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МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
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УТВЪРДИЛ: 

РОСИЦА ГЕНОВА 

ДИРЕКТОР 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  

 

НА  
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, 

ГР.ПЪРВОМАЙ 

 
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Годишният план e приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14/13.09.2021 

г. и е утвърден със заповед № РД-06-1387/14.09.2021 г. на директора на училището. Планът е 

допълнен на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 от 15.04.2022 година. и възложен 

за изпълнение със Заповед № РД-06-706 от 18.04.2022 г. 

 

 

І.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.  
Дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през учебната 2020/2021 година протече 

съгласно залегналите в годишния план задачи и цели. Общият брой на учениците в началото бе 325, в 

края на учебната  годината 323, разпределени в 17 паралелки, дневна и дуална форма на обучение, 18 

ученици в задочна форма на обучение и 58 в СФО. Дейностите в училището бяха разнообразни по 

характер и подчинени на основната цел на образователната политика  за подготовка на граждани, 

притежаващи нужните знания и умения, осигуряващи стабилна позиция в Европейския съюз. 

Училището успешно преминаваше към дистанционна форма на обучение в електронна среда във 

времето, определено със заповед на министъра на образованието, във връзка с разпространението на 

COVID-19. 

Създадена бе система за по-ефективна организация на дейностите, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Правилното 

планиране на същите и подчертаният стремеж в ежедневната работа  за повишаване качеството на 

образователния процес допринесоха за превръщането на училището ни в привлекателна територия за 

учениците. 

В последните години ПГСС  „Васил Левски” се развива и утвърждава като авторитетно училище, с 

отлично подготвени кадри, чийто стремеж е непрекъснатото повишаване на квалификацията. Този 

стремеж е в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес, като 

партньор на ученика в бъдещото му личностно израстване на знаещ и можещ специалист в областта 

на земеделието и способен на реализация, с оглед новите изисквания на динамичната глобална 

икономика и предизвикателствата в живота. 

Силни страни : 

1. Добрата работа на учителите по подготовката на зрелостниците за явяването им на ДЗИ, 

като организация на работата и резултати на зрелостниците. Доказателство за успешното 

представяне – явили се 47 ученика по БЕЛ, среден успех Добър 3,52. Като втори ДЗИ бяха избрани 

квалификационните държавни изпити по теория и практика на професиите. Средният успех за 
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училището от тях е Добър 4,12. 

2. Придобиване на степен на професионална квалификация – издадени са 35 свидетелства за 

професионална квалификация. 

3.  Извънкласна дейност: 

- провеждане дни на професиите; 

- професионални състезания; 

- практически дейности; 

- изложби, базари; 

- презентации; 

- участия в различни  национални програми, проекти; 

- дейности в училищни клубове по ОП Наука и образование за интелигентен растеж – проект 

„Успех”, „Образование за утрешния ден“. 

4.  Рекламна дейност- активно участие на колеги в подготовката и реализирането на 

рекламната кампания. 

5. Системен контрол и прозрачност в работата и организацията на дейностите от страна на 

училищното ръководство. 

6. Качествено планиране и усъвършенстване на организацията, структурата и управлението на 

училището. 

7. Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 

ежедневната работа при осъществяване на образователно-възпитателния процес. 

8. Активна дейност на класните ръководители за осъществяване на връзката учител-родител-

ученик. 

9. Повишаване квалификацията на учителите-участие в планираните квалификационни форми 

и предоставените от РУО и МОН. 

Слаби страни: 

1.Допускане на отсъствия по неуважителни причини. Средно 30,05 на ученик, което показва 

тенденция към стабилизиране, но не и към подобряване по този показател. 

2.Допускане голям брой  извинени отсъствия -  средно по 140,3 на ученик. 

3.Недостатъчно използване възможностите на Ученическия съвет и на Обществения съвет. 

4.Недостатъчна адекватна реакция от страна на родителите на проблемните ученици. 

5.Пропуски при воденето на задължителната училищна документация. 

6.Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици проявяват нехайно 

отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия.  

7.Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите  на родителските срещи.  

