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ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА 

 

 

Задача Дейности Срок 

Отговорник 

Контрол 

1.Осъществяване на 

качествено училищно 

образование   и 

задължително 

обучение  на 

учениците до 16-

годишна възраст, 

осигуряване на 

условия за 

специализирано 

обучение и реализация 

на ученици с 

разностранни 

интереси и творчески 

заложби; 

създаване на 

оптимални условия за 

обучение,  възпитание 

и социализация на 

ученици със СОП 

1.1.Провеждане на кампания за 

запознаване на родителите и 

обществеността с условията и 

възможностите за обучение и 

възпитание в 12 СУ чрез изготвяне 

и разпростваняване на рекламни 

материали в сайта на училището. 

Януари-юни 2020г. 

Класните 

ръководители,  

Начални учители –  

ІV клас; 

Педагогически 

съветници 

Директор, 

заместник-

директори 

 

1.2.Поддържане на тесен контакт с 

ръководствата и учителите на 

детски градини; взаимни 

посещения на открити занимания и 

уроци;  сътрудничество и 

съвместни участия в различни 

инициативи. 

Постоянен 

Учители от начален 

етап 

Директор, 

заместник-

директори 

1.3.Провеждане на срещи с 

родители на първокласници, 

петокласници и осмокласници с 

цел запознаването им с условията и 

възможностите за образователната 

и възпитателна дейност в 

отделните етапи и степени на 

обучение в училище. 

септември 2019 г. 

Класни 

ръководители и 

учители ЦДО на ІV 

клас 

Директор 

 

1.4.Осигуряване на оптимални 

условия за обучение, възпитание и 

отдих на малките ученици 

Постоянен 

УР 

Начални учители и 

учители ЦДО 

Директор, 

заместник-

директори 

1.5.Максимално обхващане на 

учениците от начален етап в 

целодневна организация и 

повишаване на качеството на  

работа и отдих в тях. 

Септември 2019 г. 

учители ЦДО 

І – ІV клас 

заместник-

директори 

1.6. Провеждане на диагностичен 

тест за училищна готовност на 

първокласниците – по желание на 

родителите. 

Септември-октомври 

2019 г. 

Педагогически 

съветници 

заместник-

директори 

1.7.Предоставяне на оптимална 

подкрепяща среда на учениците със 

СОП. 

Поддържане на тесен контакт и 

сътрудничество с родителите на 

тези ученици и ресурсните им 

учители. 

Постоянен  

Педагогически 

съветник, 

председател на екипа 

Директор 



3 

1.8.Осъществяване  на 

приемственост между отделните 

етапи и степени на обучение в 

училище чрез срещи, взаимни 

посещения на уроци на учители от 

различни образователни етапи и 

степени с цел обсъждане на 

възможностите, проблемите и 

постиженията на учениците. 

Септември 2019 г 

Учителите на ІV и V 

клас 

Директор, 

Заместник-

директори 

1.9. Кариерно ориентиране на 

учениците от VІІ и Х клас и 

техните родители за 

възможностите за продължаване на 

образованието в други училища и 

особено в 12 СУ в следващата 

образователна степен. 

Постоянен 

Класни 

ръководители на VІІ 
и Х клас, учители по 

ЧЕ, 

педагогически 

съветници 

Комисия по 

кариерно 

ориентиране 

Директор, 

Заместник-

директори 

2.Усъвършенстване на 

образователно-

възпитателната работа 

 

2.1. Осъществяване на съвременна високоефективна и резултатна 

образователна и възпитателна работа. 

2.1.1. Планиране и организиране на 

образователно-възпитателния 

процес в съответствие с указанията 

на МОН за учебната 2019/2020 г. 

Постоянен 

Всички учители   

Директор 

 

2.1.2. Урочната дейност да е 

съобразена с водещите 

дидактически идеи за структурата 

на урока и методите на обучение; 

уроците да са с гъвкава структура, 

интерактивни, мотивиращи за 

участие и работа 

Постоянен 

Всички учители 

Директор, 

заместник-

директори 

2.1.3. Създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда 

за развитие на дарбите на 

учениците. 

Постоянен 

Всички учители  

Замест ник-

директори 

2.1.4.Образователно-

възпитателната работа да е 

насочена към формиране на 

отговорно отношение към ученето 

и мотивация за учене през целия 

живот 

Постоянен 

Всички учители  

Заместник-

директори 

2.1.5. Ориентиране на учебната 

работа към провокиране на 

мисленето и самостоятелността, 

към формиране на практически 

умения и към непрестанно развитие 

на личността. 

Постоянен 

Всички учители 

Директор,  

заместник-

директори 

2.1.6. Водещ да е процесът на Постоянен Директор,  
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учене; урочната работа да е проява 

на сътрудничество 

Всички учители  заместник-

директори 

2.1.7. Чрез урочната и 

извънурочната дейност да се 

съдейства за изграждане на 

екологичните, гражданските и 

социалните възгледи на 

подрастващите за развитието на 

човечеството през ХХІ век като 

условие и предпоставка за 

осъществяване на устойчиво 

развитие на обществото. 

