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РАЗДЕЛ I.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Основно училище "Васил Априлов" е общинско средищно училище. Броят на 

учениците в дневна форма за предходната учебна година 2020/2021 е 712, 

разпределени в 27 паралелки. В училището е създадена добра система на 

организация на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. 

Правилното планиране на образователната дейност, умелото ѝ осъществяване и 

контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, структурата 

и методиката на обучение в училище. Общият среден успех на училището за 

учебната 2021/2022 година е Отличен 5,69. Педагогическите специалисти и 

учениците се включват активно в образователни, културни и социални инициативи, 

организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво. Осъществяват 

се дейности, свързани както с образователната дейност, така и широк спектър от 

извънкласни и извънучилищни дейности.  

Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички 

учебни предмети и постигане на добри резултати на НВО в IV и VII, които са по-

високи от резултатите на местно и национално ниво, както следва:  

 

Резултати от НВО в 4 клас  

Учебен 

предмет 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

областен 

резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 88,57 73,76 14,81 74,67 13,9 

Математика 79,10 63,76 15,34 63,16 15,94  

 

Резултати от НВО в 7 клас  

Учебен 

предмет 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

областен 

резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 72,85 54,04 +18,81  53,86 +18,99 
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Учебен 

предмет 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

областен 

резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

национален 

резултат 

Математика 60,10 39,27 +20,83 37,94 +22,16 

Чужд език  86,60 88,48 -1,88 87,87 -1,17 

 

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното 

образование през 2016 година се постигна обвързаност при разработването и 

прилагането на националните образователни политики. ЗПУО осигури нормативни 

предпоставки за цялостно изпълнение на политиките. Постигна се съгласуваност на 

целите, заложени в ЗПУО и в стратегическите документи. Какво постигнахме: 

 Повишихме квалификацията на 100% от педагогическите специалисти в 

училището, мотивирахме кариерното им развитие; 

 Едно от първите училища в гр. Бургас сме и в областта, което влезе в 

списъка на иновативните училища, чрез промяна и обогатяване на учебното 

съдържание и по нов начин разпределяне на дневното разписание, променихме и 

модернизирахме и образователната среда; 

 Според актуалните тенденции в съвременното образование преминахме от 

директен трансфер на знания от учителите към учениците, но към изграждане на 

умения за самостоятелно и критично мислене, за работа в екип и личностно 

развитие на учениците; 

 Поставихме и продължаваме да се фокусираме към прилагане на 

компетентностния модел и иновативните методи на обучение. Продължаваме да 

прилагаме системни усилия за осъществяването на прехода от преподаването на 

знания към усвояването на ключови компетентности; 

 Съществен  акцент е поставен по отношение на възпитателната работа като 

неизменна част от целия образователен процес, чрез развитите училищни политики 

формираме личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат 

пълноценното развитие на учениците като личности и членове на обществото. Тук 

най – ярко се проявява /и ние го реализирахме,/ взаимодействието на училището и 

родителите. 

 Основна дейност, цел, задача и политика в предишния четиригодишен 

период бе обхвата на учениците в задължително училищно образование. 
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Педагогическия колектив активно се включва и прилага Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система. 

 В политиката на приобщаващото образование осигуряваме и сме създали 

условия за подкрепа на индивидуалността на всеки ученик чрез премахване на 

пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на 

децата във всички аспекти на живота; 

 Осигуряваме подкрепа за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности; 

 Прилагаме мерки и формираме у учениците толерантност и умения за 

интеркултурен диалог, които да оказват положително въздействие по отношение на 

равния достъп до качествено образоване на всички ученици; 

 В училище прилагаме Механизъм насочен  за превенция  и справяне с 

агресията и насилието в училище. Независимо, че случаите са спорадични е 

необходимо да се продължи в тази насока с партньорството на родителите, 

социалните работници и служителите на реда с основна цел – училище без агресия, 

тормоз и насилие;   

 Дигитализацията на учебния процес, която се случи през последните две 

години е и продължава да бъде ключов елемент на модерното училище, чрез който 

се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се 

подпомага навлизането на иновации, базирани на ИКТ. В нашето училище 

направихме значителни инвестиции за изграждане на защитени мрежи, включващи 

защитени стени и осигурихме пълно покритие и висока скорост на обмен на 

информация по съвременни стандарти. Закупихме персонален компютър за всеки 

педагогически специалист, класните стаи са снабдени със съвременно 

високотехнологично оборудване за визуализация- интерактивни дъски, дисплеи с 

вградени компютърни модули и осигурен достъп до интернет. 

 Осигурихме и гарантирахме постоянен и универсален достъп до 

качествени образователни ресурси и услуги; 

 Направихме първи стъпки – разработен е проект за реконструкция и 

разширяване на сградата на училището, с издадено разрешително за строеж и 

очакващо финансиране, за да имаме възможност за създаването на училищен STEM 

център. 

