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Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В 

НХГ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ" 

2022/ 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 Годишният план на НХГ "Цанко Лавренов" е програма за работа през учебната 2022/2023 

година. Настоящият годишен план е в сила до учебната 2022-2023 година. 

 Заложени са основните идеи и проблеми, които ще се разрешават и актуализират в процеса на 

работата, за да се изпълни основната задача - осигуряване на задълбочени знания, умения и 

професионална изява на нашите ученици, за да бъдат конкурентноспособни в своята бъдеща 

реализация, обучение в условия на извънредна епидимиологична обстановка.. 

 Постигнат е максимален баланс между общообразователните и специалните дисциплини така, 

че в ХII клас, когато цикълът приключва, випускниците ни успешно да положат ДЗИ за придобиване 

на средно образование и ДИ за придобиване на професионална квалификация. 

   

А. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/ 2023 г. 

І. Адаптиране на утвърдените учебни програми по специални дисциплини VIII- ХІІ клас. 

 IІ. Въвеждане на ново учебно съдържание в съответствие с новите изисквания на ДОС. 

 ІII.    Въвеждане на нови учебни програми в съответствие с новия Учебен план. 

IV.Поддържане на творчески контакти с ръководството и методистите на НХА "Н. 

Павлович"  гр. София и АМТИИ гр. Пловдив. 

 V. Активно участие в квалификационните форми: 

 - Курсове; 

 - Семинари; 

 - Срещи и обсъждане на учебното съдържание и др. 

 - Тренинг 

 

Б. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

I. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 1. Обучението по общообразователните предмети е подчинено на художествено-образното 

мислене на учениците в НХГ и да се организира  и планира така, че да се усвоява възможно най-голям 

обем от учебното съдържание в час, предвид пренатовареността на учениците и  броят им съобразен 

с изискванията за обучение по специални предмети. През учебната 2022/2023 г. обучението ще се 

води в кабинети по общообразователни предмети и ателиета по специалности. 

 2. При планиране на учебното съдържание по отделните дисциплини да се обхванат 

фундаменталните знания, даващи възможност за успешно  представяне на ДЗИ. 

 3. Утвърждаване на учебното съдържание и програма: 

 3.1.  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - изучаването на чуждите езици да се подчини на спецификата на 

училището като подпомогне  комуникативността на учениците. 

4. Подготовка за Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование: 

4.1. Български език и литература; 

4.2 Във връзка с подадени молби от ученици се организираха следните Факултативи по 

общообразователни предмети-раздел А:    

 

Български език и литература  

 

  



Клас Група Учебен предмет Седмици  Часове 

седмично 

8 а  БЕЛ 36 1 

8 б  БЕЛ 36 1 

9 а   БЕЛ 36 1 

9 б  БЕЛ 36 1 

10 а  БЕЛ 36 1 

10 б   БЕЛ 36 1 

10 в  БЕЛ 36 1 

11 а  БЕЛ 36 1 

11 б  БЕЛ 36 1 

12 а   БЕЛ 29 1 

12 б   БЕЛ 29 1 

      

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА: 

1. Продължаваме да утвърждаваме идеята екип от преподаватели по живопис, стенопис, 

графика и скулптура да извеждат цялостно специализираната подготовка от VIII до ХII клас, като 

художникът осъществява практическите и конструктивни задачи, чрез предмета Рисуване и 

специалността /Композиция и Етюд/. 

 2. Обсъждане резултатите и постиженията по специални предмети – по специалностите: 

Живопис, Стенопис, Графика, Скулптура, Иконопис, Рекламна Графика и Пространствен дизайн. 

 3. Организиране и подготовката на държавните изпити за придобиване на професионална 

квалификация на учениците от ХII клас с  активното участие  на ХК: 

 -Изпит по теория на професията-23.05.2023 г.; 

 -Изпит по практика на професията - по Специалностите:  Живопис, Графика, Скулптура, 

Иконопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн    - срок 02. VI 2023 г.; 

 4. Във връзка с подадени молби от ученици се организираха следните  

Факултативи по  специални предмети – раздел Б: 

 

Клас Група Учебен предмет Седмици  Часове 

седмично 

8 а  2 Цветознание  36 1 

11 а  История на изкуството 36 1 

11 б  История на изкуството 36 1 

12 a  История на изкуството 29 1 

12 б  История на изкуството 29 1 

12 а  Пластична анатомия 29 1 

12 б  Пластична анатомия 29 1 

12 a  Перспектива 29 1 

12 б  Перспектива 29 1 
 

В. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

 I. Да се проучат интересите, определящи ценностната система на учениците с активно участие 

на Ученическия съвет.   Отг.: Кл. ръководители -срок 14.10.22 г. 