Постоянен  

Всички учители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,  

Заместник-

директори 

2.1.8.Осигуряване на системна и 

задълбочена подготовка за НВО в 

4,7, 10 и 12  клас и за държавните 

зрелостни изпити  чрез 

допълнителни занимания под 

формата на индивидуални и 

групови консултации. 

Постоянен 

Учителите на 4, 7  и 

10 клас 

 

Заместник-

директори 

 

2.1.9. Използване на съвременни 

методи за проверка и оценка на 

знанията и уменията на учениците. 

Постоянен 

Всички учители 

Директор, 

заместник-

директори 

 

2.1.10. Създаване на условия за 

допълнително обучение на деца с 

изявени способности, както и на 

деца с обучителни трудности. 

Постоянен 

Всички учители  

Директор, 

заместник-

директори 

 

2.1.11. Прилагане на нови подходи 

в обучението на учениците с цел 

създаване на оптимална 

психологическа атмосфера за 

провеждане на образователно-

възпитателния процес. 

Постоянен 

Всички учители  

Директор, 

заместник-

директори 

 

2.1.12. Сформиране на екипи за 

работа по националните програми 

на МОН, европейските програми и 

националната програма „Работа на 

полицията в училищата“. 

Предвиждане на теми в ЧК. 

март 2020 г. 

заместник-директори 

 

Всеки месец 

Класните 

ръководители 

Директор, 

заместник-

директори 

2.1.13. Учебната работа на всеки 

учител да бъде на такова ниво, че 

да отговоря на съвременното 

виждане за него като медиатор 

между информационния хаос и 

подредените и необходими за 

учениците знания. 

Постоянен 

Всички учители  

Директор, 

заместник-

директори 

2.1.14. Насърчаване на 

изследователския интерес на 

учениците чрез участието им в 

постоянен 

Всички учители 

 

Директор 

заместник-

директори 
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различни проекти и извънкласни 

дейности.  

 

 

 

2.1.15. Засилване на възпитателната 

работа в училището, формиране на 

представа за  принадлежност на 

учениците към училищната 

общност, към населеното място, в 

което живеят, и към България. 

Повишаване на авторитета на 

училището като институция. 

Постоянен 

Педагогически 

съветници 

Всички учители  

Директор 

заместник-

директори 

2.1.16. Продължаване на 

традицията за  задължителна 

униформа на учениците от І до ІV 

клас. 

Ноември 2019 г. 

Учителите в начален 

етап 

заместник-

директори 

2.2. Повишаване качеството на родноезиковата и чуждоезиковата 

подготовка. 

2.2.1.Обучението по всички учебни 

предмети във всички етапи и нива 

да се води на книжовен български 

език, а в часовете по чужд език – на 

езика, на който се преподава. 

Постоянен 

Учителите по БЕЛ и 

чужди езици 

заместник-

директори 

2.2.2.Учителите да изискват 

спазването на книжовните езикови 

норми от учениците при 

неформалното общуване помежду 

им. 

Постоянен 

Всички учители   

заместник-

директори 

 

2.2.3. Провеждане на тестове за 

входно ниво и анализиране на 

резултатите от тях, както и на 

резултатите от годишния успех. 

Октомври 2019-юни 

2020 г. 

Всички учители  

заместник-

директори 

 

2.2.4. Системна проверка на 

езиковата култура на учениците 

чрез писмени самостоятелни 

работи. 

Постоянен 

Учители по БЕЛ и 

чужди езици 

заместник-

директори 

 

2.2.5.Участие на учениците от 

начален етап в ежегодните 

национални състезания и 

национални олимпиади, 

организирани от СБНУ и МОН. 

Краен срок до края 

на май, 2020г. 

Началните учители 

заместник-

директори 

 

2.2.6.Участие на повече ученици  в 

конкурси, състезания, олимпиади и 

популяризиране на постиженията 

им чрез сайта на училището и 

други средства 

Постоянен 

Всички учители 

 

 

заместник-

директори 

 

2.2.7.Организиране и провеждане 

на Дни на родния език. Четене на 

произведения  на наши ученици; 

рецитали; срещи с български 

автори и с водещи езиковеди. 

Март 2020 г. 

учители по БЕЛ и 

начални учители 

заместник-

директори 
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2.2.8. Организиране и провеждане 

на Дни на чуждите езици, които се 

изучават в училище. 

 

 

Април-май 2020 г. 

Учителите по чужди 

езици 

В. Прокопанова –  

НЕ 

С. Гагарова – АЕ  

М. Георгиева – ФЕ  

заместник-

директори 

 

2.2.9. Езиково състезание Longman 

Creative Writing. 

Конкурс по превод, организиран от 

НБУ (английси и немски език) 

„Мога да чета на различни езицши“ 

С. Гагарова  

Преподаватели по 

английски език 

Преподаватели по 

немски език 

заместник-

директори 

 

2.2.9. 20 март 2020 г. 

международен ден на 

франкофонията. 

М. Георгиева заместник-

директори 

2.2.10. Включване в инициативи на 

културно-информационните 

центрове на държавите, чиито 

езици се изучават в 12 СУ. 

Постоянен  

Комисия за връзки с 

обществеността. 