 Вървим успешно по посока дигитализацията в управлението на училището, 

което подпомага процеса на взаимодействие с родителите; 
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 Дигитализацията на процесите, оборудването, квалификацията на 

педагогическите специалисти ни осигуриха възможност да не прекъснем 

образователния процес след началото на пандемията от COVID-19 и обявеното 

извънредно положение, което позволи нашето училище да премине още първия ден 

в успешен дистанционен режим на работа, както и да получим много висока оценка 

от нашите родители за положените усилия и успех на ученици, учители  и 

ръководство. 
 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Комплексът от умения, необходими за живот в  XXI век непрекъснато се 

разширява и динамично се променя. Базовата и функционалната грамотност в 

областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните 

умения трябва да се доразвиват. Ще се наложи акцент върху свързващите умения 

като критично мислене, изказване на информирано мнение, инициативност, 

насоченост към решаване на проблеми и умения за работа в екип. Ще нараства 

търсенето на качества на личността като етично поведение, любознателност, 

адаптивност, лидерство, социална отговорност и приемане на различията. 

Успехът на личността все повече ще се определя от това в каква степен 

образованието формира у всеки човек ценности и изгражда ценностно – 

ориентирано поведение. Очертава се приоритизиране необходимостта от 

възпитателна работа, включително за възпитаването на децата като достойни 

граждани на България, Европа и света. Необходимост от пряко включване на 

родителите към прилагането на училищните политики за формирането на ценности 

ориентирани към доброта и толерантност. 

Налага се преход в начина на преподаване и усвояване на знанията и 

уменията при формирането на ценности и нагласи – за целта – преход от 

преподаване, запаметяване  и възпроизвеждане на информацията към използване на 

интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в 

образователния процес и ориентация към резултати. 

Необходимост от креативни, иновативни и вдъхновяващи учители, които да 

провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, развитие и 

взаимопомощ. Прилагането на такива училищни политики ще повиши качеството 

на образованието. 

Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуствения 

интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна 

изисква повишаване на нивото на цифровите компетентности и фокусиране на 
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образователния процес върху математиката, технологиите и инженерните умения, 

формирането на умения за гъвкавост и адаптивност, акцент върху природните и 

математическите науки. 

Иновациите и методите на преподаване ще спомогнат за по-силна 

мотивация за учене и за по-осмислено и трайно знание. Кариерното ориентиране на 

учениците във всички образователни етапи ще подпомогне професионалната им и 

житейска реализация. 

Разработването и реализирането на подходящи училищни политики по 

отношение на здравословен и природосъобразен начин на живот, 

осъществяването на цялостен подход в духа на принципите за устойчиво 

развитие ще спомогне за формиране на ценности и нагласи във връзка със 

зеления поход. 

Училището ще продължи да осъществява мисията си да обучава, 

възпитава и социализира учениците  и да взаимодейства с родителите им за 

формиране на положителни нагласи към образованието  - включване и 

приобщаване на всеки ученик, независимо от регионалните особености, 

социално – икономически статус на семейството и майчиния език. 

Осигуряване на най-благоприятна образователна среда за всеки ученик в 

условията на толерантност, уважение към културното многообразие, умения за 

интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация. Формирането на 

положителна атмосфера в училище е отношението между учители и ученици, както 

и самите ученици. 

Мерките за превенция на агресията и тормоза и за недопускане на 

дискриминация ще съдействат за създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща 

атмосфера в училище. 

Нарушаването на дисциплината пряко оказва влияние върху 

постиженията. 

Пълноценното включване и приобщаване в образователния процес на 

учениците със специални образователни потребности, от уязвими групи, 

включително роми на търсещи или получили международна закрила и 

мигранти. Ще се акцентира на индивидуалния подход на преподаване и учене, 

отчитащи индивидуалния напредък на всеки ученик. Прилагане на мерки за 

адаптация и плавен преход от семейна към образователна среда и при преминаване 

между отделните етапи и степени на предучилищното и училищното образование. 
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РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 

1. ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 

КОМПЕТЕНТОСТИ И ТАЛАНТИ 

 

 

- Поставяне на акцент върху изграждането 

на социални умения и емоционална 

интелигентност още в началния етап на 

образованието при продължаващо 

прилагане на добрата практика „Ученици 

– граждани – личности“ 

 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти, 

преподаващи на 

учениците от I и II 

клас 

Брой педагогически 

специалисти, 

участващи при 

прилагане на добрата 

практика; 

Брой ученици, 

включени при 

прилагане на добрата 

практика 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

 

 

 

- Изучаване на чужди езици от първи клас и 

придобиване на дигитални и 

комуникативни умения; 

 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой ученици Училищен бюджет 

 - Подпомагане придобиването на ключови 

компетентности и уменията за живот и 

работа в двадесет и първи век и за 

развитие таланта и интересите на всяко 

дете при включването му в занимания по 

интереси по желание на ученика; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой педагогически 

специалисти, водещи 

групи заниания по 

интереси; 

Брой ученици, 

включени в групи 

заниания по интереси 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 
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 - Системно взаимодействие с родителите за 

формиране и развитие у учениците на 

ключови компетентности и умения за 

живот и работа през двадесет и първи век. 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Съвместни дейности с 

родителите 
Училищен бюджет 

 - Насърчаване на ценностно – ориентирано 

поведение и създаване на атмосфера в 

класната стая, благоприятстваща 

формиране на социални и граждански 

компетентности; 

 

- Реализиране на инициативи за 

съхраняване и утвърждаване на 

българската национална идентичност и 

популяризиране на българския език, 

традиции и култура; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

 

 

 

 

 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Взаимоотношения 

учител – ученик; 

ученик- ученик; 

ученик-родител; 

удовлетвореност на 

родителите. 