 II. В часа на класа класните ръководители да се ориентират към теми, формиращи 

общочовешките ценности: благородство, приятелство, граждански позиции. Извънкласните дейности  

да се ориентират към утвърждаване и разширяване на естетическите критерии на учениците. 

Задължителните теми, обявени със заповед на Министъра на МОН са част от годишния план на 

класният ръководител за съответния клас.         

      Отг. Кл. ръководители - срок: постоянен 

 III. Да се използват всички възможности за творческа изява на учениците през учебната 

година: 



 1. Участие в конкурси, организирани от НХГ - национални, международни и др. 

       Отг.: ХК; Директора; Гл. учител    срок: постоянен 

 2. Периодични изложби по класове в НХГ 

Отг.: Гл. учител;    ХК; Преподават. по ЗПП 

 3. Самостоятелни изложби на изявени ученици в  НХГ „Цанко Лавренов” 

       Отг.:Препод по ЗПП; Директора; Кл. ръководители  

 4. Създаване на комисия за организиране и честване на патронния празник. 

       Отг.: Директор; Гл. учител; Пед. Съветник 

 5. Използване на възможностите на програмата за занимания по интереси 

       Отг.: Преподаватели; Гл. учител;  

 

 

Г. ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

 1. Да се проведе инструктаж за противопожарна охрана и безопасно движение по време на 

пътуване.      Отг. Кл. рък.;Зам.директор срок 15.09.22 г. 

 2. Да се разработи проект и програма "Здрав дух - здраво тяло" и  масово се включат всички 

ученици в изпълнението й.    Отг. Х. Агопян; срок- 09.10.2022 г. 

3. Да се организират училищни турнири по тенис, волейбол: 

   - Турнири по класове;  Отг.: Г. Иванов; 

- Турнири между училищата в района;    Отг.: Г. Иванов; Кл. ръководители; 

           4. Организиране на спортен празник  Отг. Г. Иванов;Х. Агопян; срок- 12.05.2023 г. 

 

Д. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ: 

1. Среща с родителите на осмокласниците с цел запознаване с  условията за  

работа в НХГ " Ц. Лавренов "- Правилник за дейността,  - Избор на учебници               

Отг.:Директора;Преподаватели;- срок: 12.07.2023 г. 

 2. Срещи с родителите на учениците от VIII клас с цел запознаването им с : 

  - Основни насоки  в работата на училището през учебната 2022/2023 г. 

       Отг.: Директора; Кл. Ръководители   

срок: м.09.2022 г.  

 3. Ден на отворени врати- съвместна инициатива с РУО Пловдив и фондация „Пловдив-

европейска столица на културата“ 

4. Срещи с родителите на учениците с цел запознаването им с : 

  1.) Избор на  нови членове на Училищно настоятелство , което да подпомогне 

училищния колектив при подобряването на материалната база и възпитанието на учениците.  

2.) Отчитане резултатите и постиженията от Учебна практика. 

  3.) Отчитане входно ниво на новоприетите ученици от VIII клас; 

  4.) Опазване на училищното имущество от учениците от VIII до ХII кл. 

Отг.: Директора; Кл. ръководители 

       срок: 15.10.2021 г.  

 5. Родителски срещи по класове.  Отг. кл. ръководители 

       срок : декември 2022 г. 

 6. Запознаване с  резултатите и творческите постижения на учениците  през  изминалия  I 

учебен срок.       Отг.: Директора - срок: 17.02. 2023 г. 

 7. Родителски срещи по класове .   Отг. кл. ръководители срок: м. април 2023 г. 

 8. Да се търсят възможности сред родителите и обществеността за спонсориране на 

ученически прояви от НХГ " Ц. Лавренов ".    

