
 
Приет с решение на Педагогическия съвет на 119 СУ 

от 14.09.2014година  Протокол 13/14.09.2018г. 

 

 

119 СУ”Академик Михаил Арнаудов” 

София, ул.”Латинка” 11 

www.119sou.com 

 

Годишен план 

За дейността на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов” 

За учебната 2018-2019година 

с приложен план за работата на Педагогическия съвет 

 

А. Теми за работата на Педагогическия съвет: 

1.Обсъждане на реализираният прием за учебната 2017-

2018година; 

2.Обсъждане на организацията на образователно-

възпитателния процес за учебната 2018-2019 година; 

3. Представяне на Списък-Образец 1; 

4 .Актуализиране на Правилника за дейността на 119 СУ; 

5. Представяне на Доклад-анализ за дейността на 119 СУ през 

2017-2018 учебна година; 

6.Обсъждане и приемане на стратегия за развитие на 

училището; 

7.Утвърждаване на списък с учениците получаващи стипендия; 

8.Приемане на спортно-туристически и културен календар за 

дейността на училището през учебната година; 

9.Обсъждане и приемане на предстоящия план-прием на 

ученици; 

10.Обсъждане на актуални въпроси по цялостното развитие на 

училището и проблеми с поведението и възпитанието на 

учениците; 

11.Разглеждане дейността на методическите обединения по 

предмети. 

 

http://www.119sou.com/


 

 

Б/ Основни направления и задачи при взаимодействие с 

родители, училищно настоятелство и обществен съвет: 

1.Запознаване на всички родители с Правилника за дейността 

на училището, с учебния план по който се обучават учениците в 

класа; 

2.Запознаване с работата на педагогическия съветник и 

психолога  с приемното време за граждани; 

3.Запознаване на учениците и родителите с резултатите от 

образователно – възпитателния процес в училището; 

4.Периодично представяне дейността на Училищното 

настоятелство, както и с работата на Обществения съвет. 

5.Своевременно актуализиране на наличната информация за 

дейността на училището в електронната страница. 

6.Разширяване дейността и сътрудничеството с различни 

обществени организации и популяризиране на цялостната 

дейност на училището. 

7. Запознаване с работата на училищната библиотека. 

 

 

 

В/Календарен план 

  

 

Месец Септември 

1.Представяне на Доклад-анализ за дейността на училището 

през 2017-2018 година; 

2.Анализ за реализиран прием за 2017-2018година; 

3.Изготвяне на Списък – Образец №1 за учебната 2018-2019 

година. 

4.Актуализиране на Правилник за дейността на училището и на 

Правилник за вътрешен трудов ред; Правилник за осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и 

труд.  



5.Изработване на седмичното разписание; 

6.Изготвяне и представяне на годишен план; 

7.Утвърждаване на годишните тематични разпределения на 

учителите по предмети и видове подготовка. 

8.Заверка на училищната документация за началото на 

учебната година; 

9.Провеждане и участие в септемврийските съвещания с 

учителите; 

10.Утвърждаване състава на комисиите за подпомагане 

дейността на училището и педагогическия съвет. 

11.Разглеждане на актуални въпроси по организацията на 

образователно-възпитателния процес през учебната 2018-

2019година. 

12.Провеждане на родителска среща с родители на ученици в 

новосформирани паралелки. 

13. Изработване и представяне на план за контролната дейност 

на директора. 

14. Организиране и провеждане на вътрешно-училищен 

квалификационен семинар. 

15. Отчет на изпълнението на Бюджет 2018. 

 

 

Месец Октомври 

1.Преглед на Задължителната училищна документация за 

началото на учебната година; 

2.Попълване и предаване на статистическите форми; 

3.Утвърждаване на списъци за стипендии за първи учебен срок; 

4.Провеждане на родителски срещи по организационни 

въпроси; 

5.Приемане на план график за празници, тържества, спортно-

туристическа дейност. 

6.Обявяване на конкурси за ученици за учебната година; 

7.Провеждане на Есенен футболен турнир по повод 1 ноември. 

 

Месец Ноември 



1.Преглед на училищната документация; 

2.Изготвяне и обявяване на график за класните работи за първи 

учебен срок; 

3.Организиране на зимен отдих на учениците; 

4.Провеждане на квалификационен семинар за учители в 

рамките на училищната програма за квалификация. 

5.Провеждане на родителска среща за резултатите от 

образователно-възпитателния процес; 

6. Представяне на дейността на методичните обединения през 

годината. 

7. Провеждане на съвместна проява с Junior Achievment. 

8. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

 

Месец Декември 

1.Провеждане на класни работи по график; 

2.Представяне дейността на методичните обединения; 

3.Организация и провеждане на Коледни благотворителни 

прояви. 

4.Организация и провеждане на Коледно математическо 

състезание. 

5. Подготовка на график за отпуските на персонала за 2019 

година. 

6.Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

Месец Януари 

1.Отчет за дейността на комисиите; 

2.Отчет за проведената квалификация за календарната 

2018година; 

3.Изготвяне на заявки за документацията за края на учебната 

година. 

4.Отчет на изпълнението на Бюджет 2018. 

5. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 



 

 

 

Месец Февруари 

1.Отчитане на резултатите от учебния процес през първи учебен 

срок; 

2.Провеждане на Общински кръг на Олимпиади по предмети; 

3.Утвърждаване на списъците за стипендии за втори учебен 

срок; 

4.Разглеждане и утвърждаване на План-прием за учебната 2019-

2020 година. 

5. Представяне на дейността на методичните обединения. 

6.Подготовка, организация и провеждане на състезание по 

български език и литература. 

7. Представяне на Бюджет 2018. 

8. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

Месец Март 

1.Родителска среща –консултация; 

2.Изготвяне и изнасяне на график за класни работи за втори 

учебен срок; 

3.Създаване на комисии за записване в първи клас; 

4.Организация за пролетен отдих на ученици.  

5.Представяне на дейността на методичните обединения. 

6.Подготовка за училищен празник. 

7.Подготовка, организация и провеждане на състезание по 

английски език съвместно с КЛЕТ. 

8. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

Месец Април 

1.Провеждане на контролни прегледи по трудова медицина; 

2.Организация по провеждане на празника на училището; 

3.Организация по летен отдих на учениците; 



4.Организация по осъществяване на ремонтите през лятото. 

5.Подготовка, организация и провеждане на Великденско 

матеамтическо състезание. 

6. Отчет на бюджет 2019 – първо тримесечие. 

7. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

8. Дейности на Училищно настоятелство 119 СУ и Обществен 

съвет. 

 

 

 

Месец Май 

1.Провеждане на Ден на ученическото самоуправление – 9 май; 

2.Прояви по повод празника на училището; 

3.Изпращане на випуск 2018; 

4.Тържества за буквите по повод 24-и май и завършването на 

първокласниците; 

5.Провеждане на класни работи и на външни проверки; 

6.Провеждане на квалификационни курсове с учители; 

7.Провеждане на зрелостни изпити. 

8. Прояви под наслов 60 години 119 СУ. 

9. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

Месец Юни  

1.Отчет на комисиите подпомагащи дейността на 

педагогическия съвет; 

2.Проверка на задължителната училищна документация. 

3.Отчети на дейсността на методичните обединения. 

4. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 

 

 

 

Месец Юли 

1.Раздаване на дипломите за завършено средно образование; 

2.Проверка на задължителната училищна документация; 



3.Провеждане на текущи и основни ремонти в сградата . 

4. Прояви по проекти по програма ЕРАЗЪМ +. 


