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Утвърден със заповед №248/01.09.2016 г.
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО през учебната 2015/2016 г.
Учебната 2015/2016 година премина под знака на 41 години специалност дизайн на
Балканите, 46 години от основаването на Художествена гимназия - Казанлък, 27 години
специалност “Класически инструменти”, професия “Лютиер” и 12 години успешно
реализирани европейски проекти по програма “Учене през целия живот” –
подпрограми “Коменски” и “Леонардо да Винчи”.
НГПИД "Акад. Дечко Узунов" провежда успешна политика по отношение подготовката на
учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат
успешна реализация на завършващите. Училището се развива устойчиво и е намерило своето
място в образователната структура на училищата по изкуствата и културата.
Добрата МТБ, качеството на образованието, традициите в обучението на творци,
възможността за реализация по повече от една професия, наличието на общежитие – това е,
което прави училището привлекателно и полезно за учениците от нашата и други общини и
области. В училището се обучаваха 303 ученика, от които 301 в дневна форма и 2 в
самостоятелна и 47 ученика в общежитие. Средният успех за учебната 2015/2016 г. е много
добър /4.86/. Учениците от гимназията се представиха добре на ДЗИ с успех добър /4.36/.
Причината за това е, че избират учебни предмети, при които обучението е завършило в X
клас и учебното съдържание е забравено. В този аспект трябва да се търсят различни форми
за подготовка на учениците за ДЗИ. В тази връзка предстои подготовката на
дванадесетокласниците за изпитите по теория и практика на професията,
средноаритметичната оценка от които ще бъде оценка в дипломата за средно образование
като втори ДЗИ .
Успешно е представянето на учениците от ХІІ –те класове на ДИ за придобиване на ІІІ – та
степен на професионална квалификация – среден успех много добър /5.36/, което идва от
факта, че училището подготвя средни специалисти, реализиращи се в различни сфери на
обществения живот с придобитите в училището професионални умения и компетенции по
професиите Дизайнер, Лютиер и Художник- изящни изкуства . Това ги прави търсени
специалисти на пазара на труда.
Тази година държавният план-прием бе изпълнен на 117 % - приехме общо 77 нови ученика
по всички специалности - две паралелки по 26 и 28 ученика по двете професии Дизайнер,
Художник- изящни изкуства, изучавани в училището и паралелка от 12 петокласника и 11
ученика с приравнителни изпити за VІ, VІІ и ІХ клас.
Сътрудничеството с родителите е на по-добро ниво – търсят се методи и форми за

разрешаване на възникнали проблеми главно с адаптацията към правилата в училището за
учениците от VІІІ клас. Членовете на новият Обществен съвет трябва активно да участват в
училищния живот при решаване на проблеми и намаляване на агресията сред учениците,
превенция на отсъствия, бягства от училище и противообществени прояви.
Нуждаем се от активната роля на УН при решаване на проблемите на училището.
Утвърдени са връзките със социалните партньори и базови предприятия. Създадена е добра
система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Работим за
ефективно сътрудничество между гимназията и бизнеса по договор с “Кремона – България”
ЕООД за сътрудничество в обучението на кадри в областта на лютиерството.
Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. Осигурена
беше творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за изпълнение на
ДОИ.
Бяха планувани и реализирани множество олимпиади, състезания , конкурси, пленери,
концерти, изложби през учебната 2015/ 2016 година:
Олимпиада по Български език и литература.
Олимпиада по Биология и здравно образование.
Изложба от творби на ученици от учебно – творческите практики “Носталгично ”.
Участие и грамоти от международен пленер в Казахстан с ръководител Радостина
Павлова.
5. Успешно реализиран проект “Спортът за устойчиво развитие на Казанлък” съвместно
със СНЦ “Свободен елемент” с ръководител г-жа Стефка Дамянова. Беше изработена
интерактивна карта, върху която се нанесоха всички места за спорт и активен отдих и
туризъм в община Казанлък. Учениците подходиха много отговорно и работиха в екип
заедно с ученици от ПГЛПТ.
6. Първо място за Селяй Ахмед – ІХ клас в Нац. конкурс “Космосът- настояще и бъдеще”
– фондация “Еврика” – статия във в-к “АзБуки”
7. ІХ Национална изложба от детски рисунки на тема “Нарисувай ми мечта”
8. Боди арт по време на “Празници в долината на тракийските царе”
9. Изложба “41 години средно образование по дизайн в България - НГПИД “Акад. Дечко
Узунов” – галерия “Искра”4
10. Организиране на ІХ Национален конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко
Узунов”
11. 22 февруари 2016 г.– 117 години от рождението на Дечко Узунов” – награждаване на
победителите в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко
Узунов”
12. Концерт на училищния рок състав “Inspiration” във връзка с деня на водата с
подкрепата на Ротари клуб - Казанлък
13. Изложба “Рекламна графика” в ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък
14. Домакини на среща с родители, деца и ученици от школи по изобразително изкуство
от гр. Варна с р-л г-жа Михова.
15. Изложба на ученици от V, VІ и VІІ клас в края на първия учебен срок
16. Пленер по фотография и живопис “Вишнев цвят – дъх на пробуждане”, съвместно с
СНЦ “Вишнев цвят”и ОБ “Искра” – Казанлък.
17. Изложба от пленера по фотография в общинска библиотека “Искра” и награждаване
на победителите
18. Изложба на специалност “Класически инструменти” – представяне на първото
изработено от ученик виолончело от есенна производствена практика на Георги
Николов от ХІІ клас.
19. Регионален пленер за ученици до VІІ клас по живопис – част от 113 празник на розата
20. Участие в конкурса “Царица роза”- победа за Йоанна Шишкова- спец. “Рекламна
графика” – 12 клас.
1.
2.
3.
4.

