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Настоящият план  е приет на заседание на педагогическия съвет 

с протокол № 2 / 12.09.2014 година 



 

Раздел I 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

       Цялостната дейност на училище “Любен Каравелов” с. Трудовец през учебната 

2013/ 2014 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището 

се обучаваха  112 ученици, разпределени в 7  паралелки. 

В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

учебно-възпитателният процес (УВП).  Постигнатите добри резултати от УВР са 

благодарение на създадените добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по 

следните направления: 

-   обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

-  състезания по математика,  информационни технологии, спортни празници, конкурси 

по изобразително изкуство и музикални фестивали. 

-   добри резултати бяха постигнати при външното оценяване в 4 и 7 клас.  

-   успешна интеграция на ученици от етническите малцинства. 

        Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали 

проблеми, като отговорно отстоява професионалните си задължения. 

      На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране на целите на УВП.  

1.Силни страни: 

 Децата са мотивирани  и учебният процес се провежда на  много добро ниво; 

 Училищният екип  е от амбициозни ,  с добре подготвени специалисти ; 

 Родителите са мотивирани за съвместни дейности с училището; 

 Отлична МТБ.  

2. Слаби страни:  

 Недостатъчно ИКД в училището; 
 Част от учениците все още проявяват нехайно отношение към учебния труд и 

самоподготовката си.  

 Неформирани учения за работа в екип сред училищния колектив. 

 

3.Възможности : 

 Промяна визията на училището- т.е. да управляваме образователните дейности; 

 Оптимизиране на образователните дейности и управлението на училището, 

промяна на начина на действие и стила на мислене; 

 Ритуализация на училищния живот; 

 Развитие на екипа- привеждане на квалификационната дейност на училището с 

изискванията на самообучаващото се училище; 

 Разпределение на отговорностите между членовете на екипа; 

 Сформиране на Ученически клуб и включването му като форма на пряко 

участие на учениците в управлението на училището; 

 Учредяване на Училищно настоятелство като център на взаимодействие със 

социалната среда; 

 Усъвършенстване на комуникационните връзки в училищната общност; 

 Разработване на училищна програма за оползотворяване свободното време на 

децата чрез ИКД; 

 Обновуване на материалната база; 

 Разработване на училищна програма за здравословен начин на живот; 



 Поощряване творческата реализация на учениците чрез  публични изяви;  

4. Опасности: 
 Голем брой нормативни актове - закони, правилници, наредби, инструкции, писма, 

указания и т.н., които понякога са в противоречие и неясна регулация.  

 

 Недостатъци в нормативната уредба. 

 

 

Раздел II 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
         Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;  адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на  поведение на 

взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни 

етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и 

популяризиране на българския фолклор и българските традиции. Опознаване 

традициите и културата на малцинствените етноси. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
         Утвърждаване на ОУ “Любен Каравелов” с. Трудовец като училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, 

които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

които прилагат  творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за 

утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се 

стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 

гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и 

от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Съвременен и качествен ОВП чрез:  

• осигуряване на оптимални условия за интелектуално, физическо и нравствено  

развитие;  

• повишаване квалификацията на учителите;  

• съхраняване, осъвременяване и обогатяване МТБ;  

 2. Качествено образование, което да позволи развитието на заложеното у 

всяко дете,  
да насърчава максималното развитие на способностите му, както в процеса на  

обучение, така и в процеса на възпитание.  

 3. Формиране на личности, способни за пълноценна реализация в сложната 

и динамична социална среда.  

• Целта на обучението е развитието на автономна личност.  

• Водещ е процесът на учене и „пътуването" към знанието.  

• Детето и ученикът са в центъра на обучението.  

• Ролята на учителя - медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник,  

консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на промяната.  

• Ролята на ученика - активен, генериращ знания, партньор, субект,мислещ.  



• Акцентът е върху "знанията как..." и „умението да. "  

• Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично мислещи,  

работещи екипно в групи.  

• Характерът/духът на урочната работа се изразява в - сътрудничество,  

партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване.  

• Уроците са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие  

и работа.  

• Грешките - има ги, за да се поучаваме от тях.  

• Оценяването - обективно, формиращо; даващо обратна връзка.  

• Училищният ред - договорен, споделен, приет в диалог и съгласие.  

• Възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за  

принадлежност, "овластена" автономна личност.  