 

 

Инициативи  

Училищен бюджет 

 - Възпитание, насочено към изграждане у 

учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на 

взаимно уважение, разбирателство и 

сътрудничество; възпитание в доброта; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Инициативи Училищен бюджет 

 - Разширяване на обхвата на участниците в 

занимания по интереси, чрез включване в 

различни форми на изяви на училищно, 

междуучилищно и общинско ниво; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Видове и брой изяви Училищен бюджет 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

 

 - Продължаващо партньорство с висши 

училища и базова работа на 

преподавателите като обучаващи студенти  

- практика 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой педагогически 

специалисти; 

Брой студенти. 

Училищен бюджет, 

Бюджет на Висшите 

училища 

 - Проследимост на придобитите 

квалификации и на необходимостта от 

продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти 

 Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Видове 

квалификации; 

Брой 

квалификационни 

фори; 

Брой педагогически 

специалисти; 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

 - Насоченост при продължаващата 

квалификация на педагогическите 

специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно 

– ориентиран подход в образователния 

процес; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой квалификации, 

свързани с прилагане 

на 

компетентностиния 

подход 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

СПЛОТЕНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

 

 - Изготвяне на мерки и правила за 

ефективно функциониране на училищната 

общност, свързани със социалната 

ангажираност и отговорност на всички 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой на ученици, 

преждевременно 

напуснали 

образователната 

Училищен бюджет 
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членове на общността с акцента на 

семейството; 

-  

система. 

 - Насърчаване участието на родителите като 

част от училищната общност в 

планирането и реализирането на 

училищни събития – конкурси, празници, 

тържества, спортни събития и др; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Родители  

конкурси, празници, 

тържества, спортни 

събития 

Училищен бюджет 

 - Проучване становището на родителите по 

значими за училищния живот теми / 

допитвания, анкети, формуляри за обратна 

връзка и др./ и създаване на условия за 

диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решения за образованието и 

развитието на учениците; 

-  

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Родители 

Брой анкети, 

формуляри за обратна 

връзка 

Училищен бюджет 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 

 

- Обновяване и разширяване, 

реконструкция за преминаване на 

едносменно обучение в училище; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор Брой новопостроени 

стаи; 

Брой паралеки. 

Училищен бюджет 

 - Организиране на общи дейности по 

интереси, честване на празници, 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой дейности, 

празници, 

благотворителни 

Училищен бюджет 
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благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието; 

акции и другисъбития 

 - Подкрепа на механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система, в т. 

ч. проследяване на всеки случай на ученик 

при пътуване и миграция и/или в риск от 

отпадане, както и подобряване на 

междуинституционалния обмен на 

информация; 

 

-  

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

РУО - Бургас, 

МВР – Бургас и 

други институции 

Брой деца и ученици, 

проследени и 

обхванти в 

образователната 

система 

Училищен бюджет 

 - Прилагане на приобщаващи грижи и на 

модели за адаптация и плавен преходна 

ученика към условията в училището, 

както и на прехода между отделните етапи 

и степени; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой съвместни 

инициативи между 

учениците от IV и V 

клас 

Училищен бюджет 

 - Формиране на подкрепяща училищна 

среда, допълнителна работа с учениците и 

родителите, насърчаване участието на 

родителите в образователния процес; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Участия на родители 

в образователния 

процес – форма, брой 

Училищен бюджет 

 - Осигуряване на материална и морална 

подкрепа за деца с изявени дарби за 

Учебната 

2021/2022 

Директор; 

Педагогически 

Брой грамоти, 

сертификати, 

Училищен бюджет 
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високи постижения в областта на науката, 

технологиите, изкуствата и спорта; 

година специалисти материални награди и 

др. 

 - Изпълнение на дейности и инициативи за 

повишаване на толерантността, за 

намаляването на агресията и 

кибертормоза; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти, 

Педагогически 

съветник, психолог 

Брой дейности; 

Брой инициативи; 

Брой деца пострадали 

от огресивно 

отношение 

Училищен бюджет 

 - Разработване и прилагане на модели на 

взаймодействие ученик – родители – 

психолози за превенция и намаляване на 

агресията и тормоза в училище; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти, 

Педагогически 

съветник, психолог 

Брой дейности; 

Брой инициативи; 

Брой деца пострадали 

от огресивно 

отношение 

Училищен бюджет 

 - Подкрепа на дейността на ученическия 

съвет и ученическото самоуправление; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти, 

Педагогически 

съветник 

Брой ученици, 

включени в 

ученическия съвет, 

Брой ученически 

самоуправления 

Училищен бюджет 

 - Засилване на диалога и взаимодействието 

с родителите и включването им в 

дейностите на училището. 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти, 

Педагогически 

съветник, родители 

Брой родители, 

включени в дейности, 

организирани в 

училище. 

Училищен бюджет 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 - Въвеждане в училище на образователни 

иновации в организацията, управлението, 

методите на преподаване и 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой иновации 

Брой проведени 

срещи за обмяна на 

добър опит 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 
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образователната среда; Брой години за 

прилагане на всяка 

отделна иновация 

Брой педагогически 

специалисти 

включени в нея; 

Брой ученици, 

включени в 

съответната иновация. 