21. Второ място за Мелис Салиева в Националния конкурс за графични и живописни
рисунки “Врачанска есен – 2015 г.” – МОН, СОУ “Отец Паисий”- Враца –
стипендиантка по програмата за даровити деца.
22. Проект и изпълнение на рекламна стратегия и пространствено оформление за
фестивала на виното розе- 2016 г.
23. Домакини и съорганизатори на “Пирьови дни” 2015 г. на интерактивни игри по
гражданско образование съвместно с деца от дневен център за хора с увреждания –
фондация „Проф. Генчо Пирьов” и обучение на млади учители от проф. Емилия
Рангелова от СУ “Св. Климент Охридски” - София
24. Изложба и презентация “Скулптура на възпитаници на НГПИД"Акад. Дечко Узунов"докторанти и магистри във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” под ръководството на
проф. Стефан Лютаков- гр. Велико Търново
25. Презентация на ВСУ “Черноризец Храбър”
26. Презентация на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
27. Презентация на НХА - София
28. Презентация на АМТИИ – Пловдив – по договор за сътрудничество
29. Общинско първенство по баскетбол – 2015 г. -І място юноши ХІ – ХІІ клас
30. Първо място в зимните ски дисциплини за юноши
31. Участие в Чудомирови празници 2016 г.
32. Дизайн на рекламните материали за Чудомирови празници 2016 г. – Мира Турлакова и
Доротея Стефанова – 12 клас, спец. „Рекламна графика”
33. Уъркшоп по Проект „Наследници на Чудомир” на Радостина Павлова и Анна Желева
– учители по рисуване и живопис – финансиран от фондация “Чудомир”, община
Казанлък и НГПИД „Акад. Дечко Узунов” – рисуване на реплики по чудомирови
творби и изложба в ЛХМ “Чудомир”.
34. Награди от Националния конкурс “Малките нашенци”
35. Коледно тържество
36. Ученик от НГПИД „Акад.Дечко Узунов“ стана лауреат на V-ти национален конкурс за
детска рисунка „ПриказкиТЕ“ 2016. Конкурсът се организира от МОН, Община Варна,
РИО, ОДК – Варна, Асоциация на българите по света. Лауреат, Първо място и плакет
за участие за Мартин Станев – ХІІ клас и поощрение за Стела Караилиева – VІ клас.
37. Първо място в Националния конкурс за детска рисунка “Св. Трифон Зарезан”- гр.
Сунгурларе- МОН, ОДК Сунгурларе, РИО Бургас
38. Нац. Конкурс”Високото бесило” – Първо място за Магдалена Замова
39. Изложба екслибрис – творби от международен конкурс в Полша участие в каталога на
Яни Балимезов и Калина Йорданова под ръководството на Елеонора Атанасова –
преподавател по графика
40. Грамоти за Радиана Димова – VІ клас – трето място и Селяй Ахмед – първо място – в
нац. конкурс – изложба “Детство мое – реално и вълшебно”. Грамота за ръководителя
– Радостина Павлова.
41. Уършоп за 1 юни – празник на детето- боди арт
42. ІV Национална изложба от детски рисунки на тема “Нарисувай ми мечта” в къща
музей Дечко Узунов - София
43. Участие и награди за презентация , представяща област Стара Загора на международна
конференция “Сигурността в училище”, провела се в гр. Перник – 31 май – 1 юни 2016
г. Учениците от Ха клас Иван-Давид Иванов и Добромир Москов под ръководството
на Корнелия Писарова – старши учител по ИТ завладяха конференцията с различният
си поглед относно сигурността в училище. Като творци бяха разгледали нормативни
документи, добри практики и в крайна сметка отправиха послание – ние сами
отговаряме за своето здраве и сигурност. Както е казал Вазов -“Не камъните, а хората
правят училището”.
44. Участие и второ място за промишлен дизайн и поощрение за пространствен дизайн в
Националния конкурс за изящни и приложни изкуства – МК, София
45. Участие в дискусионен форум “Поглед към специализираното художествено
образование”- МК, арт галерия НДК София