 

заместник-

директори 

 

2.2.11. Седмица на географията 11-15.11.2019 

Учители по 

география 

заместник-

директори 

 

2.3. Естетическо образование. 

2.3.1. Използване на 

възможностите на всеки урок за 

изграждане на естетическа култура, 

особено в часовете по литература, 

ИИ, музика, технологии. 

Постоянен  

Всички учители  

заместник-

директори 

 

2.3.2. Използване на произведения 

на изкуството в урочната и 

възпитателна дейност. 

Постоянен  

Всички учители  

заместник-

директори 

 

2.3.3. Организиране и провеждане 

на уроци в културни институции, 

музеи, сред природата, пленери, 

екскурзии с учебна цел в България 

и други страни. 

Постоянен  

Учителите по чужди 

езици 

З.Илиева,Е.Цанов,  

начални учители 

заместник-

директори 

 

2.3.4. Участие на ученици в 

изложби, конкурси, пленери, 

концерти и популяризиране на 

постиженията им. 

Постоянен  

Учителите по чужди 

езици 

З.Илиева,Е.Цанов, 

Деница Начева 

начални учители 

заместник-

директори 

 

2.3.5. Организиране на посещения 

на театрални постановки, 

продукции на оперния и оперетния 

театър, концерти; включване в 

детска програма. 

Постоянен 

И. Хинкова 

В.Гъдева 

Н. Гърбузанова 

 

Директор, 

заместник-

директори 
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2.3.6. Първи октомври – Ден на 

музиката. 

октомври 2019 г. 

Д. Начева 

Заместник- 

директори 

2.3.7. „Коледно междучасие” декември 2019 г. 

Д. Начева 

Заместник-

директори 

2.3.8. Участие на учениците в 

традиционния за училището 

Коледен  базар. 

Декември 2019 г.,  

Педагогически 

съветници, 

Ученически съвет, 

кл.р-ли 

Директор, 

 

заместник- 

директори 

2.3.9. Тържествен концерт, 

посветен на 60 годишнината на 

училището. 

 

 

 

9 март 2020 г. 

Педагогически 

съветници, 

Ученически съвет, 

кл.р-ли и всички 

учители 

заместник- 

директори 

 

2.4. Екологично образование 

2.4.1. Използване на 

възможностите на всеки урок за 

поставяне и дискутиране 

екологични проблеми, с цел да се 

повиши общественото съзнание за 

околната среда и да се положат 

основите на ново екологично 

съзнание, основано на гражданска 

активност и лична отгворност. 

Постоянен срок 

Всички учители 

 

 

 

 

 

 

заместник-

директори 

2.4.2. Всеки класен ръководител да 

включи в своя план за ЧК теми, 

свързани с екологичното 

образование 

16.09.2019г 

Класни 

ръководители 

заместник-

Директор 

2.4.3. Поддържане на зелени кътове 

във фоайетата на училището и 

поддържането им от доброволци 

или отделни класове (акция 

„Зелено училище“ – 

облагородяване на зелените 

пространства с адекватна арт-

инсталация.) 

Постоянен 

А. Иванова 

К. Крамарска 

Б. Бенинска 

педагогически 

съветници, 

Ученически съвет 

Директор 

2.4.4. Отбелязване на Световния 

ден на околната среда (9, 10, 11 

клас). Презентации на тема 

„Защитени територии” (по НКП на 
МОН) 

5.06.2020 г. 

З. Илиева 

Вл. Йотова 

Д. Йорданова 

заместник-

директори 

2.4.5. Отбелязване на Световния 

ден на Земята. Изработване на 

табла на тема „Земята – наш 

дом”(по НКП на МОН) 

 

22.04.2020 г. 

З. Илиева 

Вл. Йотова 

Цв. Иванова 

Й. Стефанов 

заместник-

директори 
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Кампания за събиране на хартия 

 

Д. Йорданова 

Пед. съветници 

2.4.6. Зелена седмица „Да почистим 

и озеленим около училищното 

пространство” (по НКП на МОН) 

юни 2020 г. 

З. Илиева 

Вл. Йотова 

Цв. Иванова 

Й. Стефанов 

Д. Йорданова 

2.5. Здравно образование, физическо възпитание и спорт 

2.5.1. Осъществяване на  здравно-

етично възпитание чрез лекции, 

беседи, дискусии; включване на 

доброволци, външни лектори и др. 

по теми, свързани със здравната 

култура и борбата против 

тютюнопушенето, алкохола   и 

наркоманията. 

Постоянен  

Медицинска сестра 

Педагогически 

съветници 

Класни 

ръководители 

Директор, 

заместник-

директори 

 

2.5.2. Анализ на заболеваемостта на 

учениците, проблеми на здравното 

обслужване в училище – 

информацията да бъде представена 

на педагогическия съветник. 

Октомври 2019 г. 

Медицинска сестра  

Директор, 

заместник-

директори 

2.5.3. Всеки класен ръководител да 

включи в плана си теми, посветени 

на здравословния начин на живот с 

цел превенция на факторите, 

създаващи риск за здравето на 

учениците. 

16 септември 2019 г. 

