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РУМЯНА ПЕТРО 

Директор на НУИ „ 

ГОДИШЕН ПЛАВ 
за учебната 2022/2023 година 

арна 

приет с Решение на Педаrоrическия съвет /Протокол №17/12.09.2022 r./ 

1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Обучение и възпитание на млади музиканти, балетисти, танцьори, художници и 

дизайнери с висока професионална подготовка и култура, съобразени с изискванията за 

конвертируемост на образованието. 

11. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

► Осъществяване на пълноценен учебно-възпитателен процес и осигуряване на качес

твена подготовка на учениците съобразно изискванията и разпоредбите на новите

законови и подзаконови нормативни актове и Насоките на Министерството на обра

зованието и науката и на Министерството на здравеопазването за работа на учили

щата през учебната 2022-2023 г.

► Поетапно въвеждане на новите типови учебни планове в следващи класове и разра

ботване на нови учебни програми към тях.

► Организиране на дейностите за осъществяване на НВО за учениците от IV, VII и Х

клас и на ДЗИ и на ДИ за придобиване степен на професионална квалификация за

учениците от XII клас.

► Организиране на дейностите за провеждане на производствена практика с ученици

те от Х, XI и XII клас в училищата по изкуствата.

► Осъществяване на активна художествена, творческа и научна дейност, насочени

към насърчаване. разширяване и подпомагане участието на учениците в училищни,

национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, обучителни курсо

ве, майсторски класове, пленери и други дейности, свързани с творческата и науч

ната им изява.

► Подготовка и осъществяване на изпити за прием на деца и ученици в училищата по

изкуствата и училищата по културата за учебната 2023/2024 г.
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► Повишаване квалификацията на учителите чрез организиране на квалификационни

курсове за формиране на компетентности в областта на тяхната професионална

дейност.

► Оценяване на резултатите на труда на педагогическите специалисти, въз основа на

показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет, съглас

но Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

1 РАЗДЕЛ: ХУ ДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1. Художественотворческата дейност в методическите обединения и в групите по
специалности да е съобразена с честване на 78 години от основаването на НУИ
,,Добри Христов", и на бележити дати:

21 септември - Ден на мира
22 септември Ден на независимостта на България
1 ноември - Ден на народните будители
20 ноември - Световен ден за правата на детето
3 март - Национален празник
22 април - Световен ден на земята
9 май - Празник на Европа
24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост
1 юни - Международен ден за защита на детето

2. Годишният план е неделима част от приетата на ПС и актуализирана „Стратегия
за развитието па Национално училище по из1<уствата "Добри Христов" - Варна",
съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО. (контролира директора)

3. Предварителното планиране на учебния материал по отделните предмети се из
вършва от всеки учител по съответния предмет и се залага в раздел „Разпределе
ния" в електронния дневник на училището. Ръководителите на методически
обединения изготвят годишен план за дейността на всяко обединение и ги пре
доставят в електронен вариант на техническия секретар в срок до 20 септември
2022г. (контролира директора)

4. През цялата учебна 2022-2023 учениците се подготвят и участват в конкурсите
по Програмата на МК и МОН за закрила на деца с изявени дарби за 2022/2023r.

5. През учебната 2022-2023 се провеждат двата утвърдени фестивала на училище
то. Фестивалът „ТРАДИЦИЯ С БЪДЕЩЕ" се провежда през месеците октомври,
ноември, декември с акцент върху патронния празник на училището - 14 декем
ври. Фестивалът „78 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО" се провежда през месеците
февруари, март, април, май с акцент върху традиционния концерт в памет на
първия концерт от 25 февруари 1945 година, с който е представено новооснова
ното училище пред варненската общественост. Двата фестивала включват кон
церти, изложби и спектакли, представляващи всички специалности, изучавани в
училището. Изборът на събитията, включени във фестивалите, се осъществява
от Художествения съвет на училището, определен със заповед на директора.
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