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ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ  

ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ- 2017 ГОДИНА 

Дейност Отговорник Срок  

 

Откриване на новата учебна година  всички 15.09.2017 г. 

Съвещания с експерти от РУО-Бургас всички преподаватели по график от 

РУО-Бургас 

Изготвяне на информационно табло по повод 

Международният ден на европейските езици 

М.Борисова, А. Мудева, 

С.Дикова 

21.09.2017 г. 

Предаване на заявленията и друга 

документация по проект „Твоят час“ 

Ръководителите на 

групи по проекта + 

зам.-директор по УД 

21.09.2017 г. 

Да се подготви и попълни задължителната 

учебна документация за началото на 

учебната година / бележници, ученическа 

лична карта и др./, дневници… 

 

Класни ръководители и 

всички преподаватели 

21.09.2017 г. 

Предаване на подписаните инструктажи на 

класните ръководители 

Класни ръководители 21.09.2017 г. 

Отбелязване на Деня на независимостта- 

 22 септември / подготвяне на табло/ 

Д.Петкова + класни 

ръководители-начален 

етап 

21.09.2017 г. 

Отбелязване на Международния ден на 

възрастните хора- „Рицар на златното сърце“ 

Класните ръководители 

на прогимназиален етап 

29.09.2017 г. 

Разговор с учениците за поведението им като 

участници в пътното движение 

Класните ръководители 29.09.2017 г. 

Да се представят на директора плановете на 

МО и комисиите 

председатели на 

комисии и МО  

29.09.2017 г. 

Установяване на входното ниво всички преподаватели 06.10.2017 

Анализ на резултатите от входните нива на 

работни срещи 

всички преподаватели 23.10.2017 

Родителска среща за всички класове Класни ръководители и 

всички преподаватели 

до 27. 10.2017 г. 
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Участие в Национален конкурс за рисунка и 

фотография „Морето не е за една ваканция“, 

Подготвяне на фотографска изложба и албум  

М. Жечева, М.Пенева и 

класните ръководители 

02-13. 10.2017 г. 

Отбелязване на Международния ден за борба 

с наднорменото тегло- беседа и разговор с 

медицинското лице 

Г.Димитрова 24.10.2017 г. 

Участие в Общинско първенство по футбол- 

/ученически игри/ от Националния спортен 

календар на МОН за 2017-2018 година 

Ст.Велков м. октомври- 

очакват се 

инструкции 

Отбелязване Денят на народните будители- 

табло, презентация; връстници представят 

пред връстници „Урок по родолюбие“ 

Класни ръководители 

III-IV клас и Д.Петкова 

и Д.Иванова 

27.10. 2017 г. 

Заседание на Педагогическия съвет Директора 27.10.2017 г. 

Проверка на ЗУД съгласно плана за 

контролната дейност на директора и зам.-

директора по УД 

зам.-директор по УД 27.10.2017 г. 

Да се организира зелено училище и 

екскурзии с учебна цел 

Класни ръководители 27.10.2017 г. 

Свикване заседание на Обществения съвет директор до 27.10.2017 г. 

 


