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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница  

за периода 2020-2024 г. 

 

ОБХВАТ  

Настоящият план за действие се базира на целите, приоритетите, мерките, дейностите и очакваните резултати, посочени в Стратегията 

за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница (2020-2024 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, 

следващи структурата на Стратегията с определен срок за изпълнение на всяка дейност.  

 

 

 

 

 

http://www.souphd.info/
http://www.souphd.info/
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ЦЕЛИ  

Цел 1: Утвърждаване на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница като конкурентноспособно училище, което формира у 

учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

 
№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Осъществяване на вътрешна мотивация у 

учениците чрез съдържателна учебно-

възпитателна работа, свързана с училищни 

и извънучилищни мероприятия и 

дейности, състезания, екскурзии с учебно-

възпитателна цел 

Учители Успех на 

учениците; 

брой училищни 

и 

извънучилищни 

мероприятия и 

дейности, 

състезания, 

екскурзии и др. 

Постоянен Делегиран бюджет 

2. Участие в обявени общински, регионални, 

национални и международни конкурси и 

състезания чрез включване в разнообразни 

форми на извънкласна работа; 

Учители по 

съответните 

предмети 

Брой ученици, 

участващи и 

класирани на 

олимпиади, 

състезания 

и национални 

конкурси 

По график на 

НКИД, по 

покана 

Делегиран бюджет 

3. Участие в организирането и провеждането 

на училищни и извънучилищни тържества 

и мероприятия; 

 

Учители, кл. 

ръководители 

Брой изяви По плана за 

важни дати и 

събития 

Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

4. Разработване и реализиране на училищни 

проекти за подпомагане на училищното 

възпитание и спорта; Организиране на 

ежегодни турнири по различни видове 

спорт, насърчаване и развитие на 

ученическия спорт;  

Ръководство Проекти, 

турнири, 

събития 

При наличие на 

подходящи 

проекти, 

спортен 

календар и др. 

Делегиран бюджет, 

съфинансиране в 

зависимост от 

програмата/проекта 

5. Създаване на клубове/групи по интереси Ръководство и 

учители 

Брой 

клубове/групи 

Постоянен Делегиран бюджет и 

национални програми 

6. Повишаване на социалните умения на 

учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното 

им развитие 

Учители  Постоянен Делегиран бюджет 

7. Изпълнение на дейностите по 

Националния календар за извънучилищни 

дейности и Националния спортен календар 

на МОН 

Учители по предмети 

съобразно дейностите 

Участия и 

събития, 

наради 

По график Делегиран бюджет, 

съфинансиране от 

други организации, 

предлагащи такова 

8. Развиване на партньорствата и 

сътрудничеството между училището и 

други центрове за обучение, местните 

читалища, музеи, градската библиотека, 

БЧК,  БМЧК и неправителствени 

организации 

Учители, Ученически 

съвет 

Реализирани 

сътрудничества 

и мероприятия 

Постоянен Делегиран бюджет, 

неправителствени 

организации 

 

Цел 2: Издигане и утвърждаване престижа и облика на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница като училище с 

преподаване на чужди езици и информационни технологии и на чувството за принадлежност към него на всеки възпитаник. 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Прилагане и спазване  на нормативната 

уредба в системата на образованието 

Ръководство, 

учители, служители 

 Постоянен Делегиран бюджет 

2. Повишаване степента на усвояване на 

най-малко два чужди езика и 

информационни технологии с цел 

успешна реализация на българския и 

европейския трудов пазар 

 

Учители по чужд език 

и информационни 

технологии 

Сертификати, 

удостоверения 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет 

3. Осигуряване на възможности за 

продължаване на образованието в 

български и европейски университети 

Класни ръководители 

на гимназиален етап 

Реализиран прием При постъпила 

информация и 

наличие на 

интерес 

Родители 

4. Продължаване и задълбочаване 

сътрудничеството с Министерството на 

образованието на Кралство Испания, 

Посолството на Руската Федерация, 

РКИЦ, Институт „Гьоте” и други 

международни институции, свързани с 

образованието и културата 

Ръководство, 

учители, свързани със 

съответните 

институции 

Съвместни 

мероприятия 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет, 

институции 

5. Развиване на достъпа до съвременни 

информационни технологии 

 

Ръководство Техника, обучения Постоянен Делегиран бюджет, 

проекти 

6. Създаване, използване обмен и 

популяризиране на добри педагогически 

практики при работа с електронно 

съдържание, след въвеждане на 

„облачни технологии“, при изготвяне на 

електронни ресурси и др. 