Изводи: 

 От анализа на действителното състояние на дейността в ПГСС „Васил Левски” следва : 

Постиженията в образователно-възпитателната работа, положителните промени в естетизирането 

на учебната среда, екипната работа на преподавателите имат своя резултат, а именно подобряване 

качеството на учебно-възпитателния процес. 

В процеса на работа са констатирани някои специфични проблеми и затруднения: 

o поради обективни демографски процеси, отчитане на тенденция за намаляване броя на 

постъпващите в училището ученици. 

o тенденция за допускане голям брой  на неизвинени  и извинени отсъствия 

o тенденция за понижаване на оценките поради ниска мотивация на учениците  и 

недостатъчна ангажираност на родителите 

o недостатъчна ефективност от дейността на ученическия съвет и училищното настоятелство. 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:  

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и 

пълноценна социализация на учениците.  
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2. Привеждане дейността на Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" в 

съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и 

прилагане на държавните образователни стандарти.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на 

добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на 

участие в квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на 

учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта. Изграждане и функциониране на обществения съвет към училището. 

6.  Привеждане дейността на Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" в 

съответствие с разпоредбите на МОН и МЗ във връзка с разпространението на COVID-19. 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

ГЛАВНА ЦЕЛ  

Развитие на Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" в условията на 

прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция 

чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в 

партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за 

обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за 

всички в училище за всеки.  

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование, 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността 

на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.  

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на 

училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование  

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците.  

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри  

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието 

и младежките политики.  

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ  

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК МЯСТО НА ОТЧЕТ 

1 2 3 4 5 

м. Септември 

1. 
Изготвяне на учебни програми 

за разширена подготовка.. 
Директор, учители 09.21 г. Директор 

2. 

Педагогически съвет за 

организация на новата учебна 

година.  

Директор, 

заместник - директор 
09.21 г. РУО 

3. 
Утвърждаване на класните 

ръководители. 
Директор 09.21 г. ПС 
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4. 

Запознаване на педагодическия 

персонал с актуалните 

нормативни документи на 

МОН. 

Директор 09.21 г. ПС 

5. 
Приемане на Насоки за работа 

в условията на COVID-19. 
Директор ,Комисия  09.21 г. Директор 

6. 

Изготвяне на седмично 

разписание и график за 

учебните занятия.   

Комисия 09.21 г. 
РУО  

РЗИ 

7. 

Приемане на промените в плана 

за изпълнение на дейностите по 

стратегия за развитието на 

училището.  

Директор, Комисия 

 
09.21 г. ПС 

8. 

Приемане на промени в 

правилника за дейността на 

училището. 

Директор,  
Комисия 

09.21 г. ПС 

9. 

Приемане годишния план за 

дейността на ПГСС “В. 

Левски“ 

Директор, ПС 09.21 г. ПС 

10. 

Планиране на работата на 
комисията по квалификационната 

дейност, методичните обединения, 

другите  комисии и учителите във 

връзка с годишния план за 
дейността на гимназията. 

 Комисията по 

квалификационната 

дейност,  

методични 

обединения 

09.21 г. 

Председател на 

комисията по 

квалификационната 

дейност, МО 

11. 

Приемане състав и дейност на 

координационен съвет за 

превенция и справяне с 

тормоза, насилието и 

асоциалните прояви на 

учениците в училище. 

Директор,  

Комисия 
09.21 г. ПС 

12. 

Приемане на промените в 

програма за превенция на 

ранното напускане на училище 

Директор,  

Комисия 
09.21 г. ПС 

13. 

Приемане на промените в 

програма за предоставяне на 

равни възможности и за 

приобщаване на децата и 

учениците от уязвимите групи. 

Директор,  
Комисия 

09.21 г. ПС 

14. 
Приемане промените в етичен 

кодекс на училищната общност 

Директор,  

Комисия 
09.21 г. ПС 

15. 

 Приемане на програма за 

гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование за учебната 

2021/2022 година 

Директор,  

Комисия 
09.21 г. ПС 

16. 

Приемане комисия за 

изработване на карта за оценка 

на резултатите от труда на 

педагогическите специалисти 

Директор,  
Комисия 

09.21 г. ПС 
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17. 