46. Победители в общински конкурс “Спаси живота на децата” – община Казанлък,
ПГТТМ, гр. Казанлък
47. Филм на БНТ по време на дипломните защити за Йоанна Шишкова – царица Роза 2016 г.
48. Изграждане и реализация на визуална концепция за фестивал на изкуствата
„Созополис – 2016 г.”, гр. Созопол
49. Конкурс на фирма “Адком”- София и “Хеликон” - Казанлък – за рисунка с графичен
таблет на тема “Моят герой”.
50. Участие в честването на 25- годишнината от “Хеликон” – Казанлък и
провеждането на конкурс за рисунка на тема “Казанлък – бъдеще и традиции” –
награди – графични таблети и стаж в “Хеликон” – Казанлък.
51. Грамота за оригинално представяне в Нац. конкурс по превенция на наркоманиите –
“Човекът – свободен и независим”- Община Благоевград.
52. Грамота от ДЗИ – Нац. конкурс за детска рисунка “Моето ДЗИ – 2016” на тема “Не си
сам на пътя – и аз се движа тук”.
53. Почетна грамота, шест награди и пленер от Националния конкурс “Централен Балкан
– с очите на младостта” 2015 на Дирекция
“Национален парк Централен Балкан”Габрово.
54. Отлично представяне в Панорама на професионалното образование в Стара Загора –
РИО и Община Стара Загора – презентация за професия Лютиер
•
•

•

•

Изложба от конкурса – пленер “С дъх на вишнев цвят”, организиран съвместно с СНЦ
“Вишнев цвят” и общинска библиотека “Искра”
Проектиране и реализация на проект за обемно – пространствено оформление на
щандовете на фестивала на розето – юни 2016 г. от ученици от ХІІ а клас спец.
Промишлен дизайн” и “Рекламна графика” под ръководството на Петя Минекова.
Изключително професионално представяне на 112 Празник на розата, за което кметът
на община Казанлък г-жа Галина Стоянова ни изпрати благодарствен адрес
От Националния конкурс за изящни и приложни изкуства – МК – юни 2016 г. имаме
стипендиантка по програмата за даровити деца – Второ място за Теодора Тодорова от
ХІа клас от спец. “Промишлен дизайн” с ръководител г-н Велико Тодоров и
поощрение за Марина Райчева от Ха клас спец. Пространствен дизайн с ръководител
г-жа Цеца Виткова. На 24 май-Ден на българската просвета и на славянската
писменост и култура четирима наши преподаватели бяха наградени от кмета на
община Казанлък – Стефка Дамянова, Радостина Павлова, Божидара Зарова, Ивелина
Гинева, Елеонора Атанасова и Петя Ангелова за съдействието им при подготовката на
ученици, спечелили национални и международни призови места. За многобройните
изяви на ученици, спечелили награди в областта на дизайна г-н Велико Тодоров бе
предложен от Директора за награда от министъра на културата. Тържественото
събитие се състоя на 18 май в Министерство на културата, където заедно с други
изявени творци в областта на културата бе награден с плакет и грамота и г-н Тодоров.
Тази година учениците от училището участваха в обявените в националния календар
на МОН конкурси. Забележителни са успехите на Николая Янева –ХІІ клас – І място за
поезия в националния конкурс по време на Яворовите дни “Ти си тя…”– Чирпан 2016
г., Луиза Тотева от VІІІ клас, която стана лауреат на Националния конкурс за детска
рисунка“Моите детски мечти” и стипендиант на Министерство на културата. І място
за Кирил Кацаров от VІІ клас в конкурса за детска рисунка “Морето е живот” по
проект “Рисуваме заедно”, Специална награда за Теодора Стайкова – ХІІа клас, Елена
Гуглева – поощрение и ІІ място за Мира Турлакова в националния конкурс
“Вълшебният свят на Родопите” “Фотоприказки”– Кърджали.