Ръководство и 

педагогически 

специалисти 

Брой учители, 

прилагащи 

„облачните“ 

технологии; 

брой създадени и 

популяризирани 

2020/2021 –  

2023/2024 г. 

Делегиран бюджет, 

проекти 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

добри 

практики 

7. Извършване на целенасочена промяна 

чрез въвеждане на иновативни практики 

в обучението: изготвяне на проект за 

кандидатстване за иновативно училище; 

включване на училището в Списъка на 

иновативните училища с решение на 

Министерския съвет; въвеждане на 

иновативни практики в учебния процес 

съгласно разработения проект 

Ръководство и 

педагогически 

специалисти 

Брой  

разработени 

интердисциплинарни 

уроци, 

брой разработени 

ученически 

интердисциплинарни 

проекти, 

брой учители и 

ученици, участващи 

в иновационния 

процес. 

2020/2021 –  

2023/2024 г. 

Делегиран бюджет, 

проекти 

 

Цел 3: Изграждане на образовани и възпитани личности с възможности за реализация. Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение. Осигуряване на качествено образование и възпитание, 

културни и спортни изяви на общински, областни, национални и международни конкурси, състезания и олимпиади. 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Създаване на условия за приемственост 

между различните класове и степени 

Учители в ІV, V, VІІ, 

VІІІ клас 

Заседания на МО В началото на 

учебната 

година 

Делегиран бюджет 

2.  Участие и реализиране на нови проекти 

за повишаване мотивацията на 

учениците за участие в учебния процес, 

подобряване качеството на образование 

и обновяване на МТБ 

Ръководство, 

комисии 

Проекти, МТБ Постоянен Делегиран бюджет, 

национални програми 

и проекти 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

3. Създаване на условия за въвеждането 

на информационните технологии в 

 организирането и провеждането на 

учебния процес по всички учебни 

предмети 

Ръководство, 

учители 

Съвременна 

технологична среда 

Постоянен Делегиран бюджет, 

национални програми 

и проекти 

4. Създаване на устойчиви механизми и 

инструменти за гарантиране на 

сигурността и здравето на учениците 

Ръководство, 

учители, медицинска 

сестра, охрана 

Пропускателен 

режим, лекарски 

кабинет и здравно 

обслужване 

Постоянен Делегиран бюджет 

5. Подготовка на ученици за представяне 

на междуучилищни, общински, 

регионални, републикански и 

международни състезания, конкурси и 

първенства 

Учители по 

предмети 

Класирани ученици 

на конкурси и 

състезания 

По график Делегиран бюджет, 

национални програми 

6. Отразяване и популяризиране на 

постигнатите резултати и успехи в 

училищни и извънучилищни дейности 

в сайта на училището и в медиите 

Директор, Д. 

Петрова 

Училищен сайт 

sousphd@abv.bg  

При наличие на 

успехи 

Делегиран бюджет 

 

Цел 4: Прилагане на нормите на съвременния български книжовен език и издигане равнището на грамотност: 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Прилагане на нормите на съвременния 

български книжовен език 

Учители Изготвен 

анализ 

Постоянен Делегиран бюджет 

2. Привличане на общественото внимание 

към значението на грамотността и 

популяризиране  на четенето 

Учители, библиотекар Изготвен 

анализ 

Постоянен Делегиран бюджет 

3. Популяризиране на добри практики и на 

проблеми, свързани с грамотността 
Учители,  

МО- хуманитарни 

Отчет на МО При наличие на 

добри практики 

Делегиран бюджет 

mailto:sousphd@abv.bg
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дисциплини,  

МО – начални 

учители 

4. Повишаване на квалификацията на 

учителите за издигане на равнището на 

грамотност 

Методически 

обединения 

Отчет на МО По план на МО Делегиран бюджет, от 

средства за 

квалификация 

5. Участие в Националната седмица на 

четенето 

 

Учители, класни 

ръководители, 

библиотекар 

План и отчет  По график Делегиран бюджет 

6. Работа по проекти, развиващи и 

обогатяващи училищните библиотеки и 

закупуване на нови книги; Активна 

библиотечна дейност и популяризиране на 

дейностите. 

