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Въведение 
ЦПЛР – Стара Загора  е обслужващо извънучилищно звено в системата на 

образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца 

и ученици. Центърът за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ е създаден с решение 

№459 на ОС от 28.07.2016 година.  

Целта на центъра е да бъде  многофункционална структура, която да организира 

осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите. Да работи в 

посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в 

полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява, чрез провокиране на 

индивидуалните им способности и интереси. 

Тук всяко дете и младеж има  възможност да намери място, където да развие 

творческите и социалните си умения, да обогати познанията си, да придобие 

технически сръчности, да направи избор на образование и бъдеща професия. 

Центърът работи за изграждане на детската личност в областта на науката,  изкуството 

и неформалното и гражданско образование и стимулира творческия потенциал на 

подрастващите, както и тяхното кариерно ориентиране. 

Мисията на центъра е да подпомага личностното и творческото развитие на децата и 

младите хора като свободни граждани на демократично общество, чрез участието им в 

различни  извънкласни форми на научно и познавателно приложно обучение, изяви в 

областта на изкуството, неформално образование, младежките инициативи, 

доброволчеството, кариерното ориентиране и консултиране, включването им в 

обществения живот на общността, и друг вид общественополезни дейности. 

Центърът дава възможност за реализация на инициативността, научните и творческите 

заложби, място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативните влияния 

в обществото. Тук младите хора да могат да задоволяват своето любопитство и 

развиват своите интереси, правят своя избор и осъществяват своя потенциал. 

 Нашите форми, обучението е насочено към личността на детето и ученика и създава 

условия за развитие на тяхната инициативност, увереност в собствените сили и умения 



компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата, 

гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство 

и кариерно ориентиране и консултиране. 

Подкрепата включва: 

занимания по интереси; 

кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

Подкрепата  се предоставя чрез: 

проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и 

създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, 

национално и международно ниво; 

организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, 

технологиите, изкуствата,  гражданското и здравното образование, както и за придобиване 

на умения за лидерство; 

организиране на образователна, творческа  дейност за деца и ученици на общинско, 

областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите; 

подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието 

на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, 

изкуствата; 

участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми 

в областта на науките, технологиите, изкуствата; 

кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби; 

осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето 

развитие; 

съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и 

учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции; 

 

Визия, цели, задачи 

      
     І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦПЛР- Стара Загора  

     Утвърждаване и развитие  на ЦПЛР- Стара Загора  като стратегическа образователна 

и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата и младежите от 

община Стара Загора, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния 

стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, 

технологиите, изкуството  и е отворена за промени и иновации. 

            

           ІІ. Цели 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР- Стара Загора: Създаване на условия за личностното 

развитие на децата и учениците от община Стара Загора, изграждане на тяхната 

нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и 

духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, 

навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на 

учителите и другите педагогически специалисти в ЦПЛР- Стара Загора . 

Стратегически цели: 
 Развиване на ЦПЛР- Стара Загора като център на територията на община 

Стара Загора за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на 

интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области 



на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите 

форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите 

заложби, таланти и дарования; 

 Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и 

неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори; 

 Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и 

приобщаване към националните и общочовешки ценности  в посока на запазване на 

българската автентичност; 

 Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни 

потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и 

школите на ЦПЛР-Стара Загора; 

 Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра; 

 Повишаване квалификацията на персонала; 

 Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските 

градини, сродните организации, НПО; 

 Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР- Стара 

Загора, за осигуряване на допълнително финансиране. 

  

РАЗДЕЛ I 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР- Стара Загора  
Образователната дейност в ЦПЛР- Стара Загора  се осъществява съгласно План за 

обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в Наредба за 

приобщаващото образование. 

           ЦПЛР- Стара Загора  осъществява следните дейности: 
1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и 

социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите; 

2. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира 

познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и 

реализация; 

3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация; 

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот; 

5. изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и 

неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са 

изложени. 