  Адаптиране на ОВП към съвременните условия на пазарно стопанство 

чрез:  

• формиране на съвременна, нравствена ценностна система;  

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

• Стимулиране активността на учениците в ЗП , в групите по СИП и извънкласна 

дейност, чрез развиване способностите на талантите и подпомагане на изоставащите 

ученици, децата в неравностойно социално положение. 

• Акцентране върху спосбностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 

правилно използване. 

• Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки 

ученик. 

• Обогатяване на материалната база. 

• Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

• Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на обучение. 

• Повишаване ефективността на УВР чрез повишаване професионалната подготовка , 

компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

• Подобряване на вътрешно-училищната и методическа дейност. 

• Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното , сексуално  и 

екологично възпитание; 

• Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на МТБ. Разработване и спечелване на проекти. 

• Утвърждаване на Ученичиския клуб като орган за пряко участие в управление на 

училището; 

• Утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

 

 

5. ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Училищното образование е насочено към формиране на мислещи и самостоятелни 

личности с практически умения и развитие на интелекта, за което  

способстват:  

• Учебно съдържание и учебни планове;  

• Учебници и учебни помагала;  

• Информационните и комуникативни технологии в училище:  

- ползване на националния образователен портал - учебни курсове, тестове, електронна  



учебна документация;  

- обогатяване на базата с мултимедийни системи;  

          Водещи акценти в образователно-възпитателния процес е качествено обучение по 

всички учебни предмети;  

• съвременна вътрешноучилищна квалификационна и методическа дейност;  

• задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно  

използване на наличата материално-техническата база;  

• ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика /знаме,  

химн, емблема, униформи/;  

• обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни празници;  

• активно участие на учениците в различни форми на ученическо самоуправление - 

ученически парламент, ученически съвети и др.;  

• развитие на извънкласна и извънучилищна дейност;  

• самостоятелност при избора на дейности и при финансирането им;  

• участие в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания,  

конкурси и олимпиади;  

• ученически спорт и туризъм;  

• задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за  

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на  

училищните дейности и подобряване на МТБ;  

• привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в  

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като  

орган, подпомагащ цялостната УВР;  

• участие в национални и международни програми и проекти.  
 

 

Раздел III 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес: 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на 

класните ръководители. От 20 септември до 5 октомври да се установи входно 

ниво по всички предмети, като се използват подходящи форми и методи.До 15 

октомври да се обобщят и анализират резултатите на работни срещи. 

отг. Преподавателите          срок: 5 .10., 15.10. 2014 г. 

 Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

отг.  Учители по предмети                                      срок:.27.09.2014 г. 

 Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

отг. Учители по предмети                                         срок: септември 2014 г. 

 Изработване на училищна програма за ИКД 

отг. Комисия                                                      срок: септември 2014 г 

 Изготвяне на Списък  Образец № 1 за учебната 2014/15 година. 

отг. Директорът                                                 срок: 09.2014 г. 

 Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

отг. Директор,                     срок: септември 2014 г. 

 Издирване на деца подлежащи на задължително обучение. 

отг.Класните ръководители                         срок: септемри 2014 г. 



 

 

 Планиране на: 

 

o броя постъпващи първокласници; 

      отг. Директор               срок:май 2015 г. 

o броя на пенсиониращите се педагогически кадри; 

      отг. Директор     срок: ноември 2014 г. 

o нуждите от педагогически кадри; 

      отг.Директор      срок: юни 2015 г.        

o необходимата учебна и училищна документация; 

      отг. Директор  срок: януари 2015 г. 

o мероприятия за честване на патронния празник  на училището; 

      отг. УР и Комисия    срок: октомври 2014 г. 

 

Координиране и взаимодействие с: 

 Легитимни институции, във връзка с осигуряване на безопасни условия на    

обучение, възпитание и труд 

 РИОКОЗ във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за 

провеждане на учебно-възпитателния процес 

 КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”, 

организиране на конкурси и мероприятия 

 Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени 

организации, фирми, общински организации.  

 

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

 Определяне на приоритетите при пoдобряване на материално-техническата база. 

                     отг.Директор                        срок: октомври 2014 г. 

 

 Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.-

е-дневник, училищен сайт 

                     отг.  Директор, УН                 срок: октомври 2014 г. 

