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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" 
2000 Самоков, ул. „Цар Борис III" № 47, тел. 6-69-10, факс 6-01-81, 

e-mail:fotinovl894@abv.bg 

УТВЪР 
Директор 

г. S a n W e f ^ . 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕИНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024 г. 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ориентация на образователната политика към овладяване на ключови 
компетентности, към резултати, развитие на способности да се решават проблеми от учениците, което 
дава умения за учене през целия живот и предопределя успешна реализация на пазара на труда 

Дейности Отговорни лица и срокове Финансиране Индикатори Дейности 
срок отговорник 

Финансиране Индикатори 

Дейност: 1.1. Организиране на урочната работа в съответствие с компетентностния подход 

1.1.1 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите в посока на прилагане на иновативни 
подходи и практики, интердисциплинарно обучение, STE(A)M обучение 
Изработване на План за квалификация, 
съобразен с изискването за повишаване 
на квалификацията на педагогичските 
специалисти с не по-малко от 48 
академични часа за всеки период на 

09.2021 г. Председател на 
комисия 

50% от 
предвидените 
средства в 
бюджета за 
всяка уч. година 

Изработен план 
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атестиране и не по-малко от 16 
академични часа годишно за всеки. 

за квалификация 
- насочени към 
вътрешна 
квалификация / 
Google 
classroom, 
използване на 
приложения/ 

Повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти от висши 
училища, научни организации и други с 
утвърдени програми в регистъра на 
МОН. 

постоянен Директор, 
ЗДУД, 
председатели на 
екипи/обединени 
я 

1,2% от 
годишния фонд 
за работна 
заплата на ПС 

Повишена 
квалификация. 
Актуализиране на 
квалификация по 
БДП. 

Мултиплициране и практическо 
приложение на добрия педагогически 
опит: интегративни уроци, проектно 
базирано обучение, екипна работа, 
самооценяване. 

В рамките 
на 
учебната 
година 

Старши учители, 
Председател на 
комисията за 
квалифиакцион 
на дейнност 

Средства за 
вътреш но квал иф 
икационна 
дейност 

Проведени открити 
педагогически 
практитки; споделен 
опит в рамките на 
професионалните 
общности. 

1.1.2 Стимулиране иновативното мислене на учителите 

Материално стимулиране чрез 
диференцирано заплащане на труда по 
определени и известни критерии. 

30.11.2021 
г. 

Педаг. Съвет 4,2 от фонда за 
работна заплата 
на ПС 

Разработени 
критерии в карта за 
резултатите от труда 
за учебната 
2020/2021 г. 

Морално стимулиране и мотивиране на 
учителите за подготвяне на ученици-
призьори на състезания, олимпиади и др. 

2021/2022 
г. 

Директор, 
синдикални 
организации, 
Педагогически 
съвет 

Брой учители, 
подготвили ученици-
призьори с награди и 
отличия и получили 
отличия. 



Стимулиране на участието в проекти и 
разработване на проектни предложения 
индивидуално или от екипи. 

2021/2022 
г. 

Директор, 
Учители по 
направления 

За външни 
консултанти 

Брой проекти, в 
които участва 
училището; брой 
разработени 
проекти; брой 
ученици включени в 
проекти 

Дейност: 1.2. Внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене чрез прилагане на 
компетентностния подход 

1.2.1 Урочна дейност 
Осъществяване на привлекателен и 
мотивиращ процес на обучение, 
възпитание и социализация 

Постоянен Учители Повишен срочен и 
годишен успех на 
учениците по 
предмети и класове 

> Разширяване на предметите, 
които използват ИКТ в процеса 
на обучение 

Осигурени 
технически 
средства; 
средства за 
квалификация 

Брой предмети, 
ефективно използващи 
ИКТ в процеса на 
обучение, вкл. и 
домашна работа, 
оценяване. 

> Утвърждаване на модели, 
съчетаващи присъствено 
обучение с ефективни форми на 
обучение от разстояние чрез 
единна платформа: Google 
Workspace 

При 
преминаван 
е към 
обучение в 
електронна 
среда 

Средства от НП, 
за преносими 
компютри/таблети 

Използване на 
синхронно обучение 
от всички учители. 