 

Ръководство, учители, 

библиотекар 

Брой 

библиотечни 

единици, 

брой 

читатели, 

отчет на 

библиотеката 

Ежегодно  Делегиран бюджет, 

средства по НП, 

спонсорство 

 

Цел 5: Подобряване на дейностите при целодневното обучение и разширяване обхвата на учениците 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Акцентиране върху подготовката за НВО и 

ДЗИ чрез допълнителна работа и 

консултации 

Учители по 

предметите от НВО 

Анализ на 

НВО и ДЗИ 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет 

2. Обективно оценяване знанията на 

учениците, съгласно нормативната уредба 
Учители Отчет  Постоянен Делегиран бюджет 

3. Усъвършенстване работата с изоставащите 

ученици 

 

Учители, психолог, 

ресурсен учител, 

логопед 

Отчет  Постоянен, по 

график за 

консултации 

Делегиран бюджет, 

проекти 

4. Оптимизиране на психологическата среда в 

клас и интегриране на учениците със СОП 

 

Учители, психолог, 

ресурсен учител, 

логопед 

Отчет на 

ЕПЛР 

Постоянен Делегиран бюджет, 

проект „Подкрепа за 

равен достъп и 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

личностно развитие“ 

по ОП „НОИР“ 

 

Цел 6: 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. Осъществяване на 

Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Обединяване усилията на целия колектив 

за недопускане на нарушения на 

правилниците в училище 

Ръководство, 

комисии, учители, 

Ученически съвет 

Отчет  

Брой наложени 

санкции 

Постоянен Делегиран бюджет 

2. Взаимодействие с Центровете за 

обществена подкрепа на територията на 

града за превенция на преждевременното 

напускане на училище; работа по 

Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

Ръководство, 

психолог, учители, 

УКССНДНП, 

Община 

Отчет по 

Механизма, 

брой посещения 

и др. 

Постоянен Делегиран бюджет 

3. Контрол по изпълнение дейностите, 

свързани с осигуряване на безопасни 

условия на обучение, дейността на 

комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане на часа 

на класа 

Ръководство, 

комисия по БУОВТ, 

комисия по БД, 

класни ръководители 

Отчет на 

комисията по 

БУОВТ 

Постоянен Делегиран бюджет 

4. Възпитаване на умения и поведение при Ръководство, Брой проведени Два пъти в Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

кризи и екстремни ситуации.  комисия по БУОВТ, 

класни 

ръководители, 

РС„ПБЗН“ 

тренировъчни 

упражнения 

учебната година 

5. Осигуряване на условия за ученическо 

столово хранене при целодневна 

организация на ОВП 

 

Ръководство, 

учители в ПИГ, 

„Ученическо 

хранене“ ЕООД 

Анкета на 

родителите  

През учебните 

дни 

Предоставени 

средства от МОН по 

програмата, ДФ 

„Земеделие“ 

(„Училищен плод“ и 

„Училищно мляко) 

6. Превенция на насилието и агресията сред 

учениците 

Ръководство, УКС,  

учители, психолог, 

класни 

ръководители, 

Ученически съвет, 

Детска педагогическа 

стая, Община 

Отчет на УКС Постоянен, 

лекции по 

график; по план 

на класните 

ръководители, 

по план на УКС 

Делегиран бюджет 

7. Ориентиране на обучението по 

общообразователните предмети към 

придобиване на социални и граждански 

компетентности и умения за подкрепа на 

устойчивото развитие и за здравословен 

начин на живот и спорт; 

 

Ръководство,  

кл. ръководители,  

учители, 

Изготвени 

програми за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование 

Постоянен Делегиран бюджет 

8. Обучение в часа на класа за придобиване 

на компетентностите, свързани с 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

 

Класни ръководители Проведени теми 

в ЧК 

Постоянен, в ЧК Делегиран бюджет 

9. Активно функциониращ Ученически Ръководство,  Протоколи на Постоянен  Делегиран бюджет  