6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на 

активното и отговорно гражданско участие; 

7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания; 

8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни 

ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки 

ценности; 

9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и 

родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно 

развитие, за съдържанието и условията на работа в тях; 



10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни 

педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално 

равнище; 

11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите 

обучителни и творчески дейности; 

12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици; 

13. участва в национални и международни проекти; 

14. участва със свои представители в национални и международни инициативи. 

15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална 

идентичност; 

16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и 

детски градини, ТУ,  сродни организации, НПО, родителска общност. 

РАЗДЕЛ II.  

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане годишен план за работата на ЦПЛР – Стара Загора  

2. Актуализиране на устройствения правилник и правилника за вътрешния ред. 

3. Обсъждане вариантите за организиране на учебно-възпитателната работа в 

ЦПЛР-Стара Загора  

 

м. ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 

1.  Съгласуване на поименното разписание на длъжностите и заплатите към тях в 

ЦПЛР 

2. Приемане на задължителния учебно-преподавателски норматив на учителите 

и съгласуване на седмичното разписание 

5. Изготвяне на Списък-Образец №3 за преподавателската и друга заетост на 

персонала 

 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Отчитане на резултатите от УВР за първия учебен срок и промяна в 

седмичното разписание на учителите 

 

м. МАРТ – АПРИЛ – МАЙ 

1. Отчитане резултатите от проведените събития и прояви 

2. Организиране на предстоящите изяви по отделните направления 

3. Избиране на комисия за проучване интересите на учениците от гр.Стара 

Загора за извънучилищните форми 

4. Приемане график за подготовка на материално-техническата база за 

следващата учебна година 

5. Приемане план за запознаване на родители, учители и общественост с 

работата на учениците в ЦПЛР 

 

м. ЮНИ 

1. Отчитане резултатите от контролната дейност на Директора за II учебен срок 

2. Отчитане резултатите от проведените изяви в различните направления 

3. Отчитане резултатите от проучването интересите на учениците, обобщаване 

на подадените от тях заявления за участие в извънучилищните форми и обсъждане 

вариантите за организиране на УД през следващата учебна година 

4. Годишен съвет и приемане план за лятната работа 



 

 

РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

1. Запознаване с новите нормативни документи – ЗПУО и Наредби на МОН за 

учебната 2020/2021 год. и националния календар на НДД 

м. септември 2020 год. 

отг. директора 

2. Създаване на санитарно - хигиенни условия за провеждане на УВП в 

условията на КОВИД - 19 

м. септември 2020 год. 

отг. директора 

3. Изработване план за контролната дейност 

М. септември 2020 год. 

отг. директора 

4. Организиране на учебни форми по направления по подадени заявления от 

учениците 

30 септември 2020 год. 

отг. учители 

5. Изготвяне на учебните програми и предоставянето им на Директора за заверка 

30 септември 2020 год. 

отг. Учители 

6. Изготвяне на план за осигуряване на нормален учебен процес 

 септември 2020 год. 

отг. директора 

7. Изготвяне на седмично разписание на учебните часове и представяне за 

заверка от Директора 

6 октомври 2020 год. 

отг. Учители 

8. Изготвяне на Списък-Образец 3 за преподавателската и друга заетост в ЦПЛР 

5 октомври 2020 год. 

отг. директора 

9. Провеждане на инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда и 

епидемични условия на работа 

05 октомври 2020 год. 

отг. Зам. Директор 

10. Изготвяне на поименно разписание на длъжностите и заплатите към тях 

 Октомври  2020 год. 

отг. директора 

11. Изработване на план за подготовка на общинските, регионалните и 

национални изяви по  направления 

 декември 2020 год. 

отг. директора 

12. Отчитане резултатите от УВР през I учебен срок 

февруари 2020 год. 

отг. директора 

13. Организиране на общински и национални конкурси 

 Декември–май 2021 год. 

отг. учители 



14. Организиране проучване на интересите на учениците към извънучилищните 

форми 

 април 2021 год. 