> Промяна на фокуса на учителите 
от преподаване към активно 
учене и ефективно използване на 
груповата/екипна работа 

Директор, 
ЗДУД 

Резултати от 
контролната дейност. 

> Интерактивен подход на 
обучение, създаване условия за 
формиране на умения за 
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правилно, трайно, самостоятелно 
и съзнателно усвояване на 
учебния материал. 

> Интегрирано междупредметно 
взаимодействие. 

Председателите 
на 
професионалнит 
е общности 

Проведени 
интегративни уроци, 
споделени практики в 
професионалната 
общност, публикации, 
педагогически форуми 

> Подкрепа на всеки ученик, 
диференцирано поставяне на 
задачи; ЕПЛР за учениците със 
СОП, с изявени дарби, в риск. 

Координатор на 
общата и 
допълнителна 
подкрепа - ЗДУД 

Действащи ЕПЛР 
съобразно 
идентифицираните 
потребности 

> Подкрепа на учениците за 
ефективно използване на ИКТ и 
единната училищна онлайн 
платформа за OPEC. 

Старши 
учители ИТ 

ОП НОИР, 
проект „Равен 
достъп до 
училищно 
образование в 
условията на 
кризи" 

Брой групи и 
обучени ученици в 
съответствие с 
идентифицираните 
потребности 

1.2.2 Оценяване и самооценяване 

Използване на разнообразни форми на 
проверка и оценка на ученици: 

Постоянен Учителите Не изисква 
средства 

> Прилагане на разнообразни 
форми за проверка и оценка на 
постиженията на учениците 
/формални, неформални, 
вътрешни, външни, 
самооценяване, взаимно 
оценяване/. 

Изготвяне на критерии за оценяване 
известни на учениците: 

> Запознаване на родителите в 



началото на учебната година с 
критериите за оценяване. 

> Изготвяне на график за датите на 
контролните и класните работи и 
предварителното му оповестяване 
на учениците и родителите. 

ЗДУД Публикуване на сайта 
на гимназията. 

Обсег на използване на ИКТ при 
оценяването по учебни предмети: 

> Генериране на данни за средните 
резултати на училището от ИВО и 
ДЗИ; средните резултати за 
областта и за страната. 

Директор 

> Публично оповестяване на 
данните. 

07. 2022 г. Директор, М. 
Желева 

Публикуване на 
годишните резултати 
на сайта на гимназията 
/ част от годишния 
доклад на директора/. 

Ритмичност на оценяването: 
> Осъществяване на перманентен 

контрол за ритмичност на 
оценяването. 

ЗДУД, 
Директор 

> Установяване входното равнище 
на учениците по учебните 
предмети, които са изучавали 
през предходната година в 
задължителните учебни часове, в 
3-седмичен срок от началото на 
учебната година чрез текущо 
изпитване. 

ЗДУД 

> Установяване на дефицитите от 
входното равнище и 
предприемане на мерки за 
преодоляването им. 

10.2021 г. Учителите по 
предмети 

Анализ на резултатите 
от входно ниво от 
преподавателите. 
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> Провеждане на текущо изпитване 
за установяване на изходното 
ниво на учениците две седмици 
преди оформянето на годишната 
оценка по учебните предмети, по 
които не се провежда класна 
работа и не се провежда външно 
оценяване. 

Учителите по 
предмети; 
ЗДУД 

Сравняване на 
резултатите от входно 
ниво с годишен 
успех/НВО/ДЗИ. 

Изграждане на умения у учениците за 
самооценяване чрез използване на 
адекватни критерии и показатели: 

Постоянен Учителите по 
предмети 

Липса на оспорвания 
на оценки. 

> Аргументирано устно и писмено 
оценяване. 

> Направляване на учениците да 
преценяват и самооценяват. 

> Разясняване на методиката на 
груповите изпитвания. 

1.2.3 Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

Изграждане на взимоотношения на 
партньорство между учителите и 
учениците чрез подкрепа за личностно 
развитие на ученика, изграждане на 
позитивен организационен климат и 
утвърждаване на позитивна дисциплина. 