 - Активизиране на участието и екипната 

работа на педагогическите специалисти 

при вземане на решения, предлагане и 

реализиране на иновации; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой иновации; 

Брой педагогически 

специалисти, 

реализиращи 

иновация; 

Училищен бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

 - Мотивиране на учениците за учене чрез 

проектно – базирано обучение, както в 

присъствена форма, така и в обучение в 

електронна среда на базата на 

интегрирано знание, критично мислене и 

самооценка;. 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой учебни часове, с 

приложен проектно-

базиран подход в 

обучението, критично 

мислене и самооценка 

Училищния бюджет 

 - Балансирано използване на дигиталните 

образователни решения и на 

традиционното учене съобразено с 

възрастта на децата; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

 Училищния бюджет 

 - Обучение, ориентирано към формиране на 

знания и умения на живот с фокус към 

здравното образование, здравословното 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Видове инициативи; 

Брой инициативи. 

Училищния бюджет 
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хранене, първа долекарска помощ, 

безопасно движение по пътищата, 

обучение по различни видове спорт и 

други с активното участие на родителите; 

 - Изграждане на модерна, безопасна и 

подкрепяща среда в училище;.  

 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Видове технически 

средства; 

Брой технически 

средства. 

Училищния бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 - Системно кариерно ориентиране и 

консултиране на учениците във всеки етап 

на обучение за откриване на 

професионалните им интереси; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой инициативи; 

Брой паралелки, 

включени в тях. 

Училищния бюджет 

 - Педагогическите специалисти и 

училищното ръководство системно 

работят за осигуряване на достъпни и 

качествени услуги за системно кариерно 

ориентиране на учениците от най -  ранна 

възраст във връзка с успешна реализация 

на пазара на труда; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой инициативи; 

Брой паралелки, 

включени в тях. 

Училищния бюджет 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

 

 - Прилагане на екипен подход на Учебната Директор, Видове инициативи; Училищен бюджет 
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взаимодействие между всички участници 

в образователния процес в училище; 

Утвърждаване на училищния съвет като 

ефективен участник в училищния живот и 

в организацонното развитие на 

училището, разширяване на ученичиското 

участие във вземането на решения в 

училище; 

2021/2022 

година 

Педагагически 

специалисти, 

педагогически 

съветник, 

Ученически 

училищен ъвет 

Брой инициативи; 

Брой ученици, 

включени в тях. 

 - Подобряване на образователната среда 

чрез създаване и развиване на училищни и 

класни общности между учители, 

ученици, родители и други 

заинтересовани страни; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор, 

Педагагически 

специалисти, 

педагогически 

съветник, 

Ученически 

училищен ъвет 

Видове инициативи; 

Брой инициативи; 

Брой ученици, 

включени в тях. 

Училищен бюджет 

 - Мотивация на училищния екип и подкрепа 

на иновативните и творчески решения на 

всички участници в образователния 

процес; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор, 

Педагагически 

специалисти, 

педагогически 

съветник, 

Ученически 

училищен ъвет 

Видове инициативи; 

Брой инициативи; 

Брой ученици, 

включени в тях. 

Училищен бюджет 

 - Провеждане на съвместни инициативи, 

партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни 

институции и научни организации; 

Учебната 

2021/2022 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Видове инициативи; 

Брой педагогически 

специалисти и брой 

паралелк (ученици), 

включени м тях 

Училищен бюджет 
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А. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Изготвяне на планове на класни ръководители 24.08.2021г. Класни ръководители 

Изготвяне на графици за началото на учебната година 14.09.2021г. Заместник – директори 

Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната година 16.09.2021г. Директор 

Преглед на задължителната документация за началото на 

учебната година 

21.09.2021г. Заместник - директори 

Планиране на броя постъпващи първокласници и петокласници 01.09.2021г. Директор 

Планиране на броя на пенсиониращите се педаагоически 

специалисти 

07.2022г. Директор 

Планиране нуждите от педагогически специалисти 07.2022г. Директор 

Планиране на необходима учебна и училищна документация 07.2022г. Заместник - директори 

 

 

Б. ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ С ПОСТОЯНЕН СРОК 

Дейност Отговорници 

За отчитане на входни, междинни и изходни резултати да служат съответно писмените 

изпитвания /входно ниво, класна работа за първи срок, класна работа за втори срок/. 

Всички преподаватели 

Педагогическите специалисти да стимулират учениците към изява на собствено мнение, да ги 

учат да избират и да защитават избора си. 

Всички преподаватели 
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Педагогическите специалисти да прилагат стандартизирани тестове за подготовката и 

знанията на учениците, като за целта се създаде банка от тестове по предмети и класове 

Всички преподаватели 

Педагогическите специалисти да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на 

екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е 

консултант, а не само източник на информация. Да се стимулират учениците за изготвяне на 

собствени презентации по определени теми, което да допринася за 

повишаване на знанията в дадена област. 

Всички преподаватели 

Учениците с изявени способности и интереси във всички класове да бъдат стимулирани за 

участие в олимпиади, състезания, проекти, национални и регионални конкурси и изложби по 

всички предмети. 

Всички преподаватели 

Изготвяне на график, по който да се провеждат консултации по всички учебни предмети. Заместник-директор 

Педагогическите специалисти да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на 

екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителяг е 

консултант, а не само източник на информация. Да се стимулират учениците за изготвяне на 

собствени презентации по определени теми, което да допринася за 

повишаване на знанията в дадена област. 

Всички преподаватели 

Учителите да провеждат индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения и специални 

образователни потребности. 

Всички преподаватели 

За учениците със специални образователни потребности сьответните учители да изградят 

собствени критерии и изисквания за работа според възможностите на детето. Да поддържат 

непрекъсната връзка с техните родители и с ресурсните учители. 

