
 

К  А  Л  Е  Н  Д   А  Р 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  

ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

№ Д Е Й Н О С Т И РАЗРАБОТВА СЕ  СЪГЛАСУВА СЕ УТВЪРЖДВА 

СРОК 

ПРЕДСТАВЯ 

СЕ СРОК 

1 2 3 4 5 6 

 СЕПТЕМВРИ     

I. Разглеждане и обсъждане на измененията в 

нормативните документи за началото на учебната 

година  

Председателите 

на МО 

Методични 

обединения 

 

15.09.  

1. Изготвяне на графици за провеждане на 

септемврийската изпитна сесия 

- поправителни изпити 

- приравнителни изпити 

- изпити на учениците от само-стоятелна 

форма на обучение 

- държавни изпити за степен на професионална 

квалификация 

- държавни зрелостни изпити 

Зам.директори 

Учители 

Педагогически 

съвет 

Директор 

24.08. 

 

 

 

 

 

 

2 Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за 

провежданена учебно-възпитателния процес, 

съгласно изискванията на РЗИ. 

Зам.директор 

производствена 

дейност 

 РЗИ 

03.09. 

 

 

3 Определяне на предметите за в училищните учебни 

планове 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съвет 

Директор 

10.09. 

 

4 Осигуряване на обучението по РПП  и РП с учебни 

програми 

Учители  Директор 

10.09. 

. 

5. Утвърждаване на график за класните и контролните 

работи през І учебен срок 

ЗДУД 

 

Педагогически 

съвет 

01.10. 

Директор 

01.10. 

 

6 Изготвяне на годишни разпределения на учебния 

материал по учебни предмети 

Учителите    

 

7 Утвърждваване на училищните учебни планове Директор 

 

Педагогически 

съвет 12.09. 

Директор  

14.09. 

 

8 Изготвяне на Списък-образец № 1 Директор, зам.дирек- 

тори,гл.счетоводител 
 Директор 

24.09. 
 

9 Запознаване на педагогическите специалисти с 

организацията и управлението на дейностите през 

учебната 2022/2023 г. 

Директор 

12.09. 

 

   



10 Утвърждаване на графици за дежурство на 

непедагогическия персонал и на учителите.  

Зам.-директори 

12.09. 

Педагогически 

съвет 

Директор 

14.09. 

 

11 Актуализиране фонда на библиотеката с учебно-

помощна литература 

Учителите  Директор  

12 Утвърждаване на седмичното разписание Андреев,  

12.09. 

 Директор 

14.09. 

РЗИ, РУО 

24.09. 

13 Утвърждаване на класните ръководители Зам.-директори 

03.09. 

Педагогически 

съвет 10.09. 

Директор 

14.09. 

 

14 Провеждане на родителски срещи-разясняване на 

нови нормативни документи, учебници и учебни 

помагала. Запознаване с училищните учебни 

планове и подписване на декларации от родителите  

Директор 

Зам.директори 

03.09. - 12.09. 

   

15 Утвърждаване на графици за: 

- провеждане на учебни практики и 

производствени практики 

- дежурство на учителите 

- консултации на учителите 

- час на класа за работа с учебна документация, 

родители и ученици 

- модули по спортни дейности 

ЗДУД 

ЗДПУД 

10.09. 

Педагогически 

съвет 

12.09. 

Директор  

 

14.09. 

 

 

 

 

 

16 Представяне на талоните за провеждане на 

профилактични прегледи на учениците 

Класните 

ръководители 

  Мед.сестра 

30.09. 

17 Изготвяне и заверяване на лични здравни книжки 

от учениците за учебни практики 

Учителите по 

практика 24.09. 

  ЗДУПД 

27.09. 

19 Снемане мерките и определяне размерите на 

противогазите на учениците 

Класните 

ръководители26.09. 

  ЗДУД 

26.09. 

20 Провеждане на съвещания на методическите 

обединения и приемане на годишни планове  

Председатели на 

МО 

10.09. 

Педагогически 

съвет 

12.09. 

Директор 

14.09. 

ЗДУД 

12.09. 

21 Изготвяне на списък с учебниците, по които ще се 

обучават учениците 

Учителите 

 05.09. 

 .  

23 Въвеждане на информация в ел.дневник  и 

НЕИСПУО  

Класните 

ръководители 

17.09. 

 Директор 

17.09. 

 

24 Сключване на договори с базови обекти Учителите по  

практика 

ЗДУПД Директор 

20.09. 

