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Цялата дейност на главния учител през първия учебен срок на 

2019/2020 г. протече съгласно залегналите в годишния план и 

произтичащите задачи от новоприетите нормативни документи, уреждащи 

дейностите в сферата на образованието. 

Дейности, реализирани през I-вия учебен срок: 

1. Анализ на  входните нива 5-12 клас. Основно е използвана тестовата 

форма за проверка и оценка знанията на учениците. 

2. Анализ на НВО за 7 клас през изминалата учебна година и на 

входните нива по нова рамка за анализ, съгласувана с експерти от 

РУО. 

3. Организиране на МО за участие  в 2 обучения за създаване на 

компютърно-базирани тестове и използването им активно в учебния 

процес. 

4. Участие на главния учител в съвещания с експертите по съответните 

предмети от РУО гр. Благоевград. 

5. Участие в квалификационна дейност, заложена в плана за 

квалификация на учителите в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“. 

6. Създаване на план, иницииране на дейности и подпомагане 

реализирането им в  Националната седмица на четенето – от 

09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. 

7. Изготвяне на предложение за участие на ученици от 5-12 клас в 

олимпиадата по български език и литература. 

8. Изготвяне на материалите за олимпиадата по български език и 

литература, съвместно с учителите по БЕЛ за всички възрастови 

групи. 

9. Анализ на проведените олимпиади по всички предмети и  за 

областен кръг на олимпиадата по БЕЛ. 

10. Реализиране на класни работи чрез използване на компютърно-

базирани тестове като междинно ниво. 

11. Участие в проект по Национална програма „ Заедно в грижата за 

ученика“. 

12. Участие  в проект „ Подкрепа за успех“ с група в  12 клас. 

13. Постоянна Подготовка на учениците от 12 клас за ДЗИ през сесия 

май-юни. 

14. Подготвяне на книга- Алманах по повод 95 години СУ „ Св. Паисий 

Хилендарски“ 
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