 

 Реализация на планираните  ремонтни работи - ограда, двор, парково 

пространство. 

                     отг.Директор     срок: октомври - май 2014-2015 г. 

 

 Провеждане на медицински прегледи на учениците.Мерки за подобряване на 

здравната хигиена в училище. 

                  отг. Мед.лице               срок: септември 2014- юни 2015 г. 

 

 Осигуряване на подходящи условия за отдих на учениците от първи клас и 

учителите. 

                  отг.  Директор                              срок: октомври 2014 г. 

 

 Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен 

процес. 



                   отг.  Комисия         срок: октомври 2014 г. 

 

 

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 

 

 Тържествено откриване на новата учебна година.  

отг. Комисия                срок: 15.септември.2014 г. 

 Ден на независимостта на България  национален празник. 

отг.кл. р-ли                                        срок: 22.септември 2014 г. 

 Ден на народните будители 

Отг.кл. р-ли                           срок: 1 ноември 2014 г. 

 Патронен празник на училището 

отг. Комисия                срок: до  04 ноември.2014 г. 

 Коледни тържества.Украса 

отг. Кл.р-ли ,възпитатели,              срок: декември 2012 г. 

 В памет на Апостола 

отг.Кл.р-ли,                                 срок: февруари 2013 г. 

 Трети март  Ден на Освобождението на България – 

 ученическо състезание „Аз обичам България“ 

           отг. Кл.р-ли,                           срок: март 2015 г. 

 Посрещане на първа пролет 

            отг. Кл.р-ли,  Ученически съвет,                        срок: 21 март 2015 г. 

 Празник на буквите  I клас. 

           отг. Кл.р-л  Ікл., възпитател                      срок: март 2015 г. 

 Великденско тържество и украса 

           отг. Кл.р-л  Ікл.                              срок: април 2015 г. 

 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

            отг. Комисия                                                срок: май 2015 г.    

 Първи юни  международен ден за защита на детето. 

            отг. Кл.р-ли,1-4 клас               срок: май,юни 2015 г. 

 Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI. 

           отг.  Даринка Петкова                                          срок юни 2015 г. 

 Тържествено изпращане на осмокласниците 

          Отг. Комисия                           срок: юни 2015 г. 

 Закриване на учебната година.  

          Отг. Комисия                                                срок:15 юни 2015г 

 

 

 

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ  

 Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и 

провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните 

училища през учебната 2014/15 година  утвърдено от Министерство на 

образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните 

училища през 2014/2015 г.  

Отг. П.Вушкова           срок. График 

 

5.ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 



4 клас- отг. Комисия  

7 клас- отг. Комисия 

                                                                                    Срок: График 

 

5. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност) 

5.1. Теми: 

o “ИКТ в преподаването по отделни учебни предмети”.Работа с е-дневник. 

o "Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и 

методи в учебната дейност и прилагане на ИТ" 

o "Оценката на ученическите знания като мотивиращ и възпитателен фактор в 

учебно-възпитателния процес." 

o „Въвеждане на интерактивни методи в обучението за повишаване на 

мотивацията и резултатите от УВР” 

o „Изработване на портфолио на ученика”в начален етап и на децата в риск 

o Обучение по БАК и БДП. 

o Разработване на проекти. 

o "Ролята на ученическите съвети» 

 

 

  

5.2. Форми: 

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно-

практически конференции; дебати;  други. 

 

5.3. Дейности: 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния 

план на училището.  

 

6. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

6.1. Обект и предмет на контролната дейност: 

 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите; 

 работата на обслужващия и помощния персонал; 

 косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 счетоводна дейност; 

 финансово управление и контрол. 

 

6.2. Форми на контролната дейност: 

 педагогически проверки: 

 превантивни; 

 тематични; 

 текущи. 

 административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес;  



 на другата документация  техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с 

персонала; финансово-счетоводната документация; 

 проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

 проверка по спазването на: 

      -     СФУК; 

- стратегия за управление на риска; 

- вътрешни правила за финансово управление и контрол; 

- правила за документообработване 

- правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- училищния правилник; 

- изготвените графици; 

- правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд; 

- седмично разписание; 

 проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РИО на 

МОМН. 

 

 

 

 

6.3. Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 

контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. Наред с 

планираните дейности, наблюдение и контрол върху работата на училищния екип ще се 

осъществява непрекъснато . 