отг. комисия учители 

15. Приемане заявления на ученици за участие в извънучилищните форми към 

ЦПЛР за следващата учебна година 

м. Юли - септември 2021 год. 

отг. учители 

16. Участие в националните изяви за  всички възрасти 

календара на МОН и НДД 

отг. учители 

17. Изготвяне информация за изтеклата учебна година. Готовност за лятна 

работа. 

05 юни 2021 год. 

отг. директора 

20. Подготовка на материално-техническата база за следващата учебна година 

м. август 2021 год. 

отг. директора 

 

 

РАЗДЕЛ IV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Работата на учителите към ЦПЛР изисква голям творчески потенциал, качества 

на добър организатор, висок професионализъм и отговорност. 

Всеки учител има възможност сам да повишава своята педагогическа и 

специална квалификация. Предоставя се възможност на всеки да се включи в 

организираните през учебната година от ДИПКУ следдипломно продължаващо 

образование на учителите, училищните ръководители и другите специалисти в 

системата на средното образование. 

 

 

РАЗДЕЛ V. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И 

ГРИЖИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО–ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В 

ЦУТНТ 

 

1. Изготвяне план за ремонтната дейност и материалното осигуряване 

м. април 2021 год. 

отг. Директора, ЗАС 

2. Текущи ремонти на кабинети и административните помещения 

постоянен 

отг. Директора, ЗАС 

 

РАЗДЕЛ VІ – ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЕ 

І.Дейността на ЦПЛР- Стара Загора  се основава на принципите на: 

1. Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика 

на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.; 

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика; 



3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик; 

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

обучението в ЦПЛР- Стара Загора 

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция; 

6. Хуманизъм и толерантност; 

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите; 

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- Стара 

Загора; 

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация; 

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми. 

Дейностите в организационните педагогически форми са: 

1. Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, 

изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни, 

развлекателни програми и други; 

2. Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други; 

3. Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните 

групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца 

и ученици в школи за индивидуално обучение по музика и други. 

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в 

групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в 

зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от 

степента на подготовка на децата и учениците 

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, 

необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и 

възможностите на ЦПЛР- Стара Загора. 

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия 

подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  

информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, 

мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а 

организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и 

предпочитанията на участниците. 

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им 

развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна 

реализация.  ЦПЛР- Стара Загора все повече се превръща в социално сигурна среда за 

общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите 

на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, 

проституция, алкохолизъм. 

 

ІІ . Дейността за обучение в ЦПЛР- Стара Загора се осъществява в следните области: 

1. наука и технологии; 

2. изкуства; 

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми: 

Профил природоматематически: 

Академия по математика – 11 гр. 

Творческа лаборатория по компютърни науки –  2 гр. 



Профил приложно-технически: 

Клуб „Забавна астрономия” - 3 групи – 1гр. – 1-4 кл. И 2 гр.ДГ 

Клуб „Млад експериментатор” – 3 групи   

Профил хуманитарно-обществен: 

Клуб „Младежки общински съвет” - 1 група 

Клуб „Общински детски съвет” – 4 групи – 2 ПГ и 2 вр.вак. 

Клуб „Млад журналист” – 2 групи – 1 пост. И 1 вр. вак.гр. 

Клуб „Дебати” – 4 гр. – 1 ПГ и 3 вр. през УГ 

Клуб „Философско ателие” – 2 групи 

Кариерно ориентиране – годишна програма 

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми: 

Профил Литературно творчество: 

Клуб „Литературен клуб ”Без заглавие” – 3 гр. – 1 ПГ, 1 ДГ и 1 вр.вак. 

Кинознание и сценаристика – 3 групи 

Профил Театрално изкуство: 

Театрална школа „Жест” - 4 групи – 1 ПГ и 3 вр.вак. гр; 

Профил Танцово изкуство: 

Клуб по спортни  танци – 2ПГ 

 Мажоретен  състав  -  1 ПГ; 

Фолклорен ансамбъл „Траянци” - 4 групи - постоянни 

Клуб „Хип-хоп” – 3 групи –  

Дизайн и реклама – 2 гр – 1 ПГ и 1 вак.вр. гр. 

