Календар на дейностите
2022/2023 учебна година

м . АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ - 2022год.
1. Ремонт на материалната база за нормално откриване на учебната година.
2. Обсъждане на оперативно съвещание на организацията за откриването на
новата учебна година.
3. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на
образователно -възпитателния процес съгласно изискванията на ХЕИ.
4. Издирване и прибиране в училище на подлежащите за задължително обучение ученици. Изпращане сведение в Общинската администрация за
приетите ученици в първи клас
5. Определяне реда и условията и изготвяне заповеди на учениците, явяващи
се на септемврийската поправителна сесия.
6. Утвърждаване на училищния учебен план.
7. Тържестввено откриване на новата учебна година
8. Периодична проверка и попълване на задължителната
училищна документация :
-Книга за подлежащите на задължително обучение ученици.
-Главна класна книга след резултатите от септемврийската поправителна сесия.
-Дневниците на паралелките от І до VІІ клас/м. 09./
-Дневниците на групите за СИП / ФУЧ/ и ПИГ /м. 09./
-Ученически книжки ІІ – VІІ клас /м.09./
9. Осигуряване на правоспособни учителски кадри, отговарящи
на изискванията за заема длъжност.
10. Провеждане на обща родителска среща и родителски срещи
по класове за запознаване с организацията на образователно- възпитателния процес
през учебната 2022-2023 г. и теми свързани с БДП.
11. Изработване на седмично разписание, график за дежурството на учителите през
учебната година, часови график на учебните часове
12. Актуализиране на Правилник за дейността на училището.
13. Участие на директора в септемврийските съвещания
14. Заседание на УН по въпроси касаещи нормалното откриване на учебната година.
15. Провеждане на инструкция по безопасност на труда с всички работещи в
училището и учениците.
16. Приемане на Противопожарна наредба.
17. Заповед по БДП и инструктаж по БДП за всички ученици от І- VІІ клас.
18. Приемане Годишен план на училището.
19. Определяне годишната преподавателска заетост на учителите.
20. Определяне дните за консултации по всички учебни предмети.
21. Изготвяне на сведение за организацията на дейността в училище. (Списък Образец 1)

22. Изготвяне и утвърждаване на годишни тематични разпределения по учебни
предмети и класове.
23.Съгласуване на учебната документация с Обществен съвет
23. Отбелязване на годишнината от Независимостта на България.
м. ОКТОМВРИ – 2022 год.

1. Попълване на необходимите форми- образци на НСИ.
2. Заседание на УН по организационни въпроси.
3. Изработване съвместно с УН на план за осъществяване на нормален учебен
процес през зимата.
4. Есенен поход „Отново на училище ”- разходки сред природата за
всички класове.
5. Есенен училищен поход „Красотата на природата“ .
6. Отбелязване Деня на учителя – 5 октомври 2022 год.
7. Отбелязване Националния ден на благотворителността – 19 октомври
8. Провеждане на тестове за входно равнище
м.НОЕМВРИ - 2022 год.

1.
2.
3.
4.

Утвърждаване график за класните работи.
Честване на 1 ноември – Ден на будителите – училищно тържество
Ден на християнското семейство и християнската младеж – 21 ноември
Провеждане на училищен конкурс за стихотворение, разказ,
рисунка на тема „Родолюбие”.
5. Училищен конкурс за рисунка на тема „Златна есен – плодовете на есента”
6. Есенен спортен празник
м. ДЕКЕМВРИ - 2022 год.

1. Доклад - анализ за контролната дейност на директора.
2. Подготовка за Коледните тържества.
3. Актуализиране на информацията от сведението за дейността в училището.
4.Провеждане на класните работи за I учебен срок
5.Изготвяне на поименно разписание на длъжностите и заплатите за тях.
6.Честване на годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
7.Честване годишнина от рождението на Стефан Минев
м. ЯНУАРИ - 2023 год.

1. Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на 2022-2023 учебна
година.
2. Зимен спортен празник.
3. Училищен кръг на олимпиадите по математика, химия, биология.

4. Изготвяне на списък на учениците със съмнения за проблеми
в психо-физическото развитие, които ще се представят за първична оценка на
общообразователните потребности от екипа за комплексно педагогическо оценяване в
РУО.
5.Изготвяне на седмичното разписание и на графика за класните работи за II учебен
срок
м. ФЕВРУАРИ - 2023 год.

1.

Отчитане на резултатите от образователно- възпитателната работа през І учебен
срок.
2. Отбелязване на годишнината от обесването на Левски- училищно тържество.
3. Изготвяне на справка за брой отпаднали ученици и анализ на причините.
4. Актуализиране на информацията от сведенията за организация на дейността в
училището
5.137 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора
6.Училищно състезание Лъвски скок
7.Отбелязване 114 години от рождението на Емилиян Станев
м. МАРТ- АПРИЛ - 2023 год.
1. Училищен кръг на олимпиадата по български език.
2. 3- март – училищно тържество.
3. „Първа пролет”- общоучилищен празник.
4. Разглеждане възможностите за осигуряване летния отдих на учениците.
5. Разработване на примерни маршрути за екскурзии.
6. Училищен конкурс за детска рисунка на тема „Освобождението”.
7. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация на училището за
началото на учебната 2022-2023 год.
8. Изготвяне на обобщена заявка за необходимите учебници
и учебни помагала, които ще се ползват безвъзмездно от учениците от І до VII клас за
учебната 2022- 2023 год.
9. Училищни състезания „ Защита от бедствия”.
10. Училищни мероприятия посветени на Международния ден на планетата Земя.
11. Училищен конкурс за рисунка „С очите си видях бедата”.
12. Отбелязване на Деня на Земята – „Природата – наш дом”с почистване на района
около училището
13.Провеждане Празник на буквите с учениците от I клас
14.Училищенспортен празник „Да спортуваме заедно“
15.Училищен конкурс за есе „Водата – извор на живот” – „Да пазим чисти седемте реки
на родното село”, „Чиста вода – здраве за всички”
16. Ден на Земята
17.144 години от създаване на българското опълчение
18.134 години от рождението на Димчо Дебелянов
19.Училищен турнир по шах
20.Ден на българската Конституция

м. МАЙ - 2023 год.
1. Приемане графика за подготовка на материално- техническата база за новата учебна
година, съгласно изискванията на РЗИ.
2. Празник на детската книга – училищен конкурс за детско творчество
3. Отбелязване Деня на Европа и ученическото самоуправление
4. Подготовка на патронния празник на училището и 24 май.
5. Определяне на групите за СИП,/ФУЧ/ и ЗИП за новата учебна година.
6. Изготвяне на предложения за квалификационната дейност през уч. 2022 - 2023
година
7. Отбелязване на Световния ден на околната среда -5 юни . Провеждане /по
определен график/ на зелена седмица
8.Провеждане на тестове за изходно равнище
9.Провеждане на НВО с учениците от 4 и 7 клас.
10.Училищен велопоход „Не на дрогата“
м. ЮНИ – 2023 год.
Изготвяне на проект за Списък- образец 1
Честване паметта на Христо Ботев
Цялостен отчет за образователно- възпитателната работа през учебната годината.
Изготвяне на обобщена информация за броя на отпадналите ученици и анализ на
причините.
6.Провеждане на редовна сесия за промяна на оценката
4.Провеждане на юнска поправителна сесия
5.Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за новата учебна година
6.Подаване на молби за платен годишен отпуск
7.Задачи за лятото.

1.
2.
3.
4.