Отг.: Директора; Зам. директора -срок постоянен 

  

9. Непрекъснато да се обогатява материалната база. 

Отг.: Директора; Зам. директора -срок постоянен 



 

Е. ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

1. Поставяне на задачи за организиране на учебната 2022/2023 год. и насоки за УВД.  

Приемане на Годишен план /заедно с План за действие за безопасност на движението по пътищата, 

План за квалификационната дейност, План за работата на ПС/, Училищни учебни планове, 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в НХГ «Цанко Лавренов» и 

обсъждане на промени в Плана за противодействие на училищния тормоз, Правила и процедури за 

въвеждане на защитна мрежа за справяне на училищния тормоз между учениците в НХГ «Цанко 

Лавренов»,Училищна политика за противодействие на училищния тормоз, Процедура за обща 

подкрепа за личностно развитие и др.  за учебната 2022/2023 година     

         Отг.:ПС; ХК; Директора;  

срок: 07.09.2022 

2.Приемане на промени  в Правилник за трудовия ред, Правилник за дейността,  Правила за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, 

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси в НХГ «Цанко Лавренов», 

Стратегия за развитието на училището и др. 

        Отг.: ПС ; Директора;  срок  15.09.2022 г. 

 3. Обсъждане на входното ниво на учениците от VIII кл. Гласуване на социалните стипендии 

и  стипендиите за отличен успех. Избор на организационен комитет за честване на патронния 

празник на училището. Подготовка за родителска среща.       

      Отг.: ПС, ХК, Зам.директора АСД; -срок:14. 10.2022 г. 

 5. Отчитане работата на ХК във връзка с подготовката на дипломните работи- етап. Отчитане 

на резултатите от  проверката за организиране  и провеждане на учебния процес.   

        Отг.:Директора;Зам.директора УД; 

-срок 11.11.2022 г.  

 6. Обсъждане на успеха и дисциплината на учениците от НХГ. 

Отг.: Кл. рък.;Зам.директор УД; 

-срок 16.12.2022 г.  

 7. Приключване на I учебен срок и  резултатите от възпитателната работа .   

        Отг.: Кл.рък.; Директор;Зам.директор УД  

         ПС ; срок:  03.02.2023 год. 

 

 8. Актуализиране на списъка на учениците, които получават стипендии. 

        Отг. Кл. ръководители срок : 17.02.2023 г.  

  

 9. Отчитане на възпитателната работа, състоянието на материалната база и приемане на 

решения за преодоляване на допуснатите слабости. Подготовка за родителска среща и отчитане 

резултатите по класове.     Отг. Зам. директораАСД  срок : 24.03. 2023  

Директора; Кл. Ръководители; 

10. Педагогически съвет за допускане до държавни зрелостни изпити за придобиване на 

средно образование  и държавни изпити за  професионална квалификация.  

Отг.: Директора; Зам. директор УД; Кл. рък. 

         ПС и ХК  - срок : 12.05.2023 г. 

11. Обсъждане степента на подготовка  на учениците от VIII до ХI клас  по общообра-

зователните предмети и по специални предмети.  

       Отг.: Директора;Кл. рък.; Зам. директор УД 

         срок : мес. 31.05. 2023 г  

 

12. Годишен съвет за приключване на учебната година. 

        Отг.: Директора; Кл. ръководители; 

         срок: 07 юли 2023 г. 

 



Ж. ЗАСЕДАНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ 

 

 1. Оценяване резултатите от учебна производствена практика на 12 клас 

        -Оценяване на  ХII клас  -15.09.2022 г ;  

        Отг.: ХК; Директора 

2. Журиране и класиране резултатите от конкурса Илюстрация по българско произведение за 

изложбата –„Приказка”, посветена на Народните будители. Отг.ХК; Директора - срок 14.10.22 г. 

3. Обсъждане рисунки и ескизи на проекти за дипломна работа по избрана тема от ХII клас.

        Отг. ХК; Директора - срок 21-25.11.2022 г. 

4. Обсъждане резултатите по етюд и композиция за определяне на специалност – Х клас. 

        Отг. ХК; Директора - срок 16.12.2022 г.  