 

Профил Музикално изкуство: 

Вокална студия „Траяна глас”  - 3 групи – 2 вокални и 1 теорrтична 

Школа по народно пеене – автентичен фолклор - 2 групи – 2 ПГ и 2 вр.гр.вак. 

Камерен състав – гъдулка – 3 групи –1ПГ и  2 вр.гр. 

Камерен състав – тамбура – 3 група – 1 ПГ и 2 вр.гр. 

Профил „Изобразително и приложно изкуство: 

Школа „Живопис” – 5 групи – 3 ПГ и 2 вр. Ваканц. 

Школа „Малка пластика” –  7 гр - 3ПГ, 3вр. Уч год. и 1 вр.вак.гр 

Школа „Графика” – 5 групи – 5 гр -  4ПГ и 1 вр. Вак. 

Ателие „Приложни изкуства” – 5 групи – 3 ПГ и 2 вр.вак.гр. 

Клуб по илюстрация „Моливче”  – 2 групи  

 

           РАЗДЕЛ VІІ. Основни задачи за учебната 2020/2021 учебна година 
1. Актуализиране на документацията на ЦПЛР- Стара Загора за периода 2020-

2021г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и 

областно, както и национално и европейско равнище. 

2. Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и 

възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със 

ЗПУО. 

3. Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-

възпитателния процес. 

4. Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и 

школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред 

родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни 

в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР- Стара 

Загора носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците 

и връстниците на  възпитаниците на ЦПЛР- Стара Загора. 



5. Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и 

ЦПЛР- Стара Загора за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с 

проблемно поведение с цел превенция. 

6. Излизане от рамките на община Стара Загора и предприемане на турнета, не 

само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените 

в страната,  популяризиране на дейността на ЦПЛР- Стара Загора. 

7. Участие в общински и национални конкурса, вкл. в националния календар на 

МОН за изяви по интереси на децата. 

8. Включване  на  родителите като партньори във всички мероприятия и дейности 

на ЦПЛР-Стара Загора . 

9. Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и 

тяхното привличане за съвместни прояви и проекти. 

10. Квалификация на персонала и осигуряване на  средства за провеждането и. 

11. Поддържане на портфолио от  всеки педагогически специалист в ЦПЛР- Стара 

Загора . 

12. Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР- Стара Загора; 

РАЗДЕЛ VIII 

Дейности за реализиране на целите и задачите 

      І. Учебно –възпитателна дейност 
1. Основни възпитателни дейности 

 Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото 

развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ; 

 Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от 

непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките 

ценности. Запазване на българската идентичност чрез  единство на образователните и 

възпитателните програми на учителите; 

 Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите 

заложби, таланти и дарования; 

 Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с 

толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип. 

 Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност 

за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение 

към връстниците, възрастните и по-малките деца. 

 Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа. 

 Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални 

образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение. 

 Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за 

здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни 

влияния и рискови фактори, на които са изложени. 

 Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от 

учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма. 

 Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите; 

 Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и 

НПО за реализиране на съвместни инициативи; 

 Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите; 

 Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в 

поведението им. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг. Учители по клубове и школи 

 



ІІ.Учебна дейност 
2. Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните 

педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да 

определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и 

нормативната база. 

                                                    Срок: 30.09.2020 г. 

Отг.: Учителите 

     2.1. Разработване от учителите на годишни програми за обучение за  отделните   

организационни педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка 

съгласно  плана за обучение в ЦПЛР-Стара Загора . 

                                                    Срок: 15.09.2020 г. 

Отг.: Учителите; Директор 

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална 

работа с деца и ученици. 

                                                    Срок: 15.09.2020 г. 

                                                    Отг.: Учителите 

            

ІІІ. Административна дейност 
1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2020/2021 г. 