Класни 

ръководители 

 

заместник-

директори 

2.5.4. Отбелязване на: 

Световния ден без тютюнев дим – 

31.05. и 

Международния ден за борба с 

наркотиците – 26.06.; 

включване на учениците в 

дейности по превенция на 

зависимости; среща с лектори - 

специалисти 

Май-юни 2020 г. 

Класни 

ръководители 

Медицинската 

сестра; 

Педагогически 

съветници 

заместник-

директори 

 

2.5.5. Участие според спортния 

календар на МОН и голяма СОС по 

футбол, хандбал, волейбол, 

баскетбол. 

Съгласно календара 

на СОС 

Н. Георгиев 

Д. Джурова 

С. Занкова 

Л. Стефанова 

Директор, 

заместник-

директори 

2.5.6. Провеждане на спортни 

празници и състезания, съобразно 

Националния спортен календар и  

Плана за спортно-туристическа 

дейност 

По график на СО 

Учители по ФВС 

заместник-

директори, 

Учители по 

ФВС 

2.5.7. Популяризиране на Постоянен заместник-
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спортните постижения на наши 

ученици чрез сайта на училището 

 

Учители по ФВС 

директори 

2.5.8. Обследване на физическата 

дееспособност на учениците и 

отчитането ѝ на педагогически 

съвет. 

Октомври 2019 г. 

Учители по ФВС      

Директор, 

заместник-

директори 

2.5.9. Отговорно стопанисване на 

материално-техническата спортна 

база. 

Постоянен 

Всички учители  

заместник-

директори 

2.6. Гражданско образование. 

2.6.1.Прилагане на демократични 

принципи на взаимоотношения 

между ученици, родители, учители 

и общественост; зачитане правото 

на другите; 

взаимопомощ,сътрудничество, 

отговорност. 

Постоянен 

Всички учители  

Директор, 

заместник-

директори 

2.6.2. Цялостният образователно-

възпитателен процес да бъде 

насочен към приобщаване на 

учениците към основните 

демократични принципи и 

стандарти. 

Постоянен 

Всички учители  

Заместник-

директори 

2.6.3. Популяризиране на добри 

практики на младежка гражданска 

активност. Функциониране на 

ученическия съвет и клуб по 

дебати. 

Постоянен  

Педагогически 

съветници 

Заместник-

директори 

 

2.6.4.Създаване на условия за 

подкрепа и реализация на 

младежки кампании и инициативи. 

Постоянен 

Педагогически 

съветници, 

Ученически съвет 

Заместник-

директори 

 

2.6.5. Изграждане на умения за 

работа в мултикултурна и 

мултинационална среда чрез 

цялостната дейност на училището. 

Постоянен 

Всички учители и 

учители ЦДО 

заместник-

директори 

 

2.6.6. Изготвяне на план за 

дейността на Ученическия съвет и 

установяване на механизмите за 

сътрудничество с Педагогическия 

съвет, с Училищното 

настоятелство,  с обществения 

съвет и с извънучилищни 

организации. 

ноември 2019 г. 

Педагогически 

съветници 

Ученически съвет 

Директор, 

заместник-

директори 

2.6.7. Включване на теми в  плана 

на всички класни ръководители, 

свързани с формирането на 

гражданско съзнание и  с 

реализацията на приобщаващото 

Септември 2019 г. 

Класни 

ръководители   

 

 

Директор, 

заместник-

директори 
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образование.  

2.6.8. Чрез обучението по различни 

учебни дисциплини и извънкласни 

форми да се изгражда активната 

гражданска позиция на всеки 

ученик, свързана с проблемите на 

съвременната българска култура, с 

нравствените ценности и 

религиозните представи. 

Постоянен 

Всички учители  

Директор 

2.6.9. Продължаване на традициите 

и разработване на нови, свързани с 

честването на националните и 

общоучилищни празници, 

тържества и  утвърдили се ритуали. 

Постоянен 

Е.Крушарска 

В.Гъдева 

Н. Гърбузанова 

Директор , 

заместник-

директори 

2.6.10. Отбелязване на 20.11. – 

Световен ден на детето /УНИЦЕФ/. 

20.11.2019 г. 

Е.Крушарска 

Помощник-

директори 

2.6.11. Запознаване на учениците с 

публичните институции, с правата 

им като част от местната общност и 

като граждани на България и ЕС, 

включително и с основните права 

на човека, правата на децата и 

правата на хората с увреждания.  

Декември 2019 г. 

Ивайло Николов, 

класни 

ръководители, 

учителите  по 

география и 

икономика  

Директор, 

заместник-

директори 

2.6.12. Повишаване на културата на 

пътна безопасност сред учениците 

с цел намаляване на риска от  ПТП 

с тях.  

Седмица на мобилността и ден без 

автомобили. (по НКП на МОН) 

 

 

 

 

Световен ден за възпоминание на 

жертвите от ПТП. 

Постоянен. 

Класни 

ръководители  

 

Октомври 2019 

Класни 

ръководители и 

всички учители 

19 ноември 2019г. 

Е.Крушарска 

начални учители 

класни ръководители 

 

Директор 

2. 6. 13. Ден на розовата фланелка. февруари 2020 г. 

пед. Съветници и УС 

Заместник-

директори 

2.7. Кариерно ориентиране. 