 

25 Представяне на списъци за личните лекари на 

учениците 

Класните 

ръководители    

20.09. 

  Мед.сестра 

20.09. 



26 Провеждане на встъпителен и периодичен 

инструктаж с персонала и учениците 

ЗДУПД 

16.09. 

   

27 Изготвяне на статистически отчет за ПГРТО Зам.директори 

26.09. 

 Директор 

03.10. 

Статистика 

10.10. 

28 

 

Годишен план за квалификация на педагогическия 

персонал 

Директор 

10.09. 

Педагогически 

съвет 12.09. 

РУО 

 

РУО 

 

 

29 

 

 

 

 

- Училищни учебни планове 

 

- Правилник за дейността на училището 

 

- Правилник за осигуряване на безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд 

- Правилник за вътрешния трудов ред 

Директор и 

комисия 

ЗДУД  и комисия 

 

ЗДУПД и комисия 

 

Директор и 

комисия 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

РУО 

 

 

 

 

- Анализ и стратегия за развитието на училището 

- Годишен план с календар на дейностите: 

•  План на работата на Педагогическия съвет 

• План за квалификационната дейност  

• План за работата на методическите обединения 

• План за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование  

• План на комисията по изпълнение на 

Координационния механизъм при взаимодействие 

на тормоз     в училище, съгласно Алгоритъма по 

прилагане на механизма  

-  Планове за контролната дейност         на 

директора, зам.-директорите 

- План на комисията по културна и спортна 

дейност и график за спортни дейности и ДЧФВС 

- План на комисията за безопасни и хигиенни 

условия на труд 

- План за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи на пребиваващите 

- График за провеждане на обучението по 

гражданска защита 
- План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 

Директор и комисия 

Директор и комисия 

Зам.-директори 

Директор 

Директор и комисия 

 

ЗДУД, ЗДУПД  и 

председатели 

ЗДУД и комисия 

 

Директор и комисия 

 

Директор 

Зам.-директори 

С. Марковска 

 

Директор и комисия 

 

ЗДУПД и комисия 

 

ЗДУД и комисия 

 

ЗДУПД и комисия 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически 

съвет 

Педагогически  

Директор 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

 

 

 

 

 ОКТОМВРИ     

1 Провеждане на родителски срещи –проблеми и 

перспективи  

Зам.- директори 

Кл. р-ли, учители 

до 29.10. 

   



2 Утвърждаване на учениците стипендианти Кл.ръководители 

Гл.счетоводител 

Педагогически 

съвет  

Директор 

26.10. 

МОН 

 

3 Информация за резултатите от входното ниво на 

учениците 

Учителите 

17.10. 

Педагогически 

съвет 

17.10. 

  

4 Утвърждаване на учениците, освободени от 

часовете по физическа култура и спорт 

С. Марковска 

П. Панчев 

Педагогически 

съвет 

17.10. 

Директор 

26.10. 

 

5 Изграждане на Ученически съвети по класове Кл.ръководители 

04.10. 

  ЗДУД 

6 Ел.замерване на машини, съоръжения и ел.контакти 

за заземяване и зануляване 

ЗДУПД 

04.10. 

Директор 

Гл.счетоводител 

  

7  Списък с отговорниците за електронагревателните 

прибори и съоръжения 

ЗДУПД 

14.10. 

   

8 Профилактичен медицински преглед на 

педагогическия и непедагогическия персонал / при 

необходимост/ 

Директор 

16.11 

   

9 Идентифициране на ученици, нуждаещи се от 

подкрепа 

Педагогически 

съветник, кл.  р-л 

17.10. 

   

10 Запознаване учениците от ХІІ клас с националните 

изпитни програми за провеждане на държавни 

изпити за придобиване на І, ІІ и ІІІ степен 

проф.квалификация 

ЗДУПД 

 

28.10 

  Директор 

11 Запознаване учениците от ХІІ клас с учебно - 

изпитните програми за провеждане на държавни 

зрелостни изпити 

ЗДУД 

28.10 

  Директор 

12 Среща-разговор с VІІІ -те класове и представител 

на ДПС по проблемите на престъпността 

Педагогически 

съветник 

21.10. 

Отговорник 

Инспектор ДПС 

21.10. 

 29.10. 

13 Среща с работодателите от професиите и 

специалностите, изучавани в училището. 

ЗДУПД 

МО  31.10. 