                                                    Срок: 05.10.2020 г. 

                                                    Отг.: Директор 

2. Попълване и представяне на  дневниците за утвърждаване от директора. 

                                                    Срок: 12.10. 2020 г. 

                                                    Отг.: Директор, учители 

3. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-

Стара Загора . 

                                                    Срок: 30.09.2020 г. 

                                                    Отг.: Учители, директор 

4. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора. 

Срок: 29.09.2020г. 

                                                    Отг.: Директор 

5. Срочна проверка на дневниците на учителите. 

Срок: В края на календарната година и на учебната година 

                                                    Отг.: Директор 

7. Обсъждане и изготвяне на проекто - бюджет за 2021г. 

                                                    Срок: м. 12.2020г. 

                                                    Отг.:  Директор и счетоводител 

8. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ 

Срок: 20.09.2020г. 

Отг. Директор 

9. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред. 

Срок. 10.10.2020г. 

Отг. Директор 

10. Изготвяне на План за квалификация на персонала. 

Срок: м ноември .2020г. 

Отг. Директор 

11. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет 

Срок: 01.10.2020г. 

Отг. Директор 

12. Вътрешен административен и педагогически контрол. 



  Срок: По плана за контролната дейност на                                                               

 директора 

  Отг.: Директор 

13. Отразяване на контрола в контролните книги. 

  Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност 

                                                    Отг.: Директор 

ІV. Планирани събития 

Октомври 
Дейности на общински съвет на децата –  

Отг. Карамалакова 

Срок 10.2020 – 07.2021 г.; 

Ежемесечно издаване на електронен вестник „Свободна зона” и еднократно 

отпечатване на  годишен брой.   

 Отг. Карамалакова 

Срок 10.2020 – 09.2021 г.; 

 “Децата рисуват своя календар” 

Отг. Учители – худ.школи 

Срок 10.2020 – 12.2020 г.; 

Празнични картички сътворени от малките художници 

Отг. Учители – худ.школи 

Срок 10.2020 – 12.2020 

Участие на формациите при ЦПЛР в инициативите по повод Пети октомври 

Срок:10.2020 

Отг.Директор, учители 

Избор на Кмет на Млада Загора и  Младежки общински съвет и тържествена сесия 

Срок:10.2020 

Отг. Иванова  

Ноември 

Ден на народните будители 

Отг.: Директор и учители 

Срок: 01.11.2020 г.; 

«Нашият семеен албум» - общински детски конкурс в два раздела – кратко литературно 

произведение и фотография за деца от 7 до 14 г. -  Във връзка с Деня на християнското 

семейство и младеж 

Срок: 11.2020 

Отг. Учители – Донева, худ.школи 

Национален конкурс „Морето, морето, морето...“ – Варна 

Отг.: Учители худ.школи 

Срок: м.11.2020 г.; 

 „Мисли за мен, когато шофираш - 15” и „Мисли за мен, когато паркираш 7 ” и „Не 

карай пил”- младежки кампании за безопасност     

Срок: 11.2020 

Отг. Иванова  

 Публичен шоу-дебат на Клуб „Дебати” 

Срок: 11.2020 – 06.2021 г. 

Отг.Стойчева 

Декември 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - 

София 

Отг. Учители худ. школи 



Срок: м.12.2020 г.; 

„Сурва, весела година!”- общински конкурс  и изложба на сурвачки   

Срок: 12.2020 

Отг. Учители худ.школи 

 „Духът на Коледа” – традиционен фолклорен концерт – всички фолклорни формации 

Срок: 12.2020 

Отг. Хореограф, корепетитори, Стойкова, Минчева, Влайков 

Януари 

Динамичен психотренинг на тема:”Повишаване на конкурентноспособността и 

адаптация към пазара на труда”  - ученици 12 клас 

Срок: 01.2021 – 12.2021 

Отг.Кариерни консултанти 

Пети Национален конкурс за рисунка „Моят празник“ 2020 - две възрастови групи 

Срок: 11 – 12. 2020 

Отг. Учители худ.школи 

Антиспин кампания – 3 етапа – 12. 02. и май 2020-21 

Отг. Зам. Директор, Карамалакова, Иванова 

ФЕВРУАРИ: 