2.7.1. Моето първо работно място, 

кариерно ориентиране на 

учениците от 12 клас 

постоянен  

Комисия по 

кариерно 

ориентиране 

Педагогически 

съветници 

Директор 

2.7.2. Осигуряване на 

специализирана информация на 

учениците за възможностите на 

средното и висшето образование, 

Постоянен 

Всички учители 

 

Директор 
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подпомагащи професионалното им 

развитие и срещи с представители 

на ВУЗ. 

2.7.3. Чрез учебното съдържание по 

всички учебни дисциплини и чрез 

специално предложени теми, 

учениците да бъдат насочвани към 

подготовка за успешна 

образователна и професионална 

реализация. 

Постоянен 

Всички учители 

 

Директор 

2.7.4. Проучване на интересите, 

способностите и наклонностите на 

учениците, с оглед на 

професионалното им ориентиране. 

Април 2020 г. 

Комисия по 

кариерно 

ориентиране на 

учениците 

Директор 

2.7.5. Поддържане на тясна връзка 

с неправителствени организации и 

фондации в сферата на кариерното 

ориентиране. 

Постоянен 

Комисия по 

кариерно 

ориентиране на 

учениците 

Директор 

2.7.6. Запознаване с документите, 

определящи придобиването на 

образователна степен. 

Февруари 2020 г. 

Класни 

ръководители на 7, 

10 и12 клас 

Директор, 

заместник-

директори 

 2.8. Мероприятия, свързани с честванията, посветени на патрона на 

училището и 800 години от възцаряването на Иван Асен ІІ. 
 2.8.1. Състезание „Клокотница” 

подвижни игри (2-4 клас). 

Март 2020 г. 

Д. Джурова 

Ив. Сухоруков 

Заместник-

директори 

 2.8.2. Състезание „Клокотница” по 

волейбол (гимназиален етап) и 

американска народна топка (5 клас) 

и хандбал (6 и 7 клас). 

Март 2020 г. 

С. Занкова 

Д. Джурова 

Н. Георгиев 

Заместник-

директори 

 2.8.3. Викторина и състезание (6-10 

клас) по история на тема „Цар Иван 

Асен ІІ”. 

Март 2020 

Е. Георгиева 

Ив. Станчева 

Ив. Драгов 

Заместник-

директори 

 2.8.4.Изложба на рисунки и фотоси, 

посветени на 60 годишнината на 

училището. 

5-8 март 2020 г. 

Е. Цанов 

Заместник-

директори 

 2.8.5. Организиране на кът, 

посветен на личността и делото на 

цар Иван Асен ІІ. 

Постоянен 

начални учители 

Е. Цанов 

Заместник-

директори 

2.8.6. Срещи с известни личности, 

бившие възпитаници на училището 

във връзка с 60 годишнината на 

училището. 

Ив. Станчева 

Класни 

ръководители 

Заместник-

директори 

2.8.7. Фотоизложба за историята на 

училището (фотокопия на старата 

Учители по история 

и цивилизации, В. 

Заместник-

директори 
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летописна книга) Гъдева, Евг. Цанов  

2.8.8. Юбилеен вестник. 

  

Ж. Овчарова 

В. Гъдева 

Заместник-

директори 

2.8.9. Театрално състезание по 

случай Деня на театъра – 27 март 

Ценка Кучева Заместник-

директори 

2.8.10. Покоряване на Черни връх с 

ученици от гимназиален етап. 

Николай Георгиев 

27.09.2019 г. 

Заместник-

директори 

 3. Участие в национални и 

международни конкурси. 

 

 

Начални учители 

22.02.2020 г. 

 

Начални учители 

20. 03. 2020 г. 

 

Начални учители 

30. 04. 2020 г. 

 

 

Начални учители 

16. 05. 2020 г. 

 

 

май 2020 г. 

начални учители 

И. Димова 

 

 

ноември 2019 

начални учители 

 

 

28.05.2020 г. 

начални учители 

 

 

 

14.03.2020 

М. Кацарска 

 

Май,юни 2020 

М. Кацарска 

Заместник-

директори 

3.1.Национален конкурс „Моите 

детски мечти“; (по НКП на МОН) 

 

3.2.Национален конкурс „Водата – 

извор на живот” (по НКП на МОН) 

 

3.3.Международен конкурс за 

детска рисунка „С очите си видях 

бедата” (по НКП на МОН) 

 

3.4. Национален конкурс „България 

в картини и слово” (по НКП на 
МОН) 

 

3.5. Национален конкурс 

„Космосът – настояще и бъдеще на 

човечеството” (8-18 години) (по 
НКП на МОН) 

 

3.6. Национален конкурс за 

рисунка „Аз и детското полицейско 

управление“ (по НКП на МОН) 

 

3.7. Национална изложба-конкурс 

за детска рисунка „Детство мое 

реално и вълшебно“ (по НКП на 
МОН) 

 

3.8. Отбелязване на международния 

ден на числото ”π” 

 

3.9. Празник на математиката 

 

4.Усъвършенстване на 

управлението в 

училище 

4.1.Изработване на списък-образец Септември 2019 г. 

