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Календарният план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15 / 13.09.2021г. 

и е утвърден със Заповед № РД10-1128 / 13.09.2021г. на Директора на гимназията. 
 

 

Английска езикова гимназия 
„Гео Милев” 

Бургас 

mailto:office@gpaeburgas.org


 

№ Дейности Срок Организира 

1 2 3 4 

 месец Септември   

 Музикално озвучаване на 50-тата Пролетна 

конференция на СМБ 

01.09.2021 Е. Иванова 

 ПС: 13.09.2021 Директор 

 Тържествено откриване на учебната година. 

 

 

15.09.2021 

 

 

М.Ведричкова, 

 Д. Вълчева, Е.Иванова, 

Кр. Банов, Иво Иванов, 

Н.Казакова, Д.Димова,  

 Попълване и проверка на задължителната 

училищна документация 

Изготвяне на графици за консултации с 

ученици, за контролни и класни работи 

Изготвяне на график за провеждане на втори 

ЧК 

17.09.20.09.2021 Класните ръководители 

Учители 

ЗДУД 

 Организационни сбирки на МО за 

изработване на план за работата им през 

годината. 

Актуализиране на критериите за оценяване на 

учениците 

07.09 -10.09. 

2021 

Председателите на МО 

  Ден на независимостта 22.09.2021 Преподавателите по 

история, 
ЗДУД 

 Кастинг за набиране на мажоретки за мажоретния 

състав на гимназията 

24.09.2021 Е. Иванова 

 Ден на европейските езици – викторини; 

 

Отбелязване на европейския ден на езиците  

на немски език с ученици от 11 и 12 клас 

26.09.2021 

 
 

 

Председател на МО по 

чужди езици, на МО по 

БЕЛ и ЗДУД 

 

НЕ 

 Предаване на заявленията на занимания по 

интереси 

27.09.2021 ЗДАСД 

 Европейска седмица на спорта - среща с 

личности, представящи спорта като неотменна 

част от нашето ежедневие. 

23-30.09.21 МО - ФВС 

 Подаване на документи за стипендии 09.2-021 ЗДАСД; кл. 
ръководители, 

 Утвърждаване на списък Образец №1 20.09.2021 Директор С. Бъчварова, 

Б. Божков 
 Отбелязване Деня на независимостта на 

България 
20-21.2021 Преподавателите по 

история и цивилизация 
 Месец Октомври   

 Отбелязване на Световния ден на Музиката със 

състезателната игра „Music Challenge” 

01.10.2021 Е.Иванова 

 Родителски срещи за запознаване с учебния 

план ПДУ, правилници и графици, избор на 

родителски актив 

09.10.2021 Класни ръководители 

Учители 



 Международен конкурс „Аз обичам Черно 

море“, 2021 

10.10.2021 Д. Димова 

 Утвърждаване на списък на учениците, които 

ще получават стипендии за първи уч. срок 

10.2021 ЗДАСД 
Директор 

 Международен ден на Черно море. 

 

31.10.2021 

 
МО по природни 

науки, МО по 

“Обществени 

науки и 

гражданско 

образование”  

-преподавателите по 

география и 

икономика 

 Стартиране дейности по интереси 10.2021 Ръководство 

Ръководителите 

на групи 

 Установяване на входното ниво на учениците. 10.2021 Учители 
Председателите на МО 

  Международен ден на писмото. 
 Епистоларен конкурс ”Писмо до моя приятел” 
по класове. 

            9.10.2021    МО по БЕЛ 

 Участие в кампанията: “Походът на книгите” 
 

10.2021 МО по БЕЛ 

 Участие в националното състезание за речеви 

и комуникативни умения на английски език – 
общински и областен кръг 

06.10.2021 Я. Николова, 
Е. 
ДулкароваД. 
Пехливанова 

 Трафик на хора 17-23.10.2021 Н. Казакова,  

М. Попова, Кл.р-ли 
 ПС 10.2021 Директор 

 Седмица на вкусовете 8-14.10.2021 Преподавателите по 

ЧЕ и класните 

ръководители 

 Състезание по Творческо писане До 20.10.2021 Ива Петрова 

 Участие   в   многоезичното   състезание – 
областен кръг  

20.10.2021 МО по чужди езици - 

АЕ 

 Изготвяне на материали за ЧК от МО на кл. 

ръководители 

постоянен МО 

 Заседания на МО за обсъждане на резултатите 

от входното ниво и ефективността на 

методите и формите за обучение по отделните 

предмети. 