Приемане на годишен план за 

дейностите за подкрепа на 

личностно развитие 

Директор, 
Комисия 

09.21 г. ПС 

18. 
Тържествено откриване на 

учебната 2021/ 2022 година 
 
Комисия 

15.09.21 г. Директор 

19. 

Запознаване на новоприетите 

учители и служители с 

длъжностните им 

характеристики. 

Директор 15.09.21 г. Директор 

20. 

Начален инструктаж на 

учениците от новоприетите 

паралелки- VІІІа, VІІІб, 

VІІІв,относно здравословните и 

безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд, 

инструктаж по БД. 

Инструктаж на всички ученици 

по БДП  и за работния процес в 

условията на COVID-19. 

Заместник - директор, 

класни ръководители 
15.09.21 г. Директор 

21. 

Изготвяне и представяне за 

утвърждаване в РУО на Списък 

образец 1 за разпределение и 

утвърждаване на 

преподавателската дейност на 

учителите. 

Директор 15.09.21 г. РУО 

22. 

Изготвяне на годишни 

тематични разпределения върху 

учебния материал по учебни 

предмети от учителите. 

Учители 

 
15.09.21 г. Директор 

23. 

График за класни и контролни 

работи през първия учебен 

срок.  

Учители 

 
м.09.21 г. Директор 

24. 

Изготвяне и представяне на 

формуляри- образци на 

Националния статистически 

институт.  

Директор м.09.21 г.  

25. 
Провеждане на сбирки на 

методичните обединения. 

Председатели на 
методични обединения, 

учители 

 

м.09.21 г. Председатели МО 

26. 

Входно равнище на знанията и 

уменията на учениците по 

учебни предмети. 

Учители м.10.21 г. Директор 

27. 

Утвърждаване на график за 

изпитите на ученици от 

самостоятелна форма на 

обучение. 

Комисия 09.21 г. Директор 

28. 

Координиране на 

извънучилищните 

квалификационни дейности с  

вътрешноучилищната 

Учителите по 

общообразователна 

подготовка 

м.09.21 г.- 06.2022 г. Председателят на МО 
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квалификационна дейност. 

29. 

Запознаване и обсъждане на 

новите изисквания за 

календарните и тематичните 

планове по предмети, дадени 

на регионалните съвещания. 

Учител м.09.21 г.  

Председателят на МО 

30. 

Запознаване и обсъждане на  

промените в нормативната 

уредба 

 

Учители м.09.21 г. Директорът, 

Председателят на МО 

31. 

Обсъждане на новите учебни 

програми за ХII клас по 

предметни области. 

Учители м.09.21 г. Председателят на МО 

32. 

Осъществяване на 

сътрудничество с основните 

социални фактори: 

семейство; дирекциите по 

социално подпомагане; 

районните управления на 

МВР; културни институции; 

сдружения; фондации и др. 

институции и звена имащи 

отношение към младите хора. 

Връзката се осъществява в 

електронна среда. 

  

 

 

 

 

 

Класни 

ръководители м.09.21 г.- 06.2022 г. Директор 

33. 

Утвърждаване на секретар на 

педагогическия съвет; 

 

 

Директор м.09.21 г.- Директор 

34. 

Запознаване се с бюджета на 

училището и с отчет за 

неговото изпълнение; 

 

 

ПС 
м.09.21 г.- 06.2022 г. Директор 

35. 

Запознаване на 

педагогическия колектив с 

дейността на УКБППМН, 

нейната роля и място в 

превенцията на 

противообществените прояви 

 
Педагогически 

съветник 
м.09.21 г.- Директор 

36. 

Участия в ученически 

олимпиади и състезания 

 

 

Учители 

м.09.21 г.-06.22 г., 

съгласно заповед на 

Министъра на 

образованието и 

науката 

Директор 

37. 
Определяне на групи за 

занимания по интереси 

 

Учители м.09.21 г. Директор 

м. Октомври 

1. 
Изработване план за 

контролната дейност на 

Директор,  

заместник - директори  
10.21 г. РУО, Директор 
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директора и заместник - 

директора. 

2. 
Избор на представители по 

класове за ученическия съвет. 

Класни ръководители, 

Педагогически 

съветник 
10.21 г. ПС 

3. Родитело- учителска среща  

 
Класни ръководители 

 
10.21 г. Директор 

4.  
Обсъждане на резултатите от 

проверка на входно равнище  

Директор, 

учители, комисия 
10.21 г. ПС 

5. 