Всички преподаватели, 

заместник-директор, 

ресурсенучител 

Работа с учениците по темите на програмите за здравно, гражданско, екологично и 

интеркултурно образование, разработени в съответствие с възрасзта на децата. 

Всички преподаватели, 

педагогически съветник 

Обучение на ученическия съвет в комуникативни умения. Педагогически съветник 

Педагогическите специалисти да въвеждат навреме текущите оценки, забележки, похвали и 

отсъствия в електронния дневник за всеки ученик. В началото на учебната година класните 

ръководители при необходимост да дават информация за актуализиране на 

Всички преподаватели 
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данните за всяко дете. 

Ефективен контрол на присъствието на учениците в извънклаените инициативи. Класни ръководители 

Провеждане на минимум четири срещи годишно на Екипите по ключови компетентности. Председателите на ЕКК 

Провеждане на заседания на екипите за подпомагане на личностното развитие на 

учениците (най-малко три пъти годишно) в началото на учебната година, в края на първия 

срок и в края на втория срок (графикът се изготвя от всеки председател на екип). 

Заместник-директор, 

председател на Екипа 

Развитие на социалните умения. Разрешаване на конфликти. педагогически съветник, 

психолог 

Всички педагогически специалисти, а не само учителите по български език и литература, 

да полагат усилия за подобряване езиковата култура на учениците; да санкционират грешките 

както в писмените, така и в устните им изяви. 

Всички преподаватели 

Участие в написването и управлението на проекти по Еразъм +. Заместник-директори 

Провеждане на „Уроци при  отворени врати” по темите на проблемно-базираното обучение 

- всеки учител провежда такъв урок поне един път на срок. 

Всички преподаватели 

Създаване на видео файлове от записаните представителни уроци. Заместник-директори 

Заснемане на събития, обработка, подготовка с компютърни програми, публикуване в 

интернет страниците на училището, в сайта на училището, поддръжка и редактиране на 

страниците. 

Заместник-директори 

Организиране на общи ученически изложби в представителни институции и учреждения в 

столицата, рекламни акции и медийни мероприятия. 

Всички преподаватели 

Работа с графични таблети. Всички преподаватели 

Посещение на мероприятия и изложения, свързани с програмиране, роботика и изкуствен 

интелект. 

Преподаватели по ИТ 

Посещение на музеи, постановки, концерти и културни мероприятия. Всички преподаватели 

Събиране на ученическо творчество и издаване на училищния вестник „Вести+”. Всички преподаватели 

Придобиване на квалификации и посещения на семинари. Всички преподаватели 

Участие в училищни и извънучилищни мероприятия и акции, организирани по различни Всички преподаватели 
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Експониране на ученически работи във временни и постоянни изломби на училището. Всички преподаватели 

Естетизация на класните стаи и училищните коридори. Всички преподаватели 

Включване в коледно-новогодишните изложби и конкурси, организирани от PYO и МОН. Всички преподаватели 

Изработване на картинки и сувенири по случай официални празници и други поводи. Всички преподаватели 

Осъществяване на контакти с известни български историци, общественици  и 

преподаватели в Университети. 

Всички преподаватели 

Открити уроци пред студенти от БСУ — хоспитиране (разработване на варианти на 

методически решения, съобразно типовете уроци и възможностите и 

интересите на учениците). 

Базови учители 

Подготовка на концертни програми във връзка с представителни проекти на училището. Дерменджиева, Михайлова 

Организиране и провеждане на състезания по видове спорт и участия в ученическите игри. Всички преподаватели по ФВС 

Организиране и провеждане на вътрешноучилищни спортни състезания и турнири. Всички преподаватели по ФВС 

Подготовка и участие в спортни турнири и състезания на Община Бургас. Всички преподаватели по ФВС 

Подготовка и участие в състезания на MПO „Млад огнеборец”. Кацаров 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН - 2021/2022 ГОДИПА 

 

Meceц септември 

 

Дейност Срок Отговорник 

Изготвяне на покани за гостите на 15.09.2021 г. 09. 09. 2021 г. Анна Михайлова 

Украсяване и подреждане  

учебните полагала. 

на класните  стаи. Уточняване на 15.09.2021 г. Всички преподаватели 

Украса на фоайетата на 1. етаж, главния вход, входа към парка на 

училището, училищната сцена. Поръчване и украсяване с балони 

на училищната сцена и входа към парка на училището. Изготвяне 

на покани и винил.  

15.09.2021 г. Учители по ИИ 

Тържествено откриване на учебната година. 15.09.2021 г. Всички преподаватели 

Ден на Независимостта на България. 22.09.2021 г. Всички преподаватели 

Мероприятия, проекти, презентации за Международния ден на 

езиците. 

26.09.2021 г. Учители по ЧЕ 

Уточняване на броя на учениците, нуждаещи се от допълнителна 

подкрепа. Изготвяне на седмични графици на ресурсните учители. 

месец септември Замесник-директори, класни 

ръководители 

 

 

Meceц  октомври 
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Дейност Срок Отговорник 

Отбелязване на Международная ден на музиката. 01.10.2021 г.  Учители по музика 

Скрининг на ученици от 1.клас от логопед и психолог. 01.10 - 15.10.2021 г. Логопед, психолог. 

Провеждане на диагностика и оценяване на образователните 
потребности на учениците със COП. 