Отлична бе изявата на нашите ученици Луиза Тотева и Ясмин Бошнак в Международния
пленер - конкурс в Казахстан под ръководството на г-жа Радостина Павлова – старши
учител по рисуване . Учениците от ХІІ клас участваха в олимпиадите по Биология и
здравно образование, Български език и литература.
Постигнати са успехи по физическо възпитание и спорт, където учениците от училището, под
ръководството на г-ца Даниела Петканова и г-ца Петя Ангелова участваха на общинско ниво
в ски олимпийски дисциплини и заслужено спечелиха първо място – купа и златен медал
“Кристален еделвайс” за стрелба с лък на велосипед – ІХ-Х- клас. Участието на Ясмин
Бошнак от ХІа клас и Валентин Цветков от Ха клас в индивидуалните игри – хвърляне на
диск им донесе няколко медала и ни накара да се почувстваме горди от успехите им, които
им донесоха едногодишни стипендии от МК, както и отличието спортист на Община
Казанлък .
Изключително успешно бе ІХ издание на Националния конкурс за детска рисунка
“Наследници на Дечко Узунов” и отбелязването на 116 години от рождението на Дечко
Узунов. Това допринесе и за една успешна рекламна кампания за новия прием.
Творческият потенциал на учителите и учениците успя да се изяви по най-добрия начин в
проведените изложби във връзка с празника на училището, 47 години от създаването на
Художествена гимназия Казанлък и края на първия учебен срок и учебната година. Тази
учебна година отбелязахме. Едно от най-значимите събития за учебната 2016/2017 г. е, че
бяхме домакини на участниците в Географски фестивал 2016, които останаха очаровани
от уменията и възпитанието на нашите ученици и професионализма на колегите, които
вече 12 години доказват ползите от успешната реализация на европейски проекти . За
нас е особена гордост факта, че логото на фестивала е дело на спечелен конкурс от Николай
Найденов – ученик от Ха клас, спец. Рекламна графика, който бе награден лично от проф.
Румен Пенин при откриването на форума. Вече се превърна в традиция наши ученици да се
включват в конкурси, свързани с историческата тематика. Възпитаниците ни отново грабнаха
първите награди в категория-Рисунка в Националния конкурс,,Левски във времето“,
организиран от община Казанлък – Първо място за Магдалена Замова от VІІ клас.
Ученичката от VІ клас Пламена Христова завоюва І място на Националния конкурс “Трифон
Зарезан” в Сунгурларе. А Селяй Ахмед има Първо място в Националния конкурс,
организиран от Фондация Емрика МОН – “Космосът е за мечтатели” и издателство “Аз.Буки”
отрази събитието във вестника като публикува репродукция на творбата на осмокласничката.
Лично директора на издателството ни поздрави за успеха.
В V национален конкурс за детска рисунка “Приказките”, организиран от МОН, РИО Варна,
ОДК гр. Варна и Асоциацията на българите в чужбина, Мартин Станев от ХІІа клас стана
лауреат и получи голямата награда и златен медал и Стела Караилиева от VІ клас поощрителна награда.
Училището организира и се включва активно в инициативи на Община Казанлък относно
предприети мерки за изпълнение на Стратегията за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020 година:
- проведени практически занимания по безопасно управление на велосипед, скейборд и
ролкови кънки по велоалеите в парк “Розариум”;
- ориентиране в района на училището- преминаване на групи през главен път за Габрово
- разходка към с. Енина с цел затвърждаване правилата за движение извън населени
места;
Включване в инициативите от Програмата за провеждане на Третата глобална седмица за
пътна безопасност на ООН в община Казанлък, организирана от Професионална гимназия по
транспорт и транспортен мениджмънт /ПГТТМ/, община Казанлък и Автомобилен спортен
клуб Ефко Рейсинг Казанлък
• Откриване на Третата глобална седмица на ООН за пътна
безопасност