Постоянен Учителите, 
Класните 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Повишаване на 
личната отговорност и 
комуникация на 
преподаватели и 
класни ръководители 
с родителите при 
решаване на 
проблемни ситуации. 

Изграждане на умения за работа в екип в 
паралелката и проектно учене. 

Учителите Умения за работа в 
екип, реализирани 
проектни задачи. 

1.2.4 Повишаване на резултатите от обучението 

Подготовка на учениците за успешно 
полагане на изпитите от НВО /7 и 10 

Постоянен Учителите В рамките на 
учебните часове и 

Запазване на челните 
позиции в Софийска 
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клас/ и ДЗИ /12 клас/. ЗИ. област. Повишаване 
дела на оценките 
много добър и 
отличен. 

Изпълнение на приетата 3-годишна 
програма за превенция на ранното 
отпадане от училище по различни 
причини. 

Постоянен Директор, ЗДУД 
ПС, 
УКС 
Обществен съвет 

Бюджет Липса на отпаднали 
по различни 
причини от 
обучението. 

Дейност: 1.3 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 

1.3.1 Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

Изграждане на групи по интереси: 
ФУЧ: изобразително изуство; 
Формиране на групи за ЗИ по Наредбата 
за приобщаващо образование; по проект 
„Образование за утрешния ден". 

09.2021 г. Всички 
учители 

От бюджета 
/НПО/, 
национални 
програми и 
европейски 
проекти по ОП 
„Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж", 
съфинансирана 
от ЕС 

Брой изградени 
групи съобразно 
желанията на 
учениците. 

1.3.2 Надграждане на знания и умения 

Организиране от училището на: спортни 
състезания/турнири по волейбол, тенис 
на маса, футбол, Коледен 
благотворителен концерт/базар 
Организирани от външни институции: 
Ученически игри, Общински 
институции, МОН, национални конкурси 

Съобразно 
спортния 
календар и 
графика 
на 
мероприят 
ията; 

Н. Вичева, 
Д. Ризов 
съответните 
учители, 
Ученическия 
съвет; 
инициативни 

Бюджет, 
Съучастие на 
родители, 
институции 

Организирани 
мероприятия, 
участие в 
инициативи на 
външни институции 



ученически 
групи 

Подготовка за участие на ученици в 
състезания, олимпиади, конкурси, за 
явяване на ДЗИ и др.: 

1. Консултиране на ученици за участие 
в олимпиади и състезания / 
Математика без граници, 
Европейско Кенгуру, Коледно, 
Великденско и др./ 

2. НП „Ученически олимпиади и 
състезания", модул „Осигуряване на 
обучението на талантливи ученици 
за участие в ученическите 
олимпиади" - 1 група 
„Лингвистика". 

Постоянен Всички 
учители 

Мария 
Андреева-
Кроснева 

Национални 
програми, 
проекти и чрез 
формите на 
обща подкрепа 

Брой участници и 
резултати от 
участието на 
ученици в 
състезания, 
олимпиади, 
конкурси и др. 

Дейност: 1.4. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците 

1.4.1 Стимулиране на позитивните примери 
Грамоти / плакети и награди за 
постижения и активно включване в 
извънкласни и извънучилищни дейности. 

06.2022 г. Директор, 
ЗДУД, 
Педагогически 
съвет 

Бюджет Връчени грамоти/ 
плакети и награди 

Вътрешни правила за получаване на 
стипендии на учениците след завършено 
основно образование. 

0 9 -
10.2021 г. 

Комисия за 
стипендиите 

Бюджет Разработени 
вътрешни правила; 
видове стипендии 

1.4.2 Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

Планиране и реализация на дейности за 
превенция на агресията в училище, на 
ниво паралелки: 

Постоянен Класни 
ръководители, 
ученически 

Брой реализирани 
дейности за 
преодоляване 
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Теми в часа на класа по теми: 
„Толерантност и интеркултурен диалог" 
„ Превенция на насилието, справяне с 
гнева и агресията. Мирно решаване на 
конфликти"; 
Създаване/ актуализиране на правила за 
поведение в паралелката съвместно с 
учениците, в съответствие с Етичния 
кодекс на училищната общност; 
Участие в инициативи на МКБППМН 

съвети, 
партньори 

агресията в училище 

Педагогическа и психологическа 
подкрепа чрез: екипна работа между 
учителите; кариерно ориентиране на 
учениците; занимания по интереси; 
библиотечно-информационно 
обслужване; грижа за здравето; дейности 
за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното 
поведение. 