01.10 - 15.10.2021г. логопед, психолог 

Международен ден на ненасилието (02.10). 04.10.2021 г.  Учители ЦОУД 

Отбелязване на Световния ден за защита на животните. 04.10.2021 г.  Всички преподаватели 

Международен ден на учителя. 04.10.2021 г.  Учители ЦОУД, учители от начален 
етап 

Ден на усмивката. 05.10.2021 г.  Учители ЦОУД, учители по ЧЕ 

Подготовка за тържествено отбелязване на Деня на народните 
будители. 

30.10.2021 г. Всички преподаватели 

Отбелязване на Международния ден на Черно море. 31.10.2021 г. Всички преподаватели 

Украса за 1. ноември - Ден на народните будители. месец октомври Всички преподаватели 

Изготвяне на доклади за оценяване на индивидуалните 
потребности на учениците със COП и изготвяне на планове за 
личностна подкрепа през учебната година. 

месец октомври Класни ръководители, логопед, 

психолог 

Специфика на работата с деца, които са на ресурсно подпомагане. 
Срещи с учителите им. 

месец октомври Логопед, пед. съветник, психолог 

 

Изготвяне на доклади за оценка на индивидуалните потребности на 
учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Изготвяне на 
планове за подкрепа за личностното им развитие. 

месец октомври Заместник-директори, 
председатели на ЕПЛР 

mailto:vasilaprilov@abv.bg


                             ОСНОВНО   УЧИЛИЩЕ   “ ВАСИЛ   АПРИЛОВ “ – БУРГАС 

                                        Бул. “ Сан Стефано “ № 88  

                                        Директор: тел./факс:   056/ 54 26 20 

                                        Зам. директор: тел.:   056/ 80 02 10 

                                         Секретар /централа/:   056/ 80 03 10                                                                                                                   
                                            E – mаil: vasilaprilov@abv.bg 

                                                                                                                   www.ouaprilov.org 

 

 

Месец ноември 

 

 

 

Дейност Срок Отговорник 

Мероприятия за отбелязване на Деня на народните будители. 01.11.2021 г. Всички преподаватели 

Честване на Деня на бащата. 05.11.2021 г. Учители ЦОУД, 

Отбелязване на Световния ден на науката. 10.11.2021 г. Всички преподаватели 

Ден на доброто - беседи, драматизации (13.11.). 15.11.2021 г. Учители ЦОУД 

Международен ден на толерантността. 16.11.2021 г. Учители ЦОУД, Всички 
преподаватели 

Отбелязване на Световния ден на географската информационна 
система (ГИС). 

16.11.2021 г. Радосвета Чепова 

Честване на Деня на християнското семейство. 20.11 - 22.11.2021 г. Всички преподаватели 

Конкурс за написване на ece и изработване на презентация на тема: 
„Историята на моето семейство”; „Моето семейство и аз” по повод 
21. ноември - Ден на християнското семейство -5., 6.,7. клас. 

22.11.2021 г. Учители по БЕЛ в прогимназия 

Дискусии на тема: „Гражданска позиция”. месец ноември Пед. съветник, ученически съвет 

Подготовка за Коледа и Нова година — украсяване на 

фоайетата и етажите на училището, елхата в двора на училището. 

месец ноември Учители по ИИ, Учители ЦОУД 

Седмица на бащата. месец ноември Учители ЦОУД 
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Meceц декември  

 

Дейност Срок Отговорник 
Изложба „Зима иде” - 3. клас. 01.12.2021 г. Учители начален етап 

Световеп ден за борба срещу СПИН. 01.12.2021 г. пед. съветник 

Подготовка и празнична украса на класните стаи за 
коледните празници. 

01.12.-03.12.2021 г. Всички учители 

Никулденска благотворителна изложба-базар 03.12.2021 г. Станка Александрова 

Ден на бабите — „Бабо, разкажи ми приказка”. 14.12.2021 г. Учители от ЦОУД 

Български коледни обичаи и традиции; В работилницата 

на Дядо 

Коледа - коледен базар, украса на стаите, изработване на 
украса, драматизации. 

15.12-23.12. 2021 г. Учители от ЦОУД 

„Направи добро за Рождество” - извънкласни мероприятия; 

конкурс за лит. творба или рисунка. 

15.12.2021 г. Класните ръководители, 

преподавателите по БЕЛ и ИИ 
Коледен благотворителен базар. 22.12.2021 г. Всички преподаватели 

Коледно-новогодишна изложба. месец декември Анна Михайлова 

„Коледа по света и у нас”- проекти и презентации. месец декември Учители по ЧЕ 
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Meceп януари 

 

Дейност Срок Отговорник 

Международен ден на думата „благодаря”. 11.01.2022 г. Учители ЦОУД 

Участие в Общински кръг на Националното състезание 

„Ключът на музиката“. 

29.01.2022 г. Учители по музика 

Изложба - „Зимна приказка”. месец януари Учители по ИИ 

Беседи с училищния психолог и педагогически съветник. месец януари психолог, пед. съветник, 
ученически съвет 

Подготовка и участие в олимпиади по биология, физика, 
астрономия, химия — общински кръг. 

месец януари Всички учители по природни 
науки 

Обобщаване на резултатите от първи учебен срок и 
набелязване на мерки за пропустите и слабостите. 

месец януари Всички преподаватели 

Създаване на тест по стандарт, близък до HBO по 
математика с автоматично оценяване в MOODLE. 