заместник-

директори, 

Председатели на МО 

Директор   
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4.2.Актуализиране на годишния 

план на училището,правилника за 

дейността на училището, 

правилника за безопасни условия 

на възпитание, обучение и  труд. 

Септември 2019 г. 

заместник-

директори, 

Председатели на МО 

Директор   

4.3.Изработване на план на 

заседанията на Педагогическия 

съвет. 

Септември 2019г. 

Февруари 2020 г.  

заместник-директори 

 

Директор   

4.4.Изработване на седмично 

разписание. 

Септември 2019 г. и 

февруари 2020 г 

Комисия за 

изготвяне на 

седмично разписание 

Директор   

4.5.Изработване на графици за 

дежурствата. 

октомври 2019 г. и 

февруари 2020 г 

З.Илиева 

М.Георгиева 

Директор 

4.6.Изработване на график за 

класни работи и писмени 

изпитвания. 

Септември 2019 г.  

февруари 2020 г. 

заместник-директори 

Директор 

4.7.Избор на Ученически съвет и 

планиране на дейността му. 

Октомври 2019 г 

Педагогически 

съветници 

Заместник-

директори 

4.8.Участие УН и Обществения 

съвет в планирането на дейностите 

на 12 СУ чрез провеждане на 

родителски срещи. 

септември 

2019 г. 

Класни 

ръководители 

Директор 

4.9.Системни текущи проверки на 

учебната и училищна 

документация. 

Постоянен 

Заместник-

директори 

Директор,  

4.10.Изготвяне на календарно-

тематични планове от учителите 

септември 

Всички учители 

Директор 

4.11.Изработване на план за 

дейността на педагогическите 

съветници. 

м.октомври 2019 

Педагогически 

съветник 

Директор,  

заместник-

директори 

4.12.Системни текущи проверки на 

учители и административно-

помощен персонал. 

Постоянен 

заместник-директори 

Директор 

5.Подобряване на 

материално-

техническата база на 

училището. 

5.1.Извършване на текущи ремонти 

на класни стаи, кабинети и 

коридори. 

Постоянен  

Г. Илиева 

заместник-директори 

Директор 

5.2.Инвентаризация и бракуване на 

амортизирани учебно-технически 

средства и оборудване 

м.декември 

Г. Илиева 

заместник-директори 

Директор 

5.3.Закупуване на нови 

дидактически и технически 

средства за учебния процес. 

м.септември /м. 

декември  

Г. Илиева 

заместник-директори 

Директор 
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5.4.Осигуряване на средства за 

работно и представително облекло  

Постоянен  

Г. Илиева 

директор 

Директор 

5.5.Поддържане и обновяване на 

дидактическите средства  по БДП. 

Постоянен 

Комисия по БДП 

Директор 

5.6.Продължаване на  традицията 

за провеждане на акция „Аз 

подарих книга за библиотеката и 

получих книга” 

Април 2020 г. 

Библиотекар 

Директор 

5.7.Осигуряване на подходяща 

украса в училище, съобразена с 

празничния календар 

Постоянен 

Е.Цанов 

Генова 

Бенинска 

Директор, 

заместник-

директори 

5.8.Актуализиране и поддържане 

на съвременно ниво на сайта на 12 

СУ. 

Постоянен 

Р. Иванова и 

комисият за връзки с 

обществеността 

Директор, 

заместник-

директори 

6.Разширяване на 

сътрудничеството с 

училища и 

университети от 

България и други 

страни, с родителската 

и местната 

общественост, с 

правителст- 

вени и непра-

вителствени 

организации 

6.1. Провеждане на родителски 

срещи по график и при 

необходимост. 

 

Постоянен 

Всички учители и 

учители ЦДО 

Директор, 

заместник-

директори 

6.2. Привличане на родители за 

сътрудници, 

спонсори и дарители, за опазване и 

подобряване на материално-

техническата база и организация на 

училищния живот. 

Постоянен 

Всички учители 

Класни 

ръководители 

Директор, 

заместник-

директори 

6.3.Осъществяване на  съвместна 

дейност с информационния център 

към Представителството на ЕС в 

България. 

Постоянен 

Комисия за връзки с 

общественост- 

та 

Директор, 

Помощник-

директори 

6.4.Осъществяване на  съвместна 

дейност на 12 СУ и НВИМ, Гьоте 

институт, Френски културен 

институт, Фондация „Ханс Зайдел“, 

сътрудничество с  Бритиш Кансъл 

Постоянен 

Комисия за връзки с 

обществеността 

по съответните 

чужди езици 

Директор, 

заместник-

директори 

6.5. Търсене на съдействие и 

помощ от всички органи и 

институции, ангажирани в борбата 

с организираната престъпност и 

наркоманията. Прилагане на 

механизми между РУО, Столична 

община и районни администрации. 

Механизъм за превенция на 

насилие. 

Постоянен 

Класни 

ръководители 

Ученически съвет 

Педагогически 

съветници 

Директор, 

заместник-

директори 

6.6.Сътрудничество с  1 РПУ, гр. 

София, БЧК и Превантивно 

информационен център, 

ангажирани в борбата срещу 

Постоянен 

Комисия за борба с 

тютюнопушене 

то, алкохола и 

Директор, 

заместник-

директори 
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тютюнопушенето, алкохолизма, 

СПИН и наркоманията. 