Запознаване с Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата
• Награждаване на участниците в конкурса за рисунка на тема
„Спаси живота на децата“– две награди за ученици от V и VІІ
клас от НГПИД"Акад.Дечко Узунов".
През м. ноември бяха бетонирани всички неравности по асфалта на паркинга до училището.
Пред училището има стойка за съхранение на велосипеди. Районът е осветен и е с
видеонаблюдение пред входа на училището.
Особено активно бе участието на училището в 113 Фестивал на розата, където имахме
няколко реализирани събития – част от празничната програма – представяне на творчески
проекти по дизайн и рекламна графика; участие в празника на града проект “Нарисувай ми
слънце” и във фестивалното шествие с концепция “Творците на Казанлък – бъдещето на
Казанлък”.
През м. септември бяхме сред най-активните участници в проекта “Празници в Долината на
тракийските
царе”бодиарт
и
анимаци
за
деца
в
парк
“Розариум”.
Утвърдиха се традиции за честване на училищни и национални празници. Работи се за
взаимодействие и партньорство между учители и ученици. Изграден е и функционира
Ученически съвет. Продължава успешната дейност на МОС – наши ученици са едни от найактивните му членове. През учебната 2015/2016 г. бе проведено за трета поредна година
самооценяване на професионалното образование и обучение от комисия, назначена със
заповед на директора. Колегите работиха и по 4 направления за самооценяване. В края
на м. септември председателят на комисията – г-жа Дамянова – гл. учител по
компютърна
графика
и
ИТ
ще
представи
доклад
с
резултатите.
Гимназията работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители и
ученици
за
постигнатите
високи
творчески
и
професионални
резултати.
Утвърди се системата на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за
допълнително
материално
стимулиране
според
качеството
на
труда.
Продължава да се осъвременява и ремонтира наличната МТБ – бе обновено обзавеждането с
чинове и столове в целия учебен корпус. С цел предприети мерки за енергийна ефективност
бе сменена дограмата на партера и галерията. Бяха изцяло ремонтирани два кабинета – по
музика и ателието по лютиерство. Бе направен ремонт на ателиета по рисуване и живопис,
администрация, ателие по графика – смяна на дограмата.
Раздел II
1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Осъществяване на качествена общообразователна и професионална подготовка, осигуряваща
пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация на пазара на
труда. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания. Адекватно
ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно
поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и
национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на НГПИД "Акад. Дечко Узунов" като конкурентоспособно специализирано
училище по изкуствата, способно да формира у учениците национални и общочовешки
добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.
Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив. Формиране на
знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на
агресивност и насилие.