10 
 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

съвет 

 

кл. ръководители,  

главни учители, 

учители 

УС 

 

 

 

Цел 7: Поддържане квалификацията на учителите на високо ниво. 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Участие на учителите в различни 

форми за повишаване на 

квалификацията, кариерното им 

развитие и усъвършенстване на 

педагогическите им умения и 

компетентности 

Ръководство, МО, 

учители 

Брой академични 

часове, 

квалификационни 

кредите и ПКС 

По план за 

квалификационна 

дейност; по план 

на МО, по друга 

информация 

Делегиран бюджет, 

от средства за 

квалификация 

2. Споделяне на добри практики от 

придобити квалификационни форми 

Участници в 

квалификационни 

форми 

Заседания на МО 

и ПС 

При участие в 

квалификационни 

форми 

Делегира бюджет, от 

средства за 

квалификация 

3. Оптимизиране работата на 

Методичните обединения и вътрешно-

квалификационната дейност 

Председатели на МО Протоколи на 

МО 

По план на МО Делегиран бюджет, 

от средства за 

квалификация 

4. Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти: 

 задължителна квалификация, 

която се измерва чрез система от 

квалификационни кредити  

Директор, 

заместник-директори 

педагогически 

специалисти 

главни учители, 

представители на 

Брой академични 

часове, 

квалификационни 

кредите и ПКС; 

Атестационни 

карти 

2016-2020 Делегиран бюджет, 

от средства за 

квалификация 
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 задължителна вътрешно-

институционална квалификация  

 атестация на 4 години  

 кариерно израстване на 

учителите и на останалите 

педагогически специалисти  

 стажант-учител и учител-

наставник 

Обществения съвет 

 

Цел 8: Подобряване на работата с родителската общност 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Засилване на връзката училище-

семейство чрез използване на 

креативни подходи за мотивиране на 

заинтересоваността на родителите към 

учебния процес  

Ръководство, класни 

ръководители, 

Обществен съвет, 

Училищно 

настоятелство 

Брой родители: 

участвали в ЧК; 

включили се в 

дейностите и 

живота на 

класа, 

участвали в 

различни 

училищни 

мероприятия 

Постоянен Делегиран бюджет, 

УН, спонсори 

2. Периодично и своевременно 

информиране на родителите за успеха и 

развитието на децата им в 

образователния процес чрез родителски 

срещи, индивидуални консултации, 

чрез кореспонденция и др.; 

 

Учители, психолог, 

Обществен съвет, УН 

Брой 

индивидуални 

консултации, 

брой родители, 

консултирани в 

приемното 

време на 

учителите, 

Постоянен Делегиран бюджет, 

УН, спонсори 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

брой родителски 

срещи, 

функциониране 

на 

електронния 

дневник 

3. Взаимодействие с Обществения съвет 

към СЕУ ”Св. П. Хилендарски”, гр. 

Дупница 

Ръководство Протоколи на 

ОС 

По план Делегиран бюджет 

4. Спазване на графика за консултации и 

приемно време 

Ръководство, учители График 

консултации 

По график Делегиран бюджет 

5. Формиране на позитивно родителство. 

Планиране и реализиране на съвместни 

дейности с родителите; 

 

Класни ръководители Усвояване на 

умения за 

водене на 

разговор, за 

изслушване, за 

забелязване на 

добрите детски 

постъпки, за 

изграждане на 

реалистични 

очаквания 

и приемане на 

последствията 

По план на 

класния 

ръководител, при 

инициативи 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

6. Учителите да консултират родителите 

за възможностите и формите за 

допълнителна работа с ученика с оглед 

максимално развитие на заложбите му, 

както и за възможностите за оказване 

на педагогическа и психологическа 

Учители, родители Допълнителна 

работа по 

проекти, 

занимания по 

интереси, 

сформирани 

По график, при 

необходимост 

Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

подкрепа от специалист, когато това се 

налага 

клубове/групи 

8. Предоставяне на възможност на 

родителите да изразяват мнение и да 

правят предложения за развитието на 

училището; да бъдат консултирани по 

въпроси, свързани с възпитанието на 

децата и учениците от специалисти – 

педагози, психолог, логопед и др. 