Утвърждаване на списъка на 

учениците, които ще получават 

стипендии за първия учебен 

срок. 

Класни ръководители, 
Комисия за стипендии 

10.21 г. ПС 

6. 

Заседание на Ученическия 

съвет– организационни 

въпроси, информация за 

изминалата година, задачи за 

новата. 

Педагогически 

съветник 
10.21 г. Директор 

7. 
Честване на Деня на народните 

будители. 
Комисия 10.21 г. Директор 

8. 
Тренировъчна евакуация при 

пожар. 
Заместник- директор  10.21 г. Директор 

9. 
Тренировъчна евакуация 

действие при земетресение 
Заместник- директор  10.21 г. Директор 

10. 

Повишаване вътрешната 

квалификация на учителите 

чрез съвместни разработки на 

уроци, консултации, открити 

уроци и презентации на добри 

практики 

 

Учители 

10.21 г. Директор 

11. 
Оказване помощ на 

новоназначени учители 

Учители - 

наставници 
10.21 г. Директор 

12. 

Обогатяване на библиотечния 

фонд с научна, методическа и 

дидактическа литература. 

Учители 
10.20 г. – 06.2022 г. Директор 

13. 

Запознаване на 

новопостъпващите ученици 

със същността на тормоза, 

проявите и участниците в 

процеса. 

Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

10.21 г. Директор 

14. 

Оценка на проблемите през 

мнението на ученици, 

учители, родители 

посредством стандартизиран 

въпросник; Анализ на 

ситуацията. 

 

Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 10.21 г. Директор 

15. 
Провеждане на тематични 

работни срещи за обсъждане 

Педагогически 

съветник; 
10.21 г. Директор 



8 

 

на резултатите от началната 

диагностика. Планиране на 

дейностине в часа на класния 

ръководинел. 

Класни 

ръководители 

16. 

Запознаване на учениците с 

правилата за движение извън 

населени места през деня, 

през нощта и при намалена 

видимост. 

Заместник-директор, 

Учители 

10.21 г. Директор 

17. 

В началото на учебната година 

всички ученици да се запознаят 

с пътно транспортната 

обстановка на района на 

училището и града.  

 

Заместник-директор, 

Учители 

10.21 г. Директор 

18. 

Дейности за превенция на 

наркоманиите, други 

зависимости и проявите на 

рисково поведение сред 

учениците. 

Педагогически 

съветник, Учители 
10.21 г. Директор 

19. 
Дейности за превенция на 

ранно напускане на училище 

Педагогически 

съветник, Учители 
10.21 г. – 06.2022 г. Директор 

20. 

Дейности по предоставяне на 

равни възможности и 

приобщаване на учениците 

Педагогически 

съветник, Учители 10.20 г. – 06.2022 г. Директор 

21. 

Подбор на ученици за участие в 

реализиране на дейности, 

свързани с кариерни 

възможности в селското 

стопанство по програма 

„Еразъм+“, дейност 1 - 

Образователна мобилност за 

граждани, сектор –

Професионално образование и 

обучение 

 

 

 

 

 

Учители 
10.21 г. Директор, РУО 

м. Ноември 

1. 
Обучение за работа с 

електронни уроци 

Ръководител ИКТ 
м.11.21 г. Директор 

2. 

Вътрешно-квалификационна 

дейност на методическото 

обединение на кл.ръководители. 

Разглеждане на тема: „Как да 

мотивираме учениците за 

добротворчество, планиране, 

организация и провеждане на 

благотворително събитие 

 

 

Класни 

ръководители 

Пед.съветник 

Председателят на 

МО 

 

м.11.21 г. Директор 

3. 

Отбелязване на Международен 

ден на толерантността  

 

Педагогически 

съветник 

 

м.11.21 г. Директор 

4. 
Отбелязване на Международен 

ден за борба с насилието над 

Координационен 

съвет 
м.11.21 г. Директор 
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деца 

 

5. 

Провеждане беседа-разговор за 

поведението на учениците като 

участници в пътното движение.  