До края на 

октомври 2021 

Председателите на МО 

 Регистрация за изпитите за ниво по АЕ От 10.2021 МО по АЕ 

 Отбелязване: Ден на народните будители до 31.10.2021 Преподавателите по 

история и 

цивилизация 

 Състезание за думи и викторина на английски 

език 

Края на всеки 

месец 

Учители по 

английски 

език 

 Състезания от вътрешния спортен календар и 

подготовка на представителните отбори за 

участие в ученическите игри 

       10. 2021 МО по физ. възп. 

и спорт 



 Радиопредаване по повод Деня на народните 

будители 

28.10.2021  Е.Иванова 

М.Ведричкова 

 Месец Ноември   

 Честване на Деня на народните будители 

 

01.11.2021 МО по “Обществени 

науки и гражданско 

образование”, 

 МО по БЕЛ 
 

 Състезание по творческо писане на англ. 

език(9-12 клас) 

14-15.11. 2021 МО по англ. език 

 Ден на толерантността 
 

13.11.2021 
 

Кл.ръководители, 

Н. Казакова, 

уч.съвет  
 Ден на християнското семейство 21.11.2021 Кл. р-ли 
 Ден на философията 

 
18. 11. 2021 

 
Николай  Георгиев 

 

 Участие в състезанията по БЕЛ: 
„Любословие”  

11.2021 МО по БЕЛ 

 Участие в есенна конференция по математика 

и ИТ 

03.11.2021 МО по математика 

 Открит урок за запознаване на учениците от 

9.клас с традициите на Деня на 

благодарността 

20-22.11. 2021 Я.Николова 
К. Димова 

 ПС 11.2021 Директор 

 Провеждане на спортни срещи от вътрешния 

спортен календар 

01.11 - 01.05.22 МО по физ.възп. и 

спорт 

 Участие в турнир по англ. реч и дебати 11.2021/04.2021 В. Атанасова 

Н.Георгиев 

 Месец Декември   

 Международен ден за борба със СПИН и ХИВ 01.12.2021 Н. Казакова, 

М.Попова, 

кл.р-ли 

 Участие в литературен конкурс, посветен на 

Бургас 

06.12.2021 Класните ръководители 
МО по БЕЛ 

 Участие в тържествата на Община Бургас по 

случай празника на града. 

 

06.12.2021 МО по “Обществени 

науки и гражданско 

образование” 

 Участие на желаещите в националното и 

регионални състезания по математика и ИТ. 

Участие в състезание по математика и ИТ 
«Св. Николай Чудотворец» 

Първа седмица 

на м.декември 

2021 

МО по математика и 

ИТ 

   Седмица на четенето 7-11 декември МО по БЕЛ 

 Международен конкурс: Хората еднакви и 

различни 

12.2021 МО по ОНГО 

 Среща с представители на БТ с учениците от 

10,11,12клас 

12.2021 Н. Казакова 

 Участие в общинския кръг на олимпиадите по 

английски език, по руски език, немски език, 

математика,  

до 01-20.12.2021 Преподавателите по 

английски език, по 

математика, 
информатика и по БЕЛ 

 Светли коледни пожелания към любимият учител 17.12.2021 Д.Димова 



 Коледен базар с цел набиране на средства под 

съпровода на Коледна музика 

Ритуал Коледуване 

Презентиране на тема Немска Коледа 

17-23.12.2020 

 

17-23.12.2021 

Кл.р-ли, Н. Казакова, Д. 

Димова, Елена Иванова 

УС 

МО по 

БЕЛ, НЕ 

 Дарителска кампания за подаръци на децата в 

МБАЛ Бургас 

12.2021 Н.Казакова, Уч. 

съвет 

 Изкуството на АЕГ 2020 – Конкурс за рисунка 

„Моят любим учебен предмет и моят най-любим 

учител“ 

12.2021 Д.Димова 

 Вътрешнометодическа квалификация за 

използването на ИТ в обучението по БЕЛ 

До 20.12.2021 МО по БЕЛ 

 Организиране на конкурс «Коледен и 

новогодишен поздрав» 

До 20.12.2021 ИТ 

 Месец Януари   

 Общински кръг на олимпиадите по история, 

 философия, география, немски, руски език, 

физика, български език – общински кръг 

23.01.2022 Преподавателите по 
съответните предмети 

 Отбелязване на 127-годишнината от 

рождението на Гео Милев.  

1. 2022 МО по БЕЛ, Елена 

Иванова, Д.Димова 

 Общински кръг на Олимпиадата по БЕЛ До 29. 01.2022 МО по БЕЛ 
 ПС 01.2022 Ръководството 

  Традиции за руското Рождество 07.01.22 Олга Тиманова 

 Общо събрание за отчет на IV тримесечие на 

2020г. 