Директор   

 НОЕМВРИ     

1 Изготвяне на заявка за задължителната училищна 

документация за края на учебната 2022/2023 г. 

Директор 

8.11. 

МОН Началник РУО 

 

 

2 Мобилност и споделяне на 

 добри практики, по теми на  

гражданското образование с учители   от ПГ  по  

М. Гуркова, И. 

Иванова, Ив. 

Генова  

Директор 

Зам.-директори 

  



туризъм и лека промишленост”Гоце Делчев” - 

Благоевград 

3 Информация за състоянието на учебно-

производствената дейност 

ЗДУПД 

15.11. 

Педагогически 

съвет 

  

4 Училищна програма за организиране на здравното 

образование на учениците 

МО на класните 

ръководители 

15.11. 

Мед.сестра Директор  

 

5 Комисия, отговаряща за представяне на училището 

на общинско, регионално и национално ниво 

Методични 

обединения 

Педагогически 

съвет 

Директор 

3.11 

 

6 Тематична проверка:  

Проблеми на задължителното училищно обучение и 

отпадане на ученици.  

Зам.- директори 

Директор 

Педагогически 

съвет 

Директор 

30.11. 

 

1 ДЕКЕМВРИ 

Представяне на информация и заявка на 

предложение за професии, по които ще се 

осъществява обучение за първи път от учебна 

2023/2024 г.  

 

 

Директор 

Зам.-директори 

05.12. 

 

 

Педагогически 

съвет 

  

 

РУО 

19.12. 

2 Тематична проверка: Ритмичност на изпитване.  ЗДУД 

12.12. 

Педагогически 

съвет 

  

3 Организиране на държавните изпити за 

придобиване на ІІ и ІІІ степен на проф. 

квалификация 

Учители 

Зам. -директори 

 Директор 

22.12. 

 

4  Семинар на тема: „Иновацията в учебния процес”. Методически 

обединения 

   

5 Провеждане на родителско-учителски срещи – 

Образователно -възпитателни проблеми на 

учениците” 

Директор, учители, 

зам.-директори 

05.12.-9.12. 

   

 ЯНУАРИ     

1 Изготвяне на предложение от училищата за 

държавен план-прием по професии за учебната 

2023/2024 г. 

Директор Педагогически 

съвет 

 РУО 

2 Отчет за дежурството в училище ЗДУД      30.01. Педагогически 

съвет 

  

3 Провеждане на януарска изпитна сесия  

- за ученици на сам.форма 

- държавни изпити за степен на професионална 

квалификация 

Зам.-директори  Директор  

 ФЕВРУАРИ     



1 Срочен педагогически съвет за обсъждане успеха и 

поведението на учениците 

Директор 

Зам.-директри 

Кл.ръководители 

Педагогически 

съвет 

Директор 

01.02. 

 

2 Утвърждаване на учениците-стипендианти за ІІ 

учебен срок 

Класни р-ли 

Гл.счетоводител 

Педагогически 

съвет 

Директор 

20.02. 

МОН 

3 Изготвяне на справка за брой на отпадналите 

ученици и анализ на причините 

Директор 

3.02. 

РУО 

. 

  

4 Утвърждаване на график за класните работи за ІІ 

учебен срок 

ЗДУД Педагогически 

съвет 

Директор 

10.02. 

 

5 Отчетен педагогически съвет за резултатите от І 

учебен срок 

Директор 

ЗДУД 

Педагогически 

съвет 

Директор 

10.02. 

РУО 

 

6 Провеждане на учителско-родителска среща за 

отчитане на резултатите от І учебен срок 

 Директор 

Зам.-директори 

Кл.ръководители 

Всички учители 

21.02.-25.02. 

  

7 Тематична проверка: „Посещаемост на учениците 

на учебни занятия и наличие на тетрадки по 

учебните предмети.“ 

Директор 

Зам.- директори 

   

8 Мероприятия, свързани с гражданското, здравното,  

екологичното и интеркултурното образование на 

подрастваите 

Кл. ръководители 

15.09.22-30.06.23 г. 

Методически 

обединения, кл. р-

ли 

  

 МАРТ     

1 Провеждане на вътрешни състезания по 

професионално обучение 

Методически 

обединения 

ЗДПД   

2 Честване на Националния празник на РБългария - 3 

март 

И.Иванова Педагогически 

съвет 

Директор  

3. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната 

документация за края на учебната 2022/2023 год. 

Директор МОН Началник РУО 

17.03. 