 

 

Учители по БД 
м.11.21 г. Директор 

6. 

Приема информация за 

резултатите от проверката на 

училищната документация и 

ритмичността на изпитванията;  

 

Директор 
м.11.21 г. Директор 

7. 

Приема отчет за проведената 

родителска среща; 

 

Председателят на 

МО м.11.21 г. Директор 

8. 

Волейболна среща със СУ 

“Проф. 

 Д-р Асен Златаров” 

            

Учители по ФВС 

м.11.21 г. Директор 

9. 

Провеждане на тренинг на тема 

„Социална интелигентност“ 

Педагогически 

съветник 

 

м.11.21 г. Директор 

10.  
Военно обучение на учениците 

от IX и X клас 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

Съгласно график от 

ВО - Пловдив 
Директор 

11. 
 Сбирка на Обществен съвет на 

ПГСС 
ПС м.11.21 г. Директор 

м. Декември 

1. 
Обсъждане на предложение за 

ДПП 2021/2022 уч.г. 

ПС 
12.21 г. Директор 

2. 
Коледно тържество  Комисия 

12.21 г. Директор 

3. 

Популяризиране на 

националната телефонна линия 

за деца 116 111, интернет 

адреси, координати на 

институции, към които 

засегнатите групи могат да се 

обърнат в случай на насилие. 

 

 

Педагогически 

съветник 12.21 г. Директор 

м. Януари  

1. 

Вътрешно-квалификационна 

дейност на методическото 

обединение на кл.ръководители. 

 

 

 

Класни 

ръководители 

м.01.22 г. Директор 

2. 
Провеждане на ДИ за СПК Директор 

м.01.22 г. Директор, РУО 

3. 
Предложение за ДПП 2021/2022 

уч.г. 

Директор 
м.01.22 г. РУО 

м. Февруари 
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1. 

Приемане докладите на 

класните ръководители за първи 

учебен срок учебната 2021/2022 

г.; 

 

ПС 
м.02.22 г. Директор 

2. 

Приема информация за 

образователно-възпитателния 

процес за първи срок на 

учебната 2021/2022 година; 

Утвърждава списък със  

стипендианти за втори учебен 

срок на  учебната 2021/2022 

година; 

Приема доклад за 

отпадналите от училище 

ученици и прави анализ на 

причините за отпадането им; 

Обсъжда нивото на 

овладяване на 

компетентности от учениците 

и предлага съвместни мерки 

между учителите с цел 

подобряване на 

образователните резултати; 

 

 

 

 

 

 

 

Класни 

ръководители,  

Педагогически 

съвет 

м.02. 22 г. Директор 

3. 
Честване на 19.02.2021 г.  

                                                                                               

 

Комисия 
 02.22 г. Директор 

4. 

Тенис на маса училищен 

турнир за юноши и девойки 

 

 

Комисия 

 
м.02 - 03.22 г. Директор 

м. Март 

1. 
Занятие “Действие при 

пожар”  

ЗДУПД, РС”ПБЗН” 
03.22 г. Директор 

2. 
Родителска среща за II 

уч.срок 

Класни 

ръководители 
03.22 г Директор 

3. 

Отбелязване на 3 март. – 

общоградско тържество с 

участието на ученици от 

ПГСС. 

 

 

Йорданов, класни 

ръководители 

 

03.22 г. Директор 

4. 

Отбелязване на 8 март Председатели на 

учителски 

синдикати 

03.22 г. Директор 

5. 
Волейболен училищен турнир 

/юноши/  

 

Учители по ФВС 

 

03.22. – 04.22 г. Директор 

6. 
Занятие “Действие при 

тероризъм”  

 

ЗДУПД, РС”ПБЗН” 
03.22 г. Директор 

м. Април  

1. 
Обсъждане на изискванията за 

провеждане на ДЗИ и НВО в 

 

Учители по 
м.04.22 г. Директор 
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края на Х клас. общообразователна 

подготовка 

2. 

Обсъждане на форматите на 

изпитните учебни програми и 

на форматите за НВО по БЕЛ 

и математика в края на Х клас 

и ДИ за СПК. 

Учители по 

общообразователна 

подготовка м.04.22 г. Директор 

3. 