01.2022 Директор 

 Състезания от вътрешния спортен календар 

Подготовка на представителни отбори за 
участие в ученическите игри 

      01. 2022 МО по физ.възп. и 

спорт 

 Месец Февруари   

 Областен кръг на олимпиади по руски език, 

англ. език 

06/07.02.2022 МО по ОНГО, БЕЛ и 
чужди езици 

 Здравето на човека и изборите които прави 02.2022 МО по природни науки 

 Ден      на       безопасния       интернет; прояви 

по класове - презентации, дискусия; водещи 

учениците. 

• "Сериозните игри и безопасния 

интернет", работа в мрежа 

• " Кой ни дебне във Фейсбук" - 

видеоматериали в YouTube подготвени от 

учениците 
• Ден на розовата фланелка 

02.2022 Преподавателите по ИТ 

и информатика 

 

МО по математика и 

ИТ и кл;.ръководители 

Н. Казакова, М.Попова 

 

МО по БЕЛ 

 Обща родителска среща – анализ на 

резултатите от първи срок 

12.02.2022 

 
 

Кл.ръководители 

ЗДУД 
 

 Участие в национално състезание по 

български език и литература, организирано от 

СУФ „Любословие” 

02.2022 МО по БЕЛ 

Д. Денева 

 Участие в национална изложба-конкурс 
„Трифон Зарезан”, Сунгурларе; 

14.02.2022 Д. Димова 

 „Моята валентинка“ – пощенска кутия 14.02.2022 Д.Димова, Е.Иванова 



 Денят на влюбените – турнир на изкуствата и 

таланта 

14.02.2022 МО по БЕЛ 

  Годишнина от обесването  на Васил Левски 
 

18.02.2022 МО по “Обществени 

науки и гражданско 

образование”, 

кл.р-ли 

 
МО по БЕЛ 

 Отбелязване на китайската нова година февруари К.Костова 

 Отбелязване на Св.Валентин-проект в 10. 

клас.Интерактивна изложба и ателие 

14 .02.2022 МО по английски 

Уч.съвет 
 ПС 02.2022 Директор 

 Розова фанелка ден на толерантността и 

приемане на различието 

Последната 

сряда на 02.2022 

Н. Казакова 

М.Попова ,УС 

 Участия с представителни отбори в 

състезания на ученическите игри 

 МО по физ.възп. и 

спорт 

 Работа по визуална идентификация 02.2022 - 06.2022 Д.Димова 

 Месец Март   

 Баба Марта 

Участие в общоградските тържества по 

случай националния празник на Република 

България - 3 март 

Участие в мероприятия на Община Бургас и 

РИМ - Бургас поднасяне на венец на 

паметника на Освободителите  

 
Областен кръг олимпиада по БЕЛ 

01.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

До 07.03.2022 

Преподавателите по 

история и цивилизация,  

 

 

 

 

 

Учители по БЕЛ 

  Училищен театрален 

фестивал 

 10 – 

27.03.2022 

МО по БЕЛ 

 

 

 Отбелязване на Световния ден на поезията 21.03.2022 МО по БЕЛ, АЕ, НЕ 

 Отбелязване на Световния ден на водата 22.03.2022 МО природни науки 

 

 

 НК „Водата извор на живот“ Март 2022 Д.Димова 

 Общо събрание за отчитане на годишен отчет 

за 2020г. 

Март 2022 Директор 

 Участие в математическото състезание 
«Европейско кенгуру» 

Март 2022 МО по математика 

 Участие в националните кръгове на 

олимпиадите по предмети 

По графика на 

МОН 

МО по предмети 

 Участие в национална ученическа 
философска конференция град Бургас.  

03.2022 Преподавателите  

по философски 

цикъл 

 Дигитален конкурс: Виртуална пролет 03.2022 Д. Димова, 

Б.Божков, 

Д.Василева 

 Участие с представителни отбори в масовите 

спортни прояви от спортния календар на 

Община Бургас 

Март-април 2022 МО по физ.възп. и 

спорт 



 Национален литературен конкурс «Петя 

Дубарова» 

03.2022 МО по БЕЛ 

 Месец Април   

 Пролетен спортен празник на гимназията 04.2022 Учители и ученици, 

родители 
 Посещение на Театър/Опера 04.2022 Е.Иванова 

 Състезание „Стъпала на знанието. Български 

език и литература” 

 

04.2022 МО по БЕЛ 

 Ден на Земята. 

 

Седмицата на гората. 