наркоманията 

 

6.7.Установяване и разширяване на 

контакти с правителствени и 

неправителствени организации, с 

частни фирми и лица за успешно 

внедряване на нови технологии, 

модернизиране на базата, 

използване на учебни пособия и 

опит от страни на ЕС. 

Постоянен 

А.Стоянова  

Н.Чилова 

Б.Бенинска 

Директор, 

заместник-

директори 

6.8.Отбелязване на Световния ден 

на учителите.  

5 октомври 2019 г. 

Всички учители 

 

Директор, 

заместник-

директори 

 

                                       

 

ПОМОЩНИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СТРУКТУРИ 

 

  

           Методическите обединения в 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”  имат следните функции: 

1. Извършват анализ на входните нива и годишните резултати на учениците по предмети, на 

контролните и класните работи на учениците, анализ на резултатите от НВО и ДЗИ с цел 

обсъждане  на  положителните и отрицателни тенденции и предложения за подобряване на 

образователен процес. 

2. Осъществяват междупредметни връзки и координация при планиране и съдействие при 

организиране на образователния процес, както и при изработване на календарните тематични 

планове по учебни предмети и училищни етапи на обучение. 

3. Съдействат за повишаване квалификацията на учителите по предмети, класно ръководство, 

работа с училищната документация. 

  

I. Методически обединения: 

 

 А. Общообразователна подготовка 

 1. Начален етап на обучение: 

    Председател: Елка Крушарска 

           Членове: Антоанета Генова, Радка Вълкова, Лилия Ангелова, Биляна Бенинска 

 

2. Прогимназиален етап на обучение: 

    Председател: Вера Гъдева 

          Членове: Цвета Иванова, Маргарита Кирова 

 

3. Гимназиален етап на обучение: 

   Председател: Зорница Илиева 

          Членове: Анета Иванова, Ивайло Николов  

 

Б. По учебни предмети: 

1. Български език и литература: 

    Председател: Юлиян Разсуканов 

     Членове: Вера Гъдева, Анета Иванова, Нина Гърбузанова, Йоана Николова,Ценка Кучева 
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2. Чужди езици: 

    Председател: Мая Георгиева 

           Членове: Диана Георгиева, Свобода Гагарова, Аглая Терзиева, Ирина Хинкова, Вяра 

Прокопанова, Катя Крамарска, Грета Бакалова 

 

3. Математика, информатика и информационни технологии: 

   Председател: Веселина Вълкова 

          Членове: Маряна Кацарска, Людмила Калковска, Невена Чилова, Ангелина Стоянова, 

Любов Карушева и Емилия Димитрова 

 

4.Обществени науки и гражданско образование: 

   Председател: Ивелина Станчева 

  Членове:  Зорница Илиева, Цвета Иванова, Ивайло Николов, Иван Драгов,Даниел Христов 

 

5. Природни науки и екология: 

   Председател: Владислава Йотова 

          Членове: Илияна Димова, Йордан Стефанов, Даринка Йорданова 

 

6. Изкуства: 
    Председател: Деница Начева 

           Членове:  Красимира Лилкова, Евгени Цанов 

 

7. Физическа култура и спорт: 

    Председател: Силвия Занкова 

        Членове: Валентин Сухоруков,  Лиляна Стефанова, Даниела Джурова, Николай Георгиев 

             

В. Класни ръководители:  

Председател: Мая Георгиева 

        Членове:Калина Попова, Цвета Иванова, ВеселинаВълкова,НинаГърбузанова,Маряна 

Кацарска 

 

ІІ. Комисии: 

1.Кариерно ориентиране: 

Председател: Людмила Калковска 

        Членове: Данина Костадинова, Гергана Атанасова, Ирина Хинкова, Маргарита Кирова, 

Евгения Георгиева, Деница Начева 

 

2.Превенция на противообществените прояви на учениците : 

Председател: Елена Гергелчева 

       Членове:Данина Костадинова, Евиана Балканджиева, Даниела Джурова, Йордан Стефанов, 

Юлиян Разсуканов, Даринка Йорданова 

 

3.Борба  с тютюнопушенето, алкохола и наркоманията, превенция на зависимости: 

Председател: Гергана Атанасова 

   Членове: Мая Ангелова, Анета Иванова, Даринка Йорданова, Владислава Йотова, Елен 

Гергелчева, медицинска сестра 

  

4.Здравно-хигиенна комисия : 

Председател: Галина Илиева 
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       Членове: медицинска сестра, Радка Русева, Анастасия Гергьовска, Маргарита Дякова,Анета 

Иванова 

 

5.Безопасност на движението по пътищата : 

   Председател: Вера Захариева 

          Членове: Илияна Демирева, Елка Крушарска              

 

6.Организиране на детските и ученическите туристически пътувания: 

   Председател: Зорница Илиева 

          Членове: Калина Попова, Биляна Бенинска, Цвета Иванова, Ирина Хинкова 

 

7.Хранене на учениците в стола и бюфета:  