Участие в Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан”, гр. Сунгурларе 

Срок: м.февруари 

Отг. Учители худ.школи 

 Празник на пролетното  и зимно равноденствие 

Срок: 02 – 12.2021 

Отг.Ганчева 

Март 

Национални конкурси „Водата – извор на живот“ – Бургас 

Отг.: Учители – худ. школи 

Срок: м.03.2021 г.; 

„Баба Марта бързала, мартенички вързала”- общински конкурс  

Срок: 01.03.2021 г.; 

Отг.: Учители – худ. школи 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник  

Отг.: Директор, учители 

Срок: 03.03.2021 г.; 

НФК „Орфеево изворче“ Ст. Загора 

Отг.: Учители – хореограф, групи за автентичен фолклор, камерни състави – гъдулка и 

тамбура 

Срок: съобразно организатора 

Организация и провеждане на  «Забавна наука»  - две публични събития   и  «Природни 

науки и екология» -  пред ученици и деца от ПДГ 

Срок – 03 – 12.2021г. 

Отг. Петрова, Ганчева 

Подготовка и отпечатване на  произведения на участници в  «Литературен клуб» и 

худ.школи 

Срок – 03. – 06. 2021 

Отг. Донева и учители худ.школи 

Участие на камерните състави   за народни инструменти – тамбура и гъдулка в 

общински прояви, национални конкурси  и концерти.и др. 

Срок: според организаторите 

Отг. Учителите по гъдулка и тамбура 



Април 

Великденски театрални представления пред ДГ 

Отг.: Тодорова, , Карамалакова  

Срок: м.04.2021г.; 

Подготовка за традиционна годишна изложба на  школите по живопис, малка пластика 

и приложни изкуства 

Срок: 06.2021г. 

Отг. Учители худ.школи 

Национален конкурс „Лазарка - мома гиздава“ - София 

Отг.: Учители худ. школи 

Срок: м.04.2021 г.; 

Традиционна годишна изложба на  школите по живопис, малка пластика и приложни 

изкуства 

Срок: 06.2021г. 

Отг.Учители худ.школи 

Международен танцов конкурс „Plovdiv Open” 2019 – „Дъга от таланти”  гр. Пловдив 

Срок:Според организаторите 

Отг.Желев 

Танцов фестивал ,,Роза'', гр. Казанлък 

Срок:Според организаторите 

Отг.Желев 

Трети национален ученически журналистически  конкурс «Гео Милев» в  възрастови 

групи  

Срок: 04 – 05.2021г 

Отг. Карамалакова и зам. Директор 

Самостоятелни продукции на  вокална студия „Траяна Глас” 

Срок: 04 – 05.2021г. 

Отг. Дойчева 

 „Ден на Земята" 22.04. - Отворени врати за малки любопитковци   

Отг. Ганчева и Петрова 

Срок: 04.2021г. 

Театрални фестивали  «Малкия принц» Велико Търново, «Океан от любов» гр. 

Пазарджик и др. 

Срок: според организаторите 

Отг. Тодорова 

Провеждане на състезание между училищните съвети на учениците от старозагорски 

средни училища на тема " Моя страна, моя България! Красива моя, Стара Загора!" 

Срок:м. Май 

Отг. Карамалакова 

Май 

Междуучилищен форум «Фестивал на професиите»  - ученици 4 – 6 клас 

Срок: 05. – 06. 2021 

Отг. Кариерни консултанти 

 Международен детски конкурс „Южни слънца“ - Петрич 

Отг.: Учители худ.школи 

Срок: м.05.2021 г; 

Международен екологичен форум „Сребърна“ – Силистра 

Отг.: Петрова 

Срок: 31.05. – 02.06.2021 г.; 



Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска 

роза“ - Казанлък 

Отг.: Желев, Нанева 

Срок: м.05.2021г; 

Национално състезание по спортни танци Хасково 

Отг.: Желев 

Срок: м.04.2020 г.; 

Годишна продукция на  всички школи и клубове 

Отг.: Директор, зам. Директор и учители 

Срок: м.05.2021 г.; 

Самостоятелни  продукции на ФА „Траянци” 

Срок: 12.2020 г. – 06.2021г. 

