереси» 
«КПРПС» 

Ръководители на 

групи 30.09.2020 

20.  Изготвяне на учебни програми за 

ЗИП/РП Преподавателите, 14.09.2020  

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ    

      21. Работа по 

Национална програма  «Без свободен 

час в училище» 

НП «ИКТ» 

 НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“: 

Модул „Подобряване на условията за 

експериментална работа по 

природните науки“: Зам .- директор 1.10.2020  

22 Изработване на график за 

контролната дейност на директора и 

зам. директора. 

Зам.- директор и 

директор 05.10.2020  

23 Избор на ученически съвети по 

класове. Кл. р-ли,  09.10.2020  

24 Избор на   Обществен съвет ,Съвет 

на настоятелите. Директор 09.10.2020  

25 Приемане на план  по БДП,Здравно 

образование и гражданско 

образование 

Директор и зам.-

директор 09.10.2020  

26 Преглед на задължителната учебна 
документация. Зам.- директор 12.10.2020 

27 Приемане плановете на класните 

ръководители. Директор 05.10.2020 

28 Изготвяне и представяне на 

формуляри- образци за Националния 

статистически институт. Зам.- директор 09.10.2020 

29 Утвърждаване на списъка на 
учениците, които ще получават 
стипендии за първия учебен срок. 

Кл. р-ли, 

гл.учители и 

комисия 23.10.2020 

30 Приемане на училищна програма за Комисия по 30.10.2020  



превенция на агресията и 

противодействие на училищния 
тормоз  

оценяване 

31 Оценяване на труда на 
педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал 

Комисия по 

оценяване 30.10.2020 

32 Отбелязване на деня на народните 

будители  

Зам.- директор, 

Н.Даил 29.10.2020 

33 Изготвяне на план за осигуряване на 

нормален учебен процес през 

зимата. Зам.- директор 29.10.2020 

34 Приемане на програма “ Здравно 

образование” Неджля 05.10.2020 

35 Участие  на ученици в спортно-

състезателна дейност  

Учителите по 

ФВС 05.10.2020 

36 Анализ на противообществените 

прояви на малолетни в училище. комисията 30.10.2020г. 

 МЕСЕЦ НОЕМВРИ   

37 Начало на кампанията по приема на 
ученици в VІІІ клас за учебната 
2021/2022г. 

Зам. директор, 

Кл. ръководители 30.11.20 

38 

Eсенна ваканция  

02.11.20 – 

04.11.2020г. 

39 Отчет и анализ на текущия успех и 

дисциплина 

Директор, Зам. 

директор УД 06.11.2020 

40 Запознаване на учениците от ХІІ-ите 

класове с Националните изпитни 

програми и с условията за провеждане 

на ДЗИ  

 Преподавателите 10-11.2020 

41 Обучение по безопасност на 

движение по текущ график 

Учителите   

 

42 Квалификационни мероприятия в 

МО по график на председателя. Гл. учител 30.11.2020  

 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ    

43 Проверка на задължителната 

училищна документация 

Директор, зам. -

директор 

15.09.2020 

 

44 Изготвяне поимено разписание на 

длъжностите и заплатите по тях. 

Нурсел Ахмед 

Зам.- директор 01.2020 

45 Допускане до изпит учениците на 

самостоятелна форма на обучение. 

Директор, Зам.- 

директор 23.12.2020  

46 Заседание на обществения съвет 
   

47 Начало на училищните кръгове на 

олимпиадите 

Зам.- директор, 

преподаватели 10.12.2020 

48 Общоучилищно коледно тържество 
по класове 

Юлвие 

Йозджан 18.12.2020  

49 Коледни тържества Кл. р-ли 21.12.2020  

50  Коледна ваканция  21.12.20-05.01.21 

51 Изготвяне на обобщен списък на 

учениците със съмнения в 

психофизическото им развитие, 

които следва да бъдат подложени на Кл. Р-ли   



първичнопсихологично изследване 

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ    

52 Провеждане на тематичен ПС по 

план-.за приемане на план 2020-2021   

53 Педагогически съвет – Предложение 

за държавен план-прием за учебната 

2020-2021 г. Директор, 10.01.2021 

54 Провеждане на ученически 

олимпиади/общински кръг/ главните учител 15.12-20.02.2021 

      55 Провеждане на изпити с учениците 

от самостоятелна форма 

 Зам-директор 

гл. учители 04.01-30.01.2021 

56 Изготвяне на заявка за 

задължителната документация за 

края на учебната 2019/2020 година. 