В часа на 
класа и 
при 
заместван 
е по НП 
„Без 
свободен 
час" 

Учители, 
Класни 
ръководители 

НП „Без 
свободен час" 

Брой разговори, 
наблюдения, 
проведени уроци по 
училищната 
програма за 
гражданско, здравно, 
екологично и 
интеркултурно 
образование 

Реализиране на дейности за екологично 
възпитание на учениците: 
22 април - Международен ден на Земята; 
Поддържане на алпинеума и цветните 
площи в двора на гимназията; 
туристически походи. 

Постоянен Учители по 
природни 
науки/Ж. 
Костова, Р. 
Пенева/ 

Не изисква 
средства 

Брой реализирани 
дейности с 
екологична 
насоченост. 

Реализиране на дейности за възпитание в 
национални и общочовешки ценности: 
инициативи за изразяване на почит към 
националните ни герои и вековната ни 
история: 

• Отбелязване на 1-ви ноември -
Ден на народните будители; 

В хода на 
учебната 
година 

25.10.2021 
г. 

Учители, 
класни 
ръководители 

По класове -
кл. р-ли 

Бюджет Брой прояви 
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• Отбелязване на 3-ти март -
Национален празник; 

• Участие в общинските инициативи 
за 19 февруари, 14 май - Ден на 
освобождението на Самоков, 2 юни; 

• Организирани посещения на 
различни културни и научни 
иституции в рамките на учебните 
часове / часа на класа, извън 
Наредбата за ДУТП с обща цена, 
инициирани от институциите в 
системата на ПУО; 

• Екскурзии 

ДОЗ 
учебни 
дни за 
ученик: 
10,13, 15 
юни /V, VI 
клас/; 28-
30 юни 
/VII-XI 
клас/ 2022 
г. 

Д. Ковачка, М. 
Благоева 

Ритуализация на училищния живот: Директор, Бюджет Отбелязване на 
патронен празник, символи и ритуали: ЗДУД, училищните 
Изпращане на училищното знаме от 24 май комисия, празници 
випуск 2022; 2022 класните 
Патронен празник; 23 май ръководители 
Тържествено връчване на дипломите на До 24 юни на 12-те 
абитуриентите; класове 
15 септември - откриване на учебната Албена 
година Въжарова, 
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Запознаване с националните символи, 
символите на училището и тяхното 
значение в ежедневието и по време на 
национални и училищни празници 

Янка 
Кабадийска-
Атанасова, Н. 
Вичева 
Кл. р-ли на 
новоприетите 
класове 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността на управление на училището 

Дейност 2.1: Ефективно управление на човешките ресурси 

2.1.1 Мерки за повишаване на качеството на образованието 

Общи и специфични училищни 
стандарти за качество, свързани с 
управлението на институцията, 
повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти, система за 
контрол на качеството, подобряване на 
училищната среда, възпитание на 
учениците и училищно партньорство. 

Преглед и 
актуализир 
ане при 
необходим 
ост -
09.2021 г. 

Комисия за 
оценка на 
качеството 

Средства за 
обучение 
/ресурси 

Разработени мерки 
за повишаване на 
качеството на 
образованието 

2.1.2 Система за вътрешноучилищен контрол ориентирана към прилагане на компетентностиня подход в 
урочната работа 
Контролна дейност на директора и 
заместник-директора чрез наблюдение, 
анализ и управленско въздействие за 
учене чрез прилагане на 
компететностния подход, групова 
работа/в екип, елементи на 
дигитализация, разнообразни техники за 

Ритмично 
по график 
за 
учебната 
година 

Директор, 
ЗДУД 

Не изисква 
средства 

Наблюдения, 
анализи, препоръки. 
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самооценка и оценка. 
Провеждане на вътрешно оценяване; 
Преглед на електронен дневник; 
Изготвяне на графици за консултации, 2-
ри ЧК, контролни и класни работи 

Съгласно 
ДОС за 
оценяване 
резултатит 
е от 
обучен. 
09/10. 
2021 г. 