 

 Изложба с рисунки 

22.04.2022 
 

1-7. 04. 2022 

МО по “Обществени 

науки и гражданско 

образование” 

 

 

Д.Димова 

 Международен ден на книгата и авторското 

право 

 

23. 04.2022 

МО по БЕЛ 

 Участие в Национална конференция по 

математика и ИТ 

04.2022 МО по Математика и 

ИТ 

 ПС: 04.2022 Директор 

 Участие с представителни отбори в 

състезания от спортния календар на Област 

Бургас 

04.2021 МО по физ.възп. и 

спорт 

 Проверка на готовността на учениците за ДЗИ 

по БЕЛ и английски език НВО 

04.2022 МО по БЕЛ и англ. език 

 Великден- традиции и обичаи 04.2022 Д. Димова 

 Презентации за великденските обичаи в 
България и Англия, Германия 

04.2022 МО по езиците 

 Предприемачество и иновации; 

предприемаческо мислене и поведение 

04.2022 К.Недялкова 

 Месец Май   

 Честване на Първи май, на 6 май, 11 май, 24 

май 

 Кл. р-ли, 

Е.Иванова 

 Общинско онлайн състезание «Човекът е 
всичко…» 

02.05.2022 МО по БЕЛ 

 6 май- Ден на храбростта и празник на 
българската армия 

06.05.2022 МО по “Обществени 
науки и гражданско 

образование” - 

преподавателите по 

история 

 Честване на Деня на Европа чрез 

интерактивни уроци и игри 

Изложба 

09.05.2022 Учителите по история, 

МО по езици и 

чуждоезикови 

дисциплини 

М.Попова,  

Д. Димова 
 ПС  Директор 

 Седмица на отворени врати 
Ден на ученическата автономия 

08-12.05.2022 Ръководство, УС и МО 

 Тържествено изпращане на випуск 2022 14.05.2022 Кл. р-ли на 12 клас, 

Е.Иванова, 

Д.Димова, 

М.Ведричкова 



 Ден на славянската писменост и 

култура – 24 май – подготовка на блок за 

празничното шествие – 8 клас 

24.05.2022 МО по ФВС 

 ДЗИ - БЕЛ 18.05.2022 Ръководството 
 Спортен празник – неучебен ден 21.05.2022 Учители ФВС 
 ДЗИ – втори задължителен 22.05.2022 Ръководството 

 Отбелязване на международния ден без 

тютюнев дим 

31.05.2022 Н. Казакова, М. 

Попова , В. Тодорова 

 Участия във втория етап на ученическите 
игри 

05.2022 МО по физ.възп. и 
спорт 

 Национален конкурс за стихотворение и есе 
«Живеем в земята на Ботев» 

05.2022 МО БЕЛ 

 Финанси и икономии; Общи познания в 

областта на публични и корпоративни 

финанси, бюджетна и митническа политика 

05.2022 К.Недялкова 

 Финанси и икономии; борси и борсови 

индикатори; валутно-финансови сделки и 

операции 

05.2022 К.Недялкова 

 Месец Юни   

 Ден на детето – запознаване с конвенцията на 

ООН за правата на детето 
Изложба на рисунки 

01.06.2022 Кл. р-ли 

 
Д. Димова 

 Ден на Христо Ботев и на загиналите в 

националноосвободителните борби. 

 

 

 

 

Световен ден на околната среда 

02.06.2022 

 

 

 

 

 

05.06.2022 

МО по “Обществени 

науки и гражданско 

образование” 

-преподавателите по 

история и цивилизация 

 

-преподавателите по 

география и икономика 

 НВО БЕЛ-10. кл 14.06.2022 Учители по БЕЛ 
 Спортен празник – неучебен ден 17.06.2021 Учители ФВС 

 НВО математика – 10 

НВО Чужд език – 10 – по желание 

18.06.2021 

17.06 

Учителите по 

математика 

Учителите по ЧЕ 
 Дни на отворените врати 10-17.06.2022 Председателите на МО 
 Световен ден на околната среда 5.06.2022 МО по природни науки 

 НВО-дигитални компетентности 11-15.06.2022 Д. Василева, Б. Божков 

ЗДУД 

 Тържества в осмите класове по езици 26-30.06.2022 Преподавателите по 
първи чужд език в 8 

клас 

 Тържествено раздаване на дипломите на 12 

клас 

20.06.2022 Кл. р-ли на ХII класове; 

Директор, 
Е.Иванова 

 Световен ден за борба с дрогата 26.06.2022 Н. Казакова, М.Попова 
 Работно съвещание  Ръководството 

 Месец Юли   

 ПС - заключителен  Директор 

 