Директор, зам.-

директор 11.01.2021 

57 Изработване и приемане на 

становище за прием в 8. клас за 

учебната 2020/2021 г. Директор, 11.01.2021 

58 Изготвяне списък на изоставащите 

ученици и набелязване на мерки за 

преодоляване на изоставането им Кл. Р-ли 29.01.2021 

59 Празник на цифрите Шенгюл  01.2021  

60 

Професионално ориентиране –  

работа на кл. р-ли  Кл. р-ли на VII  24.01.21  

 МЕСЕЦ фЕВРУАРИ    

61 Срочна ваканция ваканция  05.02.21г  

62 Начало на кампаниятаза 

организиране и провеждане на НОВ 

в 4, 7 и 10 клас и ДЗИ  12 клас  05.02.21г.  

63 Общински спортни състезания по 
волейбол, тенис на маса и шах  20.02.2021  

64 Забавна математика - III клас  19.02.2021  

      65 Час на класа, посветен на В. Левски 

Отбелязване на деня 

Кл. р-ли 

Нехире Даил 

15.02.2021 

Кл. Р-ли  

66 Актуализиране и утвърждаване на 

списъка с учениците, които ще 

получават стипендии през втория 

срок 

Зам.- директор, 

кл. р-ли и 

комисия 26.02.2021  

67 Отчитане и анализиране на 

резултатите от учебно-

възпитателната работа през първия 

учебен срок 

Зам.- директор, 

кл. р-ли и 

комисия 25.02.2021 

68 График за контролните работи през 

втория учебен срок 

Зам.- директор и 

преподавателите 05.02.2021 

69 Изготвяне на информация за броя на 

отпадналите ученици и анализ на 

причините. Кл. р-ли 05.02. 2021 

70 Паралелкови родителски срещи Кл. р-ли 19.02. 2021 

71 Осигуряване на достъпна и 

навременна информация за ученици и 

родители за реда, условията и 

сроковете за провеждане на ДЗИ ХII 

Кл. ръководители 

и ЗДУД 19.02. 2021 



клас и външно оценяване IV,VII,Х 

клас. 

72 Сьстезание за най-добър четец- II клас. 

 Неджмие 25.02.2021 

73 Турнир по шах с участие на учениците 

от VIII- ХII кл 

Учителите по 

ФВС 17.02.2021 

74 

Проверка на дневници и лични дела 

Директор, зам. 

директор 28.02. 2021  

75 

Областен  кръг на олимпиадите. 

Учителите с 

класирани 

ученици По график  

 МЕСЕЦ МАРТ    

76 

Общоучилищна изложба на мартеници. 

 Кл.р-ли 1.03.2021  

77 Поздравления за учителките по случай 

международния ден на жената VІІ клас 08.03.2021 

 

 

78 Честване на 3-ти март, 8-ми март и 

настъпването на пролетта на 22 март 

Гл. учител и 

комисии 

03. 03. 2021 

08. 03. 2021 

79 

Викторина за БДП 

 Кл.р-ли 

ІІІ 2021 

80 Приемане на  план за тематична 

проверка 

Директор, зам. -

директор 

10.03.2021 

81 Информация за учениците, 

завършващи VII клас, имащи 

хронични заболявания, за насочване 

към подходящи училища. 

Класни 

ръководители 

19. 03. 2021 

82 

Вечер на народното творчество - IV клас 

 Тезджан Ешреф 

18.03.2021 

83 Отбелязване на  Деня на франкофоните. 

 Сениха и Нуртен  

19.03.2021 

84 Провеждане на спортни състезания с 

участие на учениците от началния курс. 

 Начални учители 

22.03.2021 

85 Организиране и провеждане на  

благотворителна вечер с участието на 

ученици, учители , родители и 

бизнесмени 

 УН 

22.03.2021 

86 Провеждане на Вечер на химията. 

 Н. Садедин 

24.03.2021 

87 Провеждане на Вечер на физиката 

 Йозджан 

25.03.2021 

88 Изготвяне на обобщена заявка за 

задължителната документация за 

началото на учебната 2020/2021 г. 