Целенасочена работа за 

успешно полагане на 

държавни изпити за 

придобиване на II и III 

квалификационна степен 

 

Учители по 

професионална 

подготовка 

м.04.22 г. Директор 

4. 
Избиране на знаменна група Класни 

ръководители 
м.04.22 г. ПС 

5. 
Седмица на любимия учебен 

предмет и професиите. 

Комисия 
м.04.22 г. Директор 

м. Май 

1. 

Състезание по безопасност на 

движението с учениците от 11 и 

12 клас. 

 

Учители по БД м.05.22 г. Директор 

2. 

Състезание по майсторско 

управление на трактор и 

автомобил. 

Учители по БД 

м.05.22 г. Директор 

3. 
Отбелязване на Спортния 

празник 2021/2022 г. 

 

Комисия 
19.05.22 г. Директор,РУО 

4. 
Отбелязване на Празника на 

училището 2021/2022 г. 

 

Комисия 
05.05.22 г. Директор,РУО 

5. 
Провеждане на ДЗИ и ДИ за 

СПК - теория 

Директор, УЗК 
18, 21.05.22 г. Директор, РУО 

6. 
Изпращане на зрелостниците от 

випуск 2022 

 

Комисия 13.05.22 г. Директор 

7. 

Отбелязване на Празника на 

зрелостта за учебната 2021/2022 

г;; 

 

Комисия 21.05.22 г. Директор,РУО 

8. 

Приемане докладите на 

класните ръководители на 

зрелостниците за  края на 

учебната година; 

 

Класни 

ръководители 
м.05.22 г. Директор 

9. 

Определяне на зрелостници за 

получаване на еднократни 

стипендии за постигнати 

резултати през курса на 

обучение 

 

Класни 

ръководители м.05.22 г. Директор,ПС 

10. 

Ден на славянската писменост и 

култура – общоградско 

тържество. 

 

Комисия м.05.22 г. Директор 

м. Юни 

1. 
Провеждане на ДИ за СПК - 

практика 

Директор, УЗК, 

Комисии  01.06.-08.06.22 г. Директор, РУО 
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2. 
Провеждане НВО Х клас Директор, комисии 

14.06.и16.06.22 г. РУО 

3. 

Закриване на учебната 

2021/2022 година 

  

 

Комисия 06.22 г. Директор 

4. 

Приема докладите на 

класните ръководители за 

края на учебната година; 

 

 

Класни 

ръководители 
 06. 22 г. Директор 

5. 

Приема отчет на постоянните 

комисии за работа по 

реализиране на училищните 

планове и правилници за 

учебната 2021/2022 година; 

 

 

 

Педагогически 

съвет  06. 22 г. Директор 

6. 

Определяне на ученици за 

получаване на еднократни 

стипендии за постигнати 

резултати през учебната 

година; 

 

 

 

Класни 

ръководители 
06. 22 г. Директор 

7. 

 Дейности, свързани с работа 

в реална работна среда в 

Италия по проект „Еразъм+“, 

вкл. реализиране на учебна 

практика с ученици. 

 

Учители 

м.09.21 - 08.22 г. Директор, РУО 

8. 

Реализиране на извънкласни 

дейности. Реализиране на 

учебни екскурзии. 

Ръководители на 

клубове. Класни 

ръководители. 

м.09.21 - 06. 22 г. Директор 

м. Юли 

1. 

Изготвяне на анализи на 

годишните резултати на 

учениците и на резултатите от 

ДЗИ, ДИ, НВО   

  

 

 

Учители м. 07. 2022 г. 
Председатели на 

МО 

2. 

Утвърждаване начин на избор, 

състав и членове  на комисия 

за определяне на  

диференцирано заплащане на 

преподавателите; 

Утвърждаване учебни 

предметите и хорариум часове 

за допълнителна подготовка 

по професии/специалности за 

учебната 2021/2022 година; 

Приемане докладите на 

класните ръководители на 

учениците от задочна форма 

на обучение за учебната 

2020/2021 година; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически 

съвет 

м. 07. 2022 г. Директор 
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Приемане информация за 

резултатите от образователно-

възпитателния процес през 

учебната 2020/2021 година; 

Приемане формите на 

обучение за учебната 

2021/2022 г ; 

Избиране спортните дейности 

2021/2022 г  

Запознаване с проект на СО1 

за учебната 2021/2022 година; 

 

м. Септември 

1. 