  Председател: Емилия Узунова 

         Членове:Лилия Петрова, Невена Табакова, Красимира Лилкова, Мая Леонкева, медицинска 

сестра 

 

8.Украса на училището : 

   Председател: Антоанета Генова 

          Членове: Валентина Тодорова, Биляна Бенинска, Евгени Цанов, Галина Илиева, Елена 

Гергелчева, Катя Крамарска, Анета Иванова      

 

  9.Етична комисия : 

     Председател: Емилия Узунова 

 Членове: Гергана Атанасова, Елена Гергелчева,  Елка Крушарска, Калина Попова, Вера 

Гъдева,   Ивайло Николов 

 

  10.  Организиране и провеждане  на учителски  тържества: 

          Председател: Евиана Балканджиева 

      Членове: Галина Илиева, Катя Крамарска, Иван Драгов, Ирина Хинкова  

 

11.Комисия по организиране на общоучилищните мероприятия и 60 годишнината на  12 СУ „Цар 

Иван Асен ІІ“: 

   Председател: Елена Гергелчева 

          Членове:Гергана Атанасова, Елка Крушарска, Антоанета Генова, Вера Гъдева, Мая 

Георгиева, Николай Георгиев, Нина Гърбузанова, Евгения Георгиева, Невена Чилова, Деница 

Начева, Евгений Цанов, Ивелина Станчева, Иван Драгов, Ценка Кучева 

                        

12.Комисия за ежемесечна проверка на вписвнане на тема на урока в дневниците на паралелките 

по етапи както следва: 

      -      Начален етап: 

             Председател: Невена Табакова  

                          Член: Зорница Вълкова 

      -  Полуинтернатни групи 1-4 клас: 

             Председател: Валентина Смоличка 

                           Член: Лилия Петрова   

      -      Прогимназиален етап: 

              Председател: Невена Чилова 

                           Член: Емилия Станчина 

       - Гимназиален етап – 8, 9, 10, 11,12 клас: 

            Председател: Свобода Гагарова 
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         Членове: Вяра Прокопанова 

 

  13.Комисия за проверка на дневник за главно дежурство: 

        Председател: Юлиян Разсуканов 

          Член: Владислава Йотова 

 

  14.Комисия за връзки с обществеността: 

       Председател: Ралица Иванова 

   Членове:Антоанета Генова, Биляна Бенинска, Зорница Вълкова, Ценка Кучева, Иван 

Драгов, Ивелина Станчева, Гергана Атанасова, Елена Гергелчева, Жаклин Овчарова 

               

  15.Комисия за контрол на качеството на безплатните закуски:  

          Председател: Зорница Вълкова 

        Членове: Красимира Лилкова, Биляна Бенинска, Лиляна Димитрова 

 

 16.Комисия за стипендии: 

      Председател: Ивайло Николов 

              Членове: Юлиян Разсуканов, Николай Георгиев, Ивелина Станчева, Сашка Пейчева и 

Илияна Демирева 

   

 17.Организиране на извънкласни дейности: 

       Председател: Невяна Табакова 

              Членове: Красимира Лилкова, Елка Крушарска? 

 

  18. Комисия благотворителни дейности: 

        Председател: Гергана Атанасова 

               Членове: Елена Гергелчева, Евиана Балкнджиева, Емилия Станчина, Галина Илиева 

 

   19.Комисия по техническо обслужване: 

 - статистически сведения: Ангелина Стоянова, Людмила Калковска, Невена Чилова 

 - седмично разписание: Веселина Вълкова, Любов Карушева, Елка Крушарска 

 - протоколчик на ПС – Зорница Илиева – главен учител в гимназиален етап 

 - летописна книга – Вера Гъдева 

 - входящ и изходящ дневник – Анжела Димитрова 

            - регистрационни книги – заместник-директори и  класните ръководители 

 - книга за подлежащи: класни  ръководители, Емилия Узунова 

 - книга за самостоятелно обучение на ученици – заместник- директори 

 - лични образователни дела на учениците –  Илияна Демирева, класни ръководители VIII - 

XII клас 

 - осигуряване на необходимата документация – Галина Илиева, Сашка Пейчева 

            - осигуряване на учебници и УТС – Галина Илиева 

 - архивен фонд на училището – Анжела Димитрова, Сашка Пейчева 

 - книги за инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 

Юлиян Разсуканов 

 - книга за дарения – Галина Илиева 

 - книга за инструктажи за безопасни условия и обучение по учебни кабинети – природни 

науки, компютърен кабинет, физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество:  

 

  III. Комитет по условия на труд : 

         Председател: Вера Захариева 
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     Членове: Емилия Узунова, Илияна Демирева, Юлиян Разсуканов, Евгени Цанов,  

Ивелина Станчева, Калина Попова 

 

   IV. Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите: 

         Председател: Вера Захариева 

         Заместник-председател: Илияна Демирева 

         Секретар: Емилия Узунова 

      Членове: Юлиян Разсуканов, Ивайло Николов, Калина Попова, Зорница Илиева, 

                  Галина Илиева, Стефан Богданов, медицинска сестра 

 

 

    

         Приети  на заседание на  Педагогическия  съвет  с протокол  №18  от  11.09.2019 г. 

 

 

 