Учители по 
предмети, 
ЗДУД 

Консумативи за 
копир машина 

Ритмичност на 
изпитванията, 
направени анализи 
на резултатите; 
графици 

Дейност 2.2: Сътрудничество със заинтересованите лица при вземането на управленски решения 

2.2.1 Партньорство между преките участници в училищното образование 

Създадени условия за подкрепа на млади 
учители- наставничество. 

09/10.2021 
г. 

Директор 
ЗДУД 

Съгласно КТД за 
периода на 
наставничество 

Назначен наставник 
на новоназначения 
учител по история и 
цивилизации и 
изобразително 
изкуство 

Включване на учителите в управлението 
на промените в училището чрез 
изграждане на комисии: 

1. За квалификационна дейност; 
2. Комисия по етика; 
3. За диференцирано заплащане 

съгласно резултатите от труда; за 
атестиране; 

4. Училищен координационен съвет за 
справяне с училищния тормоз; 

5. Комисия по БДП; 
6. Комисия за качество на 

образователния процес; 
7. Комисия по даренията; 
8. За поддържане на официалния сайт; 
9. Комисия за стипендиите; 

Формиран 
е 09.2021 
г. 

Директор Не изисква 
средства 

Изградени 
комисии/екипи. 
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10. Комисия за актуализиране на 
стратегия за ефективно прилагане на 
ИКТ и План за дейностите; 

11. Комисия за поддържане на МТБ; 
12. Щаб за изпълнение на училищния 

план за защита при бедствия; 
13. Екипи за реализиране на конкретни 

задачи в хода на учебната година. 
Съвместни срещи на заинтересованите 
страни при решаване на важни за 
училището въпроси. Обсъждане на 
предложения на групи заинтересовани 
страни/лица. 

Постоянен Директор 
СО 
Професионали 
и учебни 
общности 

Не изисква 
средства 

Изработване на 
проекторешения за 
внасяне на 
педагогически съвет. 
Становища на 
Обществения съвет, 
Ученическия съвет. 

Формиране на нагласи у родителите за 
партньорство и сътрудничество чрез 
организиране на родителски срещи, 
тематични инициативи на паралелките, 
извънкласни дейности; 
текущо уведомяване за нарушаване на 
правилата за вътрешния ред и 
отстраняване на 
нередностите/повредите; 
инициативи за поддържане на класната 
стая. 

На 
08.09.2021 
г. за 5-ти и 
8-те 
класове; 
След 
входно 
ниво - 30. 
09.2021 г. 
за 
останалит 
е класове; 
След края 
на I - я 
срок;за 7 
клас - до 
10.06.2022 
г. 

Класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Брой проведени 
родителски срещи и 
иинициативи с 
включване на 
родителите. 

Използване на дигитален дневник и 2021/2022 Директор, Национална Електронен дневник 
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бележник и възможностите на новите 
технологии за информиране на 
родителите и учениците. 

ЗДУД, 
М. Андреева-
Кроснева 

програма ИКТ и 
бюджетни 
средства 

и бележник/ лични 
картони в 
електронен вариант 
за 8-те и 9-те 
класове. 

2.2.2 Прозрачност и откритост в управленската дейност 

Делегиране на правомощия на 
неформални работни групи от учители и 
ученици за самоорганизация при 
постигане на общите цели на училището. 

При 
необходим 
OCT 

Директор Не изисква 
средства 

Формирани групи, 
работещи по 
конкретни задачи. 

Поддържане на сайта на гимназията с 
полезна и актуална информация. 

Постоянен Директор; 
Комисия; 
Учители 

Не изисква 
средства 

Подобрена реклама, 
споделяне на изяви, 
успехи, полезност, 
прозрачност. 