месец януари Димо Делибалтов 

 

Месец феврvари 

 

Дейност Срок Отговорник 
Изготвяне на серия от плакати по повод честване на 
годишнината от обесването на Васил Левски. 

01.02.-11.02.2022 г. Анна Михайлова, Радка Ангелова 

Отбелязване на Световния ден на влажните зони - 02. февруари. 01.02 - 05.02. 2022 г. Даниела Пайташева, Радосвета 
Чепова 
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Отчитане на резултатите по изпълнение на Плановете за 
действие и  Плановете за подкрепа на учениците от 
училището. 

04.02.2022 г. Заместник-
директори,Председатели на 
Екипи 

Украса на фоайетата по случай св. Валентин и Трифон Зарезан. 08.02.-11.02.2022 г. Учители по ЦОУД 

Съвместен проект „По стъпките на Апостола и нашите 
освободители”, посветен на 19. февруари и 3. март. Създаване 
на филм, клип, текст. 

15.02.2022 г. Учители по БЕЛ и история 

Отбелязване на годишнина от обесването на Левски. 19.02.2022 г. Всички преподаватели 

Седмица, посветена на майчиния език. Конкурс за 
ученическа творба „Думи за обич“. 

21.02.-25.02.2022 г. Учители ЦОУД 

Отбелязване на Деня на розовата фланелка  23.02.2022 г. Класни ръководители и учители 

Украса за мартенските празници. 21.02. - 25.02.2022 г. Учители по ИИ, класни 
ръководители 

Участие в Областен кръг на Националното състезание 
„Ключът на музиката”. 

26.02.2022 г. Учители по музика 

Училищна медиация. месец февруари Педагогически съветник, Йолдова, 

Ученически съвет 

Участие в състезание “SpellingBee”. месец февруари Цветанка Томова 

Работа по ПБО 

„Аз като гражданин на моята родина (моят град, квартал, 

училище)”. 

месец февруари Всички преподаватели 
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Meceц март 

 

Дейност Срок Отговорник 

Честване на 1. март. 01.03.2022 г. Всички преподаватели 

Работилницата на Баба Марта. 01.03.2022 г. Учители от ЦОУД 

Честване на 3. март. 02.03. - 05.03.2022 г. Всички преподаватели 

Изложба, посветена на мартенските празници. 08.03.-18.03.2022 г. Учители по ИИ 

„Сирии заговезни — Прошка” (обичаи, макети на кукери и кукерски 

маски. Символика). 

15.03.2022 г. Учители от ЦОУД 

Конкурс за ece, рисунка, разказ, стихотворение на тема „Земята - 
наш дом!” — във връзка с Деня на Земята. 

15.03.2022 г. Класни ръководители, учители по БЕЛ 
и ИИ 

Посрещане на пролетта. 22.03.2022 г. Учители от начален етап и ЦОУД 

Отбелязване на Световния ден на водата. 22.03.2022 г. Учители по биология, химия, география 

Ден на театъра 26.03 - 28.03. 2022 г.. Янкова 

По повод 2. април — Международен ден на детската книга, конкурс за 
написване на авторска приказка. 

30.03.2022 г. Учители по БЕЛ 

Участие в Национален кръг на Националното състезание „Ключът 

на музиката”. 

31.03.2022 г. Учители по музика 

Кариерно ориентиране - срещи с различни лектори. месец март Пд.съветник, ученически съвет, класни 
ръководители 

Читателски маратон във връзка с Деня на детската книга  месец март Всички преподаватели от начален етап 

Световен ден на книгата. месец март Учители по AE 

Отбелязване на Световния ден на гората. месец март Пайташева 
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Meceц април 

 

Дейност Срок Отговорник 

Ден на здравето. Здравословни навици. 07.04.2022 г. Учители от ЦОУД, Начални 

учители  
Седмица на детската книга. „Подари книга на приятел”. 11.04. - 15.04.2022 г. Начални учители, Учители от 

ЦОУД 

Честване на Деня на Земята. 22.04.2022 г. Всички преподаватели 

Отбелязване на патронен празник на училището. 29.04.2022 г. Всички преподаватели 

Кариерно ориентиране - срещи с различни лектори. месец април Пед.съветник, Класни 
ръководители,психолог  

Посещение на природонаучния музей и изготвяне на 
материали за принципите на летене и Международния ден на 
птиците  

месец април Всички преподаватели по 

природни науки 

Великден в България и по света - презентации, проекти. месец април Всички преподаватели по чужди 
езици 

Подготовка на концертна програма за родителска среща на 

бъдещите първокласници. 

месец април Учители по музика 

Украса за великденските празници. месец април Учители по ИИ, Всички 
преподаватели от начален етап 

Празник на буквите. март - април Учители от начален етап 

Пробен изпит по формата на HBO (7.клас ). април - май Бистричка, Делибалтов 
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Месец май 

 

Дейност Срок Отговорник 

Изложба на великденски яйца и картички. 04.05.2022 г. Всички преподаватели от ЦОУД 

Честване на Деня на храбростта. 05.05.2022 г. Всички преподаватели от ЦОУД 

Честване на Деня на Европа. 09.05.2022 г. Всички преподаватели 

Отбелязване на Световния ден на климата. 15.05.2022 г. Всички преподаватели по природни 
науки 

Отбелязване на Деня на светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност. 