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
- Повишаване качеството на професионалното образование.
- Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система.
- Повишаване ефективността на сътрудничество между професионалното образование и
бизнеса – продължаване на добрите традиции с фабрика “Кремона – България” ЕООД,
Казанлък, с които имаме сключен договор за сътрудничество и провеждане на учебно
производствени практики.
- Усъвършенстване на механизмите за координация и сътрудничество на институциите,
имащи отношение към професионалното образование в региона.
- Формиране потребности, интереси и нагласа за учене и повишаване на професионалните
умения и компетенции чрез учене през целия живот.
- Изграждане на физически и морално здрави дееспособни личности, готови да поемат
граждански отговорности.
- Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя.
- Формиране на чувство за принадлежност към училището.
- Обвързване на системата за диференцирано заплащане с резултатите и реализацията на
учениците.
4. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
- Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на
знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на иновативни
техники в преподаването;
- Надеждна комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна
обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и използване на
разнообразни форми за информиране;
- Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и
редуциране на нежелателното поведение на учениците;
- Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, празници,
посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, родители, УН,
неправителствени организации, бизнес партньори и др.;
- Акцентиране върху използването на съвременни методи и ИКТ в преподаването;
- Екипност в работата на учители и служители – взаимна комуникация, съвместно вземане на
решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение;
- Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез съгласуване с
финансиращия орган и собствен принос на училищната общност;
- Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране чрез кандидатстване по проекти.
Раздел III
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните
ръководители.
отг. Учителите срок: 14 септември
- Разработване на график за провеждане на държавни изпити за придобиване ІІІ степен на
професионална квалификация през сесиите на учебната 2016/2017 г.
отг. ХС срок: октомври

- Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната 2016/2017 година.
отг. Директорът срок: 19 септември
- Изготвяне на учебни програми по ЗИП
отг. Учителите срок: 10 септември
- Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.
отг. Главният учител срок: 14 септември
- Изготвяне на график за провеждане на консултации и срещи с родители.
отг. Главният учител срок: 14 септември
- Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи по общообразователните.
отг. Главният учител срок: 14 септември
- Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и
детската престъпност.
отг. Председател УК по превенции срок: октомври
- Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
отг. Директорът срок: октомври
- Разработване на годишен план за квалификация на педагогическия персонал.
отг. Главен учител срок: 1 септември
- Изготвяне на предложение за държавен план-прием по професии за учебната 2017/2018 г.
отг. Директорът срок: 20 октомври
- Запознаване на учениците от XII клас със съдържанието на изпитните програми за
провеждане на държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална
квалификация.
отг. Директорът срок: 15 ноември
- Изготвяне на график и провеждане на поправителни изпитни сесии.
отг. Директорът срок: май, юни
- Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за края на 2016/2017 г. и
началото на 2017/2018 г.
отг. Директорът срок: ноември - май
- Провеждане на предварителни ДЗИ по общообразователни предмети – БЕЛ и втори
задължителен държавен зрелостен изпит – ДИ за придобиване на ІІІ степен на професионална
квалификация по професия и специалност – теория и практика.
Отг. Директорът , учители по БЕЛ и ЗПП срок: март
Планиране на:
- броя постъпващи петокласници и осмокласници;
отг. Директорът срок: 10 октомври
- нуждите от педагогически кадри;
отг. Директорът срок: юни
- необходимата учебна и училищна документация;
отг. Директорът срок: януари
- мероприятия за честване на празника на училището;
отг. УР и Комисия за провеждане на училищни тържества и празници срок: декември
Координиране и взаимодействие с:
- РИТ – във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
- РЗИ – във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на
учебно-възпитателния процес;

- Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени организации
и различни браншови организации на територията на града.
- Взаимодействие с бизнеса на територията на гр. Казанлък, с цел осигуряване
провеждането на учебна и производствена практика и бъдещата реализация на завършващите
ученици.
1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
- Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
отг. Библиотекар срок: 12 септември
- Определяне на приоритетите при подобряване на материално-техническата база и тяхното
йерархическо подреждане.
отг. Директорът срок: септември
- Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.
отг. Директорът срок: октомври
- Планиране и реализация на строително-ремонтни работи в училището.
отг. Директорът срок: постоянен
- Провеждане на медицински прегледи на учениците. Мерки за подобряване на здравната
хигиена в училище.
отг. Медицинско лице срок: октомври
- Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.
отг. Директорът, гл. счетоводител срок: октомври
- Осигуряване на актуална информация за професионалното ориентиране на учениците,
завършващи XII клас.
отг. Директорът, ХС срок: постоянен
2. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
- Тържествено откриване на новата учебна година. отг. Директорът, Комисия за
провеждане на училищни тържества и празници (КПУТП) срок: 15 септември
- Ден на независимостта на България - национален празник.
отг. КПУТП срок: 22 септември
- Честване деня на народните будители
отг. КПУТП срок: 31 октомври
- Коледни тържества.
отг. КПУТП – Х клас срок: декември
- 14 февруари - ден на влюбените
отг. КПУТП срок: 10 февруари
- Обесването на Васил Левски.
отг. КПУТП срок: 17 февруари
- Празник на училището
отг. КПУТП срок: 22 февруари
- Баба Марта
отг. КПУТП срок: 25 февруари
- Трети март - Ден на Освобождението на България - Национален празник
отг. КПУТП срок: 3 март
- Отбелязване на международния ден на жената – 8 март