 5. Обсъждане проекти на дипломни работи - II етап- ХII клас   

        Отг. ХК; Директор - срок 13.01.2023 г. 

 6. Журиране и класиране резултатите от конкурса, посветен на Алеко Константинов  

        Отг. ХК; Директора - срок 12.05.2023 г.   

 7.Оценяване на годишни изпити  по композиция - IХ клас за избор на специалност 

(живопис,стенопис,графика,скулптура)   Отг. ХК; Директора - срок 23.06.2023 г.  

 8. Защита на дипломните работи.   Отг. ХК; Директора срок мес. юни 2023 г. 

 9. Оценяване на годишните изпити по Рисуване и Специалност по график.  

        Отг. ХК;Директора  

 

З. ИЗЛОЖБИ  НХГ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ” 

  

 1. ИЗЛОЖБА „Производствена  практика”  

Откриване: м.10.2022г.    Отг. ХК 

3. ИЗЛОЖБА - ПРИКАЗКА илюстрации, посветени на Деня на Будителите   

 Откриване: 9.11.2022 г. 17.30ч. Отг. ХК; Хр. Жеков, К. Георгиева; П. Димитрова 

4. ИЗЛОЖБА на специалност „Рекламна графика“ 

Откриване: 16.11.2022 г.   Отг. Б. Дамянов 

5.ИЗЛОЖБА- „Пейзаж“, посветена на патрона на училището н.х. Цанко Лавренов. 

Откриване: 18.11.2022 г.   Отг. ХК, Д. Папазова; П. Димитрова 

 7. ИЗЛОЖБА „Прозводдствена  практика” по класове 

Откриване: 02.12.2022 г.    Отг.Ангел Китипов   

8.ИЗЛОЖБА - ЗИМА Е ! КОЛЕДА Е ! 

Откриване : 16. 12.2022 г.   Отг.: К.Георгиева, П. Димитрова 

9. Изложба „Опит за композиция“ 

Откриване: 15.02.2023 г.    Отг.Кети Георгиева  

10. Изложба в галерия „Ромфея“  Отг.А. Китипов, К. Кутлова; Т. Добрев 

Откриване:24.02.2023 г.    

11. Изложба на икони в НДФ „13 века България“ 

Откриване: 23.03.2023 г.    Отг.Траян Добрев 

 12.ИЗЛОЖБА – „АЛЕКОВИТЕ ГЕРОИ” посветена на Алеко Константинов в залата на 

Читалище „Алеко Константинов”Пловдив; 

 Откриване – 12. 05.2023 г.   Отг. К.Георгиева 

 13. ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИЦИТЕ Отг.: А. Камешев; П. Чучулигов, Т. Добрев 

        Откриване: м.  юни 2022 г.    

 14. САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ  Отг.: ХК; Директора;  

 

И. КОНКУРСИ :  

 

1.) Национален конкурс „Плакат“ - Костадин Отонов.     

Отг.ХК; Отонов, Чучулигов  

- срок 29.10.2021 г. 



2.) Конкурс за стипендия на Галерия "Ромфея" -  Отг. Китипов, Жеков; Камешев,Чучулигов, Добрев,

       - срок: 03.12. 2021 г. 

3. ) Национален конкурс за актова рисунка по натура в НГПИ „Св. Лука“ - срок: 16. 03.2022 г. 

Отг. Преподавателите по Рисуване от VІІІ-ХІІкл. 

4.) Конкурс „Илюстрация по произведения на Алеко Константинов“  

       Отг.ХК;К. Георгиева, Мария Миличина, 

          - срок м.05.2022 г. 

8.) Национален конкурс „РИСУНКАТА“ в НУИИ „Илия Петров”  - срок: м. 05.2022 г. 

Отг. Келбечев, Камешев, Жеков; П. Димитрова 

10.) Национален конкурс  за изящни и приложни изкуства  

Отг. Маламски, Добрев, Камешев, Чучулигов, 

Келбечев,Коликова - срок: м. 06.2022 г. 

 

Й. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 I.  Провеждане на обучение на преподавателите във връзка с провеждане на учебните часове 

с учениците в електронна среда -ОЕСР 

II. Осъществяване срещи и разговори по творчески проблеми с методисти и преподаватели 

от сродни училища и НХА "Н. Павлович", АМТИ Пловдив и ВТУ. 