Сътрудничество със социалните 
партньори при разработване на 
концепции, вътрешнонормативни 
документи, предложения, мнения и 
становища за модернизиране на 
материалната база на училището: 
Правилник за вътрешния трудов ред; 
Вътрешни правила за работната заплата; 
Правилник за здравословни и безопасни 
условия на труд; 
План за квалификационна дейност; 
Бюджет на институцията 

09/10.2021 
г. 
01.2022 г. 
-бюджет 

Директор 
М. Андреева-
Кроснева-
председател на 
СО 

Не изисква 
средства 

Съвместно 
разработени и 
утвърдени 
вътрешнонормативн 
и документи 

2.2.3 Външно партньорство 

Партньорство с Обществения съвет по 
отношение на училищната стратегия, 
училищния план-прием, учебни планове, 
изразходване на остатък от бюджета. 

Постоянен Директор 
Председател на 
ОбСъвет -
Силвия Белова 

Не изисква 
средства 

Приети Учебни 
планове, план-
прием, одобрена 
стратегия. 
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Партньорство с община Самоков и РУО 
София-регион при организиране на 
регионални и национални състезания, на 
които училището е домакин. 

Постоянен Директор Не изисква 
средства 

Брой съвместни 
инициативи. 

Партньорство с органите на местно 
самоуправление при подготовката, 
реализирането и управлението на 
национални програми и проекти, 
подпомагащи дейности в областта на 
образованиетоюптимизиране на 
вътрешната структура на персонала, 
маломерни паралелки, капиталови 
разходи - ремонт фасада малка сграда 

Постоянен 
09/10.2021 
г. 

Директор Резерв бюджет, 
общински 
средства 

Получена реална 
подкрепа на 
общинска 
администрация. 

Взаимодействие с Агенция за закрила на 
детето, МКБППМН и структурите на 
полицията. 

Постоянен Директор, 
УКС, 
координатор на 
общата и 
допълнитена 
подкрепа, 
Учители 

Не изисква 
средства 

Брой осъщестени 
взаимодействия. 

Провеждане на ефективна медийна 
политика 

Постоянен Директор 
Ръководители 
на групи за 
занимания по 
интереси, 
учители 

Не изисква 
средства 

Отразяване на 
значими събития от 
медиите 

Привличане на алтернативни източници 
за финансиране от работа по проекти и 
програми, дарения, наеми, спонсорство и 
др.: НП „Без свободен час" - модул 1 и 
3, по НП „ИКТ в системата на ПУО", по 
ОП НОИР, НП „Квалификация" и др., 
наеми 

2020/2021 
г. 

Директор, 
счетоводител, 
училищни 
екипи, старши 
учители 

Средства за 
консултанти 

Осигурени 
допълнителни 
средства в бюджета. 
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Дейност 2.3: Поддържане на държавния план-прием на ученици 

2.3.1 В пети клас и след седми клас 

Една паралелка в пети клас и две 
паралелки за прием след VII клас, 
съобразно капацитета, желанията на 
учениците за вид профил и 
възможностите на гимназията. 

01.2022 г. Директор, 
ЗДУД, п с 

Успешно реализиран 
държавен план-
прием. 

Популяризиране на дейностите в 
профилираните паралелки и 
реализацията на учениците. 

Постоянен Директор, 
ЗДУД, учители, 
Ученически 
съвет, 
учениците от 
профил ИТ 

Бюджет Отразяване в 
училищния сайт, 
местни медии,сред 
седмокласници в 
основните училища 
/брошура/, участие в 
професионални 
форуми на общинско 
ниво 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Материална и технологична обезпеченост на образователния процес 
3.1 Закупуване на оборудване в класните 

стаи за дигитализация на учебния 
процес. 

2022 Директор 
Учители 

Бюджет Нови 3 класни стаи с 
възможности за 
дигитализация на 
учебния процес. 

3.2 Подновяване на обзавеждането в класни 
стаи: маси, столове, шкафове. 

05-07.2022 Директор, 
Счетоводител, 
Учители 

Бюджет 2 класни стаи с 
подновено 
обзавеждане 

3.3 Основен ремонт на фасада - малка 
сграда. 

2021/2022 
г. 

Директор Външни 
източници 

Ремонтирана фасада 
на малка сграда. 

Приложения: 
1. План за работата на Педагогическия съвет. 
2. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти. 
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