 

4 Подаване на заявления за допускане до държавни 

зрелостни изпити и регистриране на заявленията в 

софтуерния продукт 

Зам.-директор 

 

   

 АПРИЛ     

1 Изготвяне на информация за състоянието на 

учебно-производствената дейност 

ЗДПД 

13.04. 

Педагогически 

съвет 

  

2 Тематична проверка  Зам.-директори 

26.04. 

Педагогически 

съвет 

Директор  

3. Работа на МО чрез посещения на уроци. Зам.директори    



Директор 

4 Провеждане на родителски срещи за успешно 

приключване на ХІІ класове 

Зам.-директори 

Кл.р-ли 05-6.04. 

   

5 Провеждане на конкурс ”Пролетно настроение” - за 

най-добър “готвач”, “сервитьор”,  

Методично 

обединениие 

ЗДПД 

 

Директор РУО 

 

 

6 “Седмица  на отворените врати” – посветена на 

Празника на училището на ПГРТО и свързана с 

рекламната кампания за 2023/2024 г. 

Методични 

обединениия 

Април 2023 г. 

Директор 

 

  

7 Честване Празника на училището – 59 години . Комисия 

05.05. 

Директор 

 

Педагогически 

съвет 

 

  М А Й     

1 Подаване на заявления за явяване на държавни 

изпити за придобиване на степен на професионална 

квалификация 

Зам.-директор 

 

 Директор 

 

 

2 Обсъждане резултатите на учениците от ХІІ клас Кл.ръководители 

12.05. 

Педагогически 

съвет 

Директор  

12.05.                                            

 

3 Информация за учениците, които ще полагат 

поправителни изпити 

ЗДУД 

12.05. 

Педагогически 

съвет 

Директор 

12.05. 

 

4 Държавни зрелостни и държавни изпити за 

придобиване на професионална квалификация през  

сесия май-юни 

ЗДУД, ЗДУПД Педагогически 

съвет 

Директор 

 

РУО 

 

 

5 Приеманена план за приключване на учебната 

година 

ЗДУПД Педагогически 

съвет 

Директор 

12.05 

 

6 Организиране на тематични ученически 

екскурзионни уроци до водещи фирми и 

предприятия 

Методически 

обединения 

Учители по 

специални 

предмети 

  

7 Индивидуални родителски срещи – проблеми по 

приключване на годината 

Класни 

ръководители 

   

8 Честване на 24 май - Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност 

 Педагогически 

съвет 

Директор 

 

 

9 Приемане на График на дейностите за подготовката 

на материално-техническата база за учебна 

2023/2024  

Директор 

12.05. 

 Началник на 

РУО 

 

 ЮНИ/ЮЛИ                   

1 Провеждане на комплексно занятие по Гражданска 

защита с Х класове 

ЗДУД 

Кл.ръководители 

   



2 Обсъждане на образователните резултати на 

учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас 

Кл.ръководители Педагогически 

съвет 

Директор  

30.06.                                            

 

3 Отчет на методическите обединения, училищни 

комисии, Комитета по условия на труд. 

Председатели Педагогически 

съвет 

Директор 

30.06. 

 

4 Информация за учениците, които ще полагат 

поправителни изпити 

ЗДУД 

30.06. 

Педагогически 

съвет 

Директор 

30.06. 

 

5 Провежданена юнска изпитна сесия ЗДУП, ЗДПД  Директор  

6 Представяне на информация за учениците и 

графика за поправителната сесия 

ЗДУД  Директор 

30.06. 

 

7 Информация за резултатите от зрелостните изпити 

по отделни учебни предмети 

ЗДУД Педагогически 

съвет 

Директор 

 

РУО 

 

8. Годишен педагогически съвет Директор 17.07.    

9 Подаване на заявления за допускане до държавни 

зрелостни изпити   

Зам.директор 

 

 Директор 

 

 

10 Подаване на заявления за явяване държавни изпити 

за придобиване на професионална квалификация 

Зам.директор 

 

 Директор 

 

 

11 Изготвяне на проект Образец № 1 17.07.    

12 Изготвяне на учебните програми за разширена 

подготовка 

17.07.    

13 Изготвяне на заявки за липсващи учебни планове и 

програми 

Директор 

17.07. 

  МОН 

 

14 Изготвяне на обобщена информация за броя на 

отпадналите ученици и анализ на причините 

ЗДУД Директор 

05.07. 

Началник РУО 

 

МОН 

 

 