        Отг.: Директора и ХК - срок : постоянен 

 III. Системна работа на предметните групи по годишен план изработен от председателите до 

06. 10. 2022 година:  

1. Кл. ръководители  - председател МО – Петя Маринова 

2. Специални предмети: ХК  

 а) Рисуване - председател МО – Димитър Келбечев 

 б) Живопис - председател МО – Ангел Китипов 

 в) Стенопис  и Иконопис - председател МО - Атанас Камешев 

 г) Графика - председател МО - Христо Жеков  

 д) Скулптура - председател МО –  Вида Щипкова 

е) Рекламна графика и Пространствен дизайн– Ивилина Коликова 

 IV. Създаване на подходящи условия за участие на преподавателите по отделни дисциплини 

във всички квалификационни форми, организирани от МК и СБХ  

Отг.: Директора; Гл. учител  

срок: постоянен 

К. КОНТРОЛНО-ПОМОЩНА ДЕЙНОСТ 

 

 I. Проверка на годишното разпределение по теми и часове. 

      Отг.:Директора и Зам.директор УД-срок: 14.09.2022 г. 

 II. Проверка на резултатите от Производствената практика 12 клас 

Отг.: Директор; ХС срок – м. 16.09.2022 г. 

 III. Проверка на входното ниво на учениците от VIII клас - общообразователни предмети. 

       Отг.: Учителите на VIII кл.;Зам. Директор УД 

          срок: 12.10.2022 г. 

 IV. Проверка на организацията и провеждането на учебния процес. 

       Отг.: Директора и Зам.директор УД срок : пост. 

 V. Обсъждане на дипломните работи по график на ХК 

       Отг.: Директора 

 VI. Проверка на нивото на ученическите знания по общообразователните предмети. 

       Отг.: Кл. рък.; Зам. директор УД - срок: пост.  

VII. Проверка на резултатите от строително-ремонтните дейност 

Отг.: Заместник-директор АСД; срок – пост. 



VIII. Проверка на дейности, свързани с културно-творчески прояви в страната и извън 

България      Отг.: Директор; срок – пост. 

 
Л. ТЪРЖЕСТВА  

 

I. Учебният процес като цикъл трябва да започва и да завършва с подходящо организирани 

тържества, които до се превърнат в празници и място за изява на учениците: 

 1. Откриване на новата учебна година. Отг.: Н. Коцева 

       Директора; Зам. директора -срок: 15.09.2022 г. 

 2. Честване на ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ. Отг: Папазова, М. Миличина; П. Маринова, 

       - срок -28.10.2022 г. 

 3. Честване на патрона на училището. Отг.Организационен комитет: срок: 21.11.2022 г.  

4. Коледно тържество .   Отг. Кл. ръководители; срок: 16.12. 22 г. 

 5. Честване Деня на Европа   Отг.: Ал. Пейчев 

       -срок: 09.05.2023 г. 

 

 5. Ден на отворените врати    Отг.: Н. Коцева 

       -срок:  12.05.2023 г. 

 6. Спортен празник     Отг.: Г. Иванов 

       -срок: 11.05.2023 г. 

7. Изпращане на абитуриентите от НХГ "Цанко Лавренов" . 

       Отг.: Кл. рък. на ХII кл.-срок: м. май 2023 г. 

 8. Връчване на Диплома за зрелост, Свидетелство за професионална квалификация на 

учениците от 12 клас;    Отг.: Кл. рък. на ХII кл. 

       Директора - срок: мес. юни 2023 г. 

 9. Връчване на Свидетелство за основно образование на учениците от VІІІ клас и Бележници 

на учениците от ІХ, Х и ХІ клас от НХГ "Цанко Лавренов". 

       Отг.: Кл. ръководители; Зам. директора по УД 

       Директора - срок: мес. юни 2023 г. 

 

 

 Годишният план за учебно-възпитателната работа е в сила до промяна в епидимиологичната 

обстановка. 

 Годишният план за учебно-възпитателната работа е приет с решение № 5      на 

Педагогически съвет  № 13, проведен на   07.09.2022г. и утвърден със заповед № РД 06-    / 

07.09.2022 г. 