Отг. Христова, корепетитори, зам.директор 

„Безопасна ваканция” – превантивна кампания по безопасност 

Срок. 05.2021г. 

Отг. Зам. Директор , Иванова  

Участие на Хип хоп формация и мажоретен състав в конкурс гр. Хасково 

Срок: 05.2021 

Отг.: Нанева, Желев 

Междуучилищен форум «Фестивал на професиите»  - ученици 4 – 6 клас 

Срок 05.2021 

Отг.Кариерни консултанти 

Юни 

Съвместни прояви с партньори и  формации на ЦПЛР, посветени на 1-ви  юни – 

«Нарисувай красота» ЦПЛР  - паркови алеи и други подходящи пространства. Арт 

ателиета за деца. 

Срок: 01.06.2021 г.; 

Отг. Директор, учители 

.„Шеметна надпревара”- общинско младежко състезание 

Срок: 06.2021 

Отг. Зам директор, пед.съветници училища 

Трето национално състезание „Загорка опън” 2019 – дебати – 2 дни 

Срок:08.2021 

Отг. Стойчева 

Философия и изкуство: планирани са 4 представления пред публика от март 2021 до 

юни, юли 2021. Публика- ученици, родители, учители. Други категории граждани. 

Изработване на филм по спектакъла, с който искаме да участваме в европейски 

младежки форум.  

2. Философско писане: Изяви - участие с есета в училищен, областен и евентуално 

национален кръг на олимпиадата по философия. Участие с есета в конкурси на МОН за 

2020/21 учебна година 

Срок – Октомври 2020 – юли – 2021 

Отг. М.Иванова  

Други участия: 

Участия в благотворителни и други събития и концерти на други организатори 

Отг.: Учителите 

Срок: съобразно организаторите; 

Театрални спектакли в общинските училища и детски градини 

Отг.: Тодорова, Карамалакова  

Срок: периодично/ваканции; 



Срещи с изтъкнати творци и изпълнители; 

Отг.: Учителите 

Срок: постоянен 

Изяви през ваканциите 

Отг.: Учители; 

Срок: Ваканции 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и 

национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от 

Националния календар за изяви по интереси; 

V. Организация и подготовка на лятната работа 

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности. 

                                                   Срок: м. юни 2021 г. 

Отг.: Директор, учители и кариерни консултанти 

  

РАЗДЕЛ ІV 

Интеграционни връзки 

Община Стара Загора 

РУО Стара Загора  

 Директора на Националния дворец на децата гр. София; 

 Директорите на ЦПЛР от страната 

 Директорите и колективите на училища и детски градини в община Стара 

Загора; 

 Ръководствата на ТУ, ДИПКУ; 

 Директор и творческия колектив на ДТ „Гео Милев” гр. Стара Загора; 

 Директор Зоопарк 

 Директор ДКТ 

 Ръководство и творческия колектив на ФА „Загоре” гр. Стара Загора; 

 Ръководствата и колективите на РИМ , РБ „Захарий Княжески“, Библиотека 

„Родина”, Държавна опера и ХГ гр. Стара Загора; 

 Ръководствата на читалищата в община Стара Загора; 

 Директора и колектива на ЦПЛР - АО гр. Стара Загора; 

 

 Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр Стара Загора 

 

 Ръководствата на Ротари клуб, Лайънс клуб, ТПП и др. в  Стара Загора; 

 Ръководствата на РЗИ,  гр.  Стара Загора; 

 Ръководствата на НПО от гр. Стара Загора; 

  и от страната; 

  

 