отг. КПУТП срок: 8 март
- 22 март – Посрещане на първа пролет
отг. КПУТП срок: 20 март
- България в ЕС
отг. КПУТП срок: 9 май
- 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост- Тържествено
изпращане на абитуриентите.
отг. КПУТП срок: 15 май
- 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България
отг. КПУТП срок: 2 юни
-Закриване на учебната година – годишен акт на училището
отг. КПУТП срок: 30 юни
3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ
•

Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат
съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната
2016/2017 година, утвърдено от Министъра на образованието и науката и График за
провеждане на олимпиадите в средните училища през 2016/2017 г.

отг. учители ЗП по график на МОН
4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международна изложба - карикатури “Карикатуристи” съвместно с Дирекция
“Национален парк Централен Балкан” за 15 септември
Представителна изложба на учениците от спец. Графика на НГПИД"Акад.Дечко
Узунов" – 26 септември
Изложба от творби на победителите в Нац. конкурс “Наследници на Дечко Узунов” в
къща – музей Дечко Узунов.
Изготвяне на проект за книжка за оцветяване “Европейските столици” с подкрепата на
АРИР и “Европа директно” Стара Загора
42 години средно образование по дизайн в България - Изложба на Галерия “Искра”
4
Традиционна младежка изложба – Фондация “Пламък – Стара Загора” - януари
Изложба от творбите на участници в юбилейния Х Национален конкурс за
детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов” – 22 февруари
„ Трети март”
„Великден”
114 Празник на розата
Бодиарт „Тракийски мотиви от Долината на розите” – 29 август
Анимации за деца в парк “Розариум”

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
•

Конкурс за рисунка на тема: Самолети, произведени в Казанлъшката самолетна
фабрика през периода 1927-1947 г.”, обявен от Сдружение за приятелство с Чехия клуб Казанлък и Община Казанлък за ученици от НГПИД"Акад.Дечко Узунов" във

•
•
•

връзка с създаване на 90 години от откриването на летище за пилоти и фабрика за
аеропланери от чешката фирма “АЕРО ПРАГА”.
Национален конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов” на тема „Към
Безкрая”
Пленер по живопис и фотография “С дъх на вишнев цвят”, съвместно със СНЦ
“Вишнев цвят”- април
Национален конкурс за изящни и приложни изкуства – МК - юни

6. ПРЕЗЕНТАЦИИ
•
•

22 септември – Национален празник на България
24 май-Ден на българската просвета и на славянската писменост и култура

7. ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ И
ИЗЛОЖБИ
В помощ на учебно възпитателната работа могат да бъдат организирани различни
извънучилищни мероприятия при спазване на установените изисквания, правила и норми на
поведение.
8. ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Състезанията се провеждат, съгласно График за провеждане на национални състезания по
професии и специалности изготвен от МОН УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Указанието за
провеждане на ученически игри през учебната 2016/2017 г. При провеждането им се
спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта е подпомагане на
общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и
качества.
•
•
•

Общински спортни състезания
Областни спортни състезания
Национални спортни състезания
Училищни спортни празници

Зимен спортен празник- турнир по тенис на маса
Отг. Учителите по ФВС срок: 15.12-20.12. място на провеждане:
Училищен физкултурен салон, контролира: Главният учител
Спортен празник- в чест на празника на училището
Отг. Учителят по ФВС срок: 22 февруари
място на провеждане: физкултурен салон, контролира: Главният учител
Годишният план на училището за учебната 2016/2017 г. е приет с решение №10 от
01.09.2016 г. на Педагогическия съвет на НГПИД "Акад. Дечко Узунов", гр. Казанлък .