Приемане Стратегия за 

развитие на ПГСС ”Васил 

Левски” с приложени към нея 

планове за действие и 

финансиране;  

Приемане училищните учебни 

планове за учебната 2022/23 г.  

Приемане Правилник за 

дейността на училището за 

учебната 2022/2023 г.; 

Приемане  Годишен план за 

учебната 2022/2023 г.,  

Запознаване с План за 

контролната дейност на 

Директора за учебната 

2021/2022 г.; 

Запознаване с План за 

контролната дейност на ЗДУД 

за учебната 2022/2023 г ;  

Приемане/актуализиране 

Механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз за 

учебната 2022/2023 г .; 

Приемане Програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище за 

учебната 2022/2023 г ;  

Приемане програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

за учебната 2022/2023 г.;  

Приемане План на комисията 

за противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни 

и план за работа на 

УКППМНП 

Приемане План за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически 

съвет 

м. 09. 2022 г. Директор 
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надграждане на знания и 

умения  

Приемане Годишна училищна 

програма за организация на 

учебния ден за учебната 

2022/2023 г.; 

Приемане /актуализиране 

Правилник за здравословни и 

безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд 

за учебната 2022/2023 г ; 

Приемане/актуализиране 

План за защита при бедствия 

за учебната 2022/2023 г ; 

Приема План-график за 

военно обучение 

Приема Училищна програма 

по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование 

Приемане училищна 

програма за Часа на класа; 

Приемане/актуализиране 

Вътрешни правила за 

условия за получаване на 

стипендии от учениците за 

учебната 2022/2023 г .; 

Приемане/актуализиране 

Правила за действие при 

злонамерени анонимни 

телефонни съобщения; 

Приемане/актуализиране 

Етичен кодекс на 

училищната общност в 

ПГСС; 

Приемане/актуализиране 

План-програма за работа с 

ученици в риск за учебната 

2022/2023 г .; 

Актуализиране на 

тригодишната програма за 

Извънкласни и 

извънучилищни дейности за 

учебната 2022/2023 г ; 

Приемане Програма за 

намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система на 

ПГСС ”Васил Левски” гр. 

Първомай за учебната 

2022/2023 г ; 
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V. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  

1.Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките 

политики: МОН, РУО, РЗИ, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към 

ДСД, ДАЗД и др.  

2.Взаимодействия с родители. 

3.Взаимодействие със социалните партньори и работодателите. 

4.Взаимодействия с институции и структури с обществено значение. 

 

Неразделна част от настоящият план са: 

- План за работа на Педагогическия съвет; 

- План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на 

педагогическите специалисти; 

- Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация; 

- План за дейността на Методическо обединение общообразователна подготовка; 

- План за дейността на Методическо обединение професионална подготовка; 

- План за дейността на Методическо обединение на класните ръководители; 

- Планове за дейността на Училищните екипи за ключови компетентности; 

- Механизъм за противодействие на училищния тормоз; 

- План за работа на УК за превенция на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

- План-програма за работа по сериозни проблеми като наркомании, проява на рисково 

поведение и други зависимости; 

- Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците 

и дейностите за подкрепа на личностното развитие на ученици; 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

- Мерки за повишаване качеството на образованието 

- Училищна програма за обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование; 

- Училищна учебна програма за провеждане на Час на класа; 

- План-програма по БДП; 

- Спортен календар; 

- План за общоучилищните тържества и чествания; 

- План за осигуряване на ЗБУВОТ; 

- График за евакуационните тренировки; 

- План за работа на комисията за противодействие на корупцията и реализиране на 

антикорупционна програма; 

- План за дейността на ученическия съвет; 

- План-график за провеждане на военно обучение; 

- График за провеждане на родителски срещи; 

- План за контролната дейност на ЗДУД; 

- План за контролната дейност на директора; 

 

Забележка: 

Годишният план и неговите приложения са отворени и могат да се актуализират и променят в 

хода на цялата учебна година. Всички дейности ще бъдат съобразени с въведените 

противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.  
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