Директор, зам. -

директор 

19. 03. 2021 

89 Празник на буквите в I клас Шенгюл 03 2021 

 МЕСЕЦ АПРИЛ   

90 

Пролетна  ваканция 

1-11 клас 

12 клас 

03.04.21-11.04.21 

08.04.21-11.04.21 



91 Гражданска защита –  обучение на 

учениците по график в съответствие 

с указанията за организиране на тази 

дейност в училищата Зам. - директор 04.2021 

92 

Регионален кръг на олимпиадите. учителите 

При наличие на 

класирани 

93 Приемане на план за приключване на 

учебната година Директор 26.04. 2021 

94 Акция за почистване на учил. двор Кл. р-ли 26.04 2021  

95 Да продължи озеленяването на  

вътрешния  интериор на училището и  

училищните зелени площи Кл.р-ли 04.2021  

96 Родителски срещи в VII и VIII-те 

класове Кл. р-ли 19.04.21  

97 Приемане на план-график за 

подготовка на МТБ за новата учебна 

година. 

Директор и зам. -

директор 26.04.2021  

98 Работно съвещание на класните 

ръководители на завършващите 

класове 

Директор и зам. -

директор 26.04.2021  

        99 Подаване на заявление за ДЗИ от 

завършващи ученици 

Директор и зам.- 

директор и 

комисията 20.02.2021  

100 Ден на Земята Нуридин Расим 22.04.2021  

101 Планиране на летния отдих на 

учениците и персонала 

Пом - директор 

Гл. учители 22.04.2021  

102 Педагогически съвет: 

1.Разглеждане на предложения за 

награждаване на учители.                                  

2. Информация за завършващите 

ученици 

Директор и зам.- 

директор 20.04.2021 

103 Подготовка за провеждане на ДЗИ и  

приключване на учебната година и 

подготовка за 2020/21 г. 

Директор и зам.- 

директор и 

комисията 04.2021 

 МЕСЕЦ МАЙ   

104 Приемане на план за работа за 

провеждане на Ботевите дни Гл.учители 29.04.2021 

105 Ден на самоуправлението 

Ден на Европа  

Гл.учител и кл. р-

ли 09.05.2021 

106 Определяне на групи за РП и ФУЧ за 

учебната 2021/2022г 

зам.- директор и 

учителите 14.05.2021 

107 

Изпращане на заявки за зрелостни 

изпити- майска сесия 

Директор и зам. -

директор и 

комисията 14.05.2021 

108 24 май –  Ден на българската 

книжнина и славянската писменост. 

Отбелязване на празника. 

Шенгюл Шаин, 

Неджля Хабил. 24.05.2021г. 

      109 Организиране и провеждане на 
ученически екскурзии  Класните р-ли 

НЕ-до15 06.21г. 

НЕ до 30.06.21г. 

     110 Провеждане на външно оценяване в 

4 клас  

 

 Гл. учител 

  

 

 

19.05.21г. и - 



ДЗИ 

 

21.05.21г. 

 

 МЕСЕЦ ЮНИ    

111 

1 юни –  Ден на детето 

Мергюл,  

класните р-ли 

,комисия 01.06. 2021г. 

112 

Работа по училищната документация 

Директор и зам.-

директор 16-30.06.2021г. 

113 Работно съвещание с класните 

ръководители на завършващите 

класове за оформяне на училищната 

документация. 

Директор и зам.- 

директор 06.2021г. 

114 Проверка на дневниците и личните 

дела на завършващите ученици  

Директор и зам.-

директор 03.06-30.06.2021г. 

115 
Графици и провеждане на редовна 

поправителна сесия юни/юли 

Зам.- директор и 

учителите 16-30.06. 2021г. 

116 

Изходни нива на учениците 

Зам.- директор и 

учителите До 25.06. 2021г. 

      117 Организация и провеждане на прием 

на ученици в VІІІ клас за учебната 

2021/2022 г. 

Директор, зам.- 

директор и 

комисии 17.06-30.08. 2021г. 

118 Провеждане на НВО в 7 и 

 

НВО 10 клас 

Директор, зам.- 

директор и 

комисии 

16.06.21г,18.06.21г. 

 

      119 МЕСЕЦ ЮЛИ   

120 Изготвяне на обобщена информация 

за броя на отпадналите ученици и 

анализ на причините мерките 

предприети през учебната година за 

Директор, зам.- 

директор и кл. 

ръководители 05.07. 2021г. 

     121 Изготвяне на доклад-анализ за за 

дейностите и предотвратяване на 

кризи от различен характер Гл. учители 01-14.07. 2021г. 

122 Изготвяне на доклад-анализ за 
квалификационната дейност 

ЗДУД, гл. 

учители 05.07. 2021г. 

123 Отчет за дейността на училището 

през учебната 2020/2021 г. Директор      07. 2021г. 

124 Приемане на план за текущи 

ремонти Директор     07. 2021г. 

   

 

 