20.05. - 24.05.2022 г. Всички преподаватели 

Отбелязване на Международния ден на биоразнообразието. 22.05.2022 г. Всички учители по природни науки 

Участие в празничен концерт по случай 24-ти май 24.05.2022 г. Учители по музика 

Тържества за Завършване на учебната година 1.- 3. клас. месец май Всички преподаватели 1. - 3. клас 

Ден на училищното самоуправление. месец май Пед.съвеник, Ученически съвет 

Среща с детски писател - 1. клас. месец май Учители от начален етап 

Украса за 24-ти май. месец май Учители по ИИ, класни ръководители 

Изложба по случай 24-ти май. (1. - 4. клас) месец май Учители от ЦОУД и учители от начален 
етап 
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Meceц юни 

 

Месец юли 

 

Дейност Срок Отговорници 

Официално връчване на дипломите на учениците от 7. 

клас. 

04.07.2022 г. Класни ръководители на 7. клас 

Дерменджиева 

 

Дейност Срок Отговорник 

Отбелязване на Деня на детето. 01.06.2022 г. Всички преподаватели 

Отбелязване на Деня на Ботев и на загиналите за 
свободата на 
България. 

02.06.2022 г. Всички преподаватели 

Честване на Деня на приятелството. 09.06.2022 г. Учители по ЧЕ и ЦОУД 

Подготовка на 
празнична 
година за четвърти клас. 

програма за завършване на учебната 15.06.2022 г. Учители по музика,Учители на 
4.клас 

Официално връчване на дипломите на учениците от 4. клас. 16.06.2022 г. Класни ръководители на 4.клас 
 

Изготвяне на доклад за дейността на екипите за подкрепа 
през учебната година. 

27.06.-30.06.2022 г. Председателите на Екипи 

Провеждане, проверка и обобщаване на годишните резултати на  
учениците от прогимназиален етап. 

месец юни Учители от прогимназия 
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ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

 

Дейност Срок Отговорници 

Педагогическите специалисти да изграждат у учениците активна 

гражданска  позиция, която изисква човек да отстоява правата си, 

но и да изпълнява задълженията си, да носи своята отговорност 

като член на обществото. 

 

постоянен 

Всички преподаватели 

Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязани 

бележити дати от българската история и празници, свързани с 

националните традиции и обичаи. 

постоянен 
Всички преподаватели 

Да се осъществи контакт с читалищата в района за съвместни 

културни прояви. 

постоянен Всички преподаватели 

Ученическият съвет да координира участието на учениците в 

училищния живот и в решаването на възникнали проблеми. 
 

постоянен 

 

Пед.съветник 

Да продължи дейността по превантивната работа върху проблемите, 

свързани с наркоманията, алкохола, тютюнопушенето, както и за 

сексуалното образование (провеждане на минитренинги и 

специализирани дни). 

 

постоянен 
 

Педагогически 

съветник, Психолог  

Да се изгражда отношение на нетърпимост към замърсяването с 

битови отпадъци, като се потърсят възможности за осигуряване на 

контейнери за разделно събиране. Да се организира всекидневно 

почистване на класните стаи, двора и района на училището. 

 

 

постоянен 

Всички класни 
ръководители 

Да продължи активното участие в националната кампания “Да запазим 

децата на пътя”. 
постоянен Всички преподаватели 

Да продължи работата по консултирането на 7. клас за ориентиране и 

кариерно развитие. 
постоянен 

Педагогически 
съветник и 

класни ръководители 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Дейност Срок Отговорници 

Родителите активно да бъдат привличани за решаване на 
проблемите, свързани със социалното поведение, здравното, 

гражданското, екологичното и интеркултурното възпитание на 
учениците. Целогодишна работа на родителско-учителски 

сдружения по образователни степени. 

 

постоянен 
педагогически 

съветник, класни 
ръководители 

Да продължат сътрудничеството и консултациите с Дирекция 
„Социално подпомагане и закрила на детето”. постоянен Педагогически 

съветник, Психолог 
Да се привличат родители в дейности за подобряване на 
материално-техническата база, като участват финансово или с личен 
труд. 

постоянен Класни ръководители 

Работа с родителите за изграждане на дух на колективизъм. постоянен Класни ръководители 
Постоянно взаимодействие с родителите чрез ел.дневник постоянен Всички 

преподаватели 
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ОРГАНИЗАЦНЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕ 

 

Дейност Срок Отговорници 

Посещение на часове при всеки учител веднъж годишно във 

връзка с  организацията на учебния час и степента на 

взаимодействие с учениците. 

 

веднъж 

годишно 

 

Училищно 

ръководство 

Проверка на качеството на преподаване по БЕЛ в 1. - 7. клас на 
съответните педагогически специалисти. постоянен Училищно 

ръководство 
Комплексен контрол върху работата на новите педагогически 
специалисти. 

постоянен Училищно 
ръководство 

Посещение на избираеми и факултативни часове, извънкласни 

форми. 

периодично Училищно 
ръководство 

Наблюдение на резултатите от обучението в началната 

училищна степен чрез посещаване на часове в началния етап. 
постоянен Училищно 

ръководство 
Посещения на родителски срещи за преценка на 
взаимодействието между класните ръководители и родителите. периодично Училищно 

ръководство 
Проверки на училищната документация. постоянен Училищно 

ръководство 
Проверка на организираното дежурство в училището. постоянен Училищно 

ръководство 

Проверки на електронния дневник. постоянен Училищно 

ръководство 

 

mailto:vasilaprilov@abv.bg