Ръководство, учители, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

Брой дейности и 

съвместни  

инициативи 

По график, при 

необходимост, 

чрез ел. страница 

и ел. поща на 

училището  

Делегиран бюджет 

Цел 9: Подобряване на материалната база, физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване 

и внедряване на съвременна техника 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Естетизиране на училищната среда – 

опазване, поддържане на двора на 

училището, спортните игрища, кътове 

за игра и отдих и дообогатяване на 

изграденото до момента; 

Ръководството, 

учителите 

Обогатяване на 

материалната 

база, поддръжка 

на изграденото 

до момента 

постоянен Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

2. Устойчиво  подобряване  на  учебно-

техническата  материална  база – 

кабинети, ИКТ, кътове за занимания по 

интереси в ЦДО, библиотека 

Ръководството, 

учителите  

Брой 

разработени и 

реализирани 

проекти, брой 

библиотечни 

единици 

постоянен Делегиран бюджет, 

спонсорство 

3. Осигуряване на пропускателен режим 

чрез турникети - устройства за контрол 

и управление на достъпа в сградата на 

училището 

Ръководството, 

учителите 

Наличия на 

турникети и 

видео 

наблюдение 

2021/2022 г. Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

4. Осигуряване на съвременна техника, на 

информационни програмни продукти, 

устройства и  софтуер за обучение и 

комуникация на деца със СОП; 

абонамент за образователни сайтове; 

Ръководството и 

ЕПЛР 

устройства и  

софтуер за 

обучение и 

комуникация на 

деца със СОП 

2020/2021 г.  

5. Достъп до интернет в цялата сграда на 

училището 

 

Ръководството Интернет 

свързаност 

Постоянен  Делегиран бюджет 

6. Осигуреност на всички учители с 

лаптопи и достъп до нови софтуерни 

продукти и образователни сайтове 

Ръководството, 

учителите 

Налична техника Постоянен  Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

7. Осигуряване на размножителна 

техника, консумативи, работни 

помощни материали 

 

Ръководството Налична техника Постоянен  Делегиран бюджет, 

спонсорство 

8. Поддържане на системата за външно и 

вътрешно видео наблюдение, 

гарантираща опазване живота и 

здравето на участниците в учебния 

процес  

Ръководството,  

община Дупница 

Камери  Постоянен  Делегиран бюджет 

9. Постоянно обогатяване на библиотечен 

фонд  с художествена и методична 

литература 

 

Ръководството, 

учителите, 

Брой 

разработени и 

реализирани 

проекти, брой 

библиотечни 

единици 

Постоянен  Делегиран бюджет, 

издателства, проекти 

10. Поддържане на уредите във фитнес 

залата и стрийт фитнеса в двора на 

училището 

Ръководството Фитнес уреди Постоянен Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

11. Гарантиран достъп до медицински Ръководството, Лекарски Постоянен  Делегиран бюджет, 
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№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

услуги 

 

медицинска сестра кабинет, 

медицински 

грижи, лекарства 

спонсорство 

 

ЦЕЛ 10. Отбелязване на 150-годишншия юбилей на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

№  Дейност/Задача Отговорник Индикатори  Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Изготвяне на програма и реализиране 

на дейностите по честване на 150-

годишншя юбилей на училището; 

Ръководството, 

учителите 

План- програма 

и реализиран 

концерт 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

2. Създаване на мемориален кът в двора и 

училището и капсула на времето 

Ръководството, 

учителите  

Мемориален кът; 

капсула на 

времето 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

3. Тържествен концерт  Концерт  Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

4. Провеждане на кръгла маса  и открит 

урок на тема „Моето училище  - 150 г. 

традиции и новаторство“; 

Ръководството, 

учителите  

Кръгла маса и 

открит урок 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

5. Провеждане на литературен конкурс и 

художествена изложба 

Ръководството, 

учителите  

Конкурс и 

изложба 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

6. Реализиране на юбилеен вестник и 

сборник с ученическо и учителско 

творчество 

Ръководството, 

учителите  

юбилеен вестник 

и сборник 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

7. Спортни мероприятия и др Ръководството, 

учителите 

Спортни 

състезания 

Учебна 

2020/2021 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 
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Настояшият план подлежи на актуализация. 