 

8.Интеграционни връзки 

 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

3.. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4.Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

6. Работа  със следните институции: 

 Център за гражданска защита; 

 Противопожарна охрана; 

 Детска педагогическа стая; 

 Нестопански организации; 

 Исторически музей; 

 Общинска библиотека; 

 Медии 

 Читалище. 

7. Съвместна дейност с: 



 полиция 

 здравни органи; 

 фолклорни дружества; 

 общинска администрация; 

 РИО на МОН; 

 училищно настоятелство; 

 спортни клубове и дружества; 

 социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението; 

 охранителни фирми и агенции. 

 нестопански организации 

8.Взаимодействие с родителите 

 Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез 

съвместна дейност с училищното настоятелство. 

 Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по 

прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително 

обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на 

материалната база, избор на учебници, форми за извънкласна и 

извънучилищна дейност; 

 Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за 

постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание. 

 Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 

 Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно 

училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите 

първокласници. 

 Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

 Изготвяне на табло за информация на родителите. 

 Провеждане на родителски срещи:  

 м. септември 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището , училищния 

учебен план; 

 м. декември 

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.  

 м. април 

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 и 8 клас. 

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на проблеми на учениците 

и училищната база. 

 м. юни 

Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

 

9.Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните 

1. Задачи: 

* картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви; 

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви; 

* организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа- 

* провеждане на индивидуални разговори; 



* провеждане на психологически изследвания; 

* проучване на социални контакти;  

* работа чрез методите на психодрамата. 

* изработване на портфолио на децата в риск 

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията- план за посредничество при решаване на конфликти. 

 

11.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана 

на труда и защита при природни и други бедствия 

 

1. Задачи: 

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота; 

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него; 

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

* теоретическо и практическо обучение на учениците; 

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

* превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на 

училищната комисия. 

 

11. КУЛТУРНА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 

Организиране и участие на учениците от училището в концерти, конкурси и 

фестивали в общината и областта. 

     срок: по покана, представителни изяви           отг. Директор и Ил.Марчовска 

 

 ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите хора 

към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато 

усложняващата се здравословна и екологична обстановка. 

           Да се изработи план за спортната дейност за учебната година. 

    срок:м.септември                          отг: Ил.Марчовска 

 

 Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни алеи 

срок: м.октомври-април                                   отг.Възпитател 5-7 кл. Кл. Ръководители 

 

 Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и 

мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време 

срок: постоянен                                                  отг.Директор 

 

   Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 

време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива 

и творчество : изложби, конкурси, състезания: 



 

- Конкурс за рисунка- «Природата през моите очи»,  

-  фотоизложба»Български коледни обичаи и традиции» 

- Коледен базар на сувенири; 

- »Валентинки»,художествена изложба 

-  „Мартениците в миналото и днес»- изложба-базар 

- Благотворителна кулинарна изложба; 

срок: м.09, м.12, м.03.                                        отг.ръководители ИИД  

                                                                                Началните учители и възпитател 

 Организиране на ученически форум-  клуб «Дебати» по актуална тема 

Срок- м.февруари                                                  отговорник- Д.Петкова 

 

 Организиране на ученическо състезание «Обичам  да чета»с ученици от 2-4 кл. 

Срок- м.март                                                         Отг. Кл. Ръководители- 2-4кл. 

 

 Математическо състезание « Две и две е равно на......» 

Срок- март                                                             Отг. Начални учители и П.Вушкова 

 

 Организиране на изложба «Приятели на природата» на изделия от отпадъци 

Срок- м. Април                                                      Отг. Учител по природните науки 

 

 Дни на английския език- различни форуми за популяризиране постиженията на 

децата при овладяване на английския език; 

Срок- декември- март                                            Отг. Ст. Николова 

 

 Съвместни дейности с детските градини – открити уроци, съвместни тържества ; 

срок.: коледа, първа пролет, ден на детето      отг.Ел.Василева 

 

 Организиране и провеждане на ежегодна рекламна  кампания с цел популяризиране 

на достиженията на училищния екип. 

срок: постоянен                                                  отг.П.Вушкова, Д.Петкова 

 

 Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред родителите, 

обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби,медийни изяви, на уеб-

сайта на училището и други. 

срок: постоянен                                                 отг.П.Вушкова, Д.Петкова 

 

 


