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УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

Радостина Георгиева 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ПГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ” – БУРГАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 г. 
 

 

№ Дейности Срок Организира  Забележки  

1 2 3 4 5 

 Месец септември    

 

 
ПС:Организация на учебно-възпитателния 

процес 
-Приемане на Правилника за дейността на 

ПГРЕ 

-Приемане формите на обучение в ПГРЕ 

-Приемане на училищния учебен план 

-Приемане на Календарния план на ПГРЕ за 

2018/2019 

-Мерки за повишаване на качеството на 

образование в ПГРЕ 

-Програма за превенция на 

преждевременното напускане на училище и 

предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на учениците от уязвимите 

групи 

-Учебен план за индивидуална форма на 

обучение 

-Спортни дейности ,съобразно член 92,ал.1 

от ЗПУО 

 

13.09.2018 Директор  

 Представяне на иновацията и дискусия «Що 

е то обърнат клас?», проучване на 

необходимостта от конкретно обучение 

11.09.2018 Н. Николов  

 Откриване на учебната година.  17.09.2018 Д.Атанасова, П. 

Запрянова, А. Петрова, 

Б.Цонева 

 

 Попълване и проверка на задължителната 

документация – дневници, бележници 

17.09-21.09. 2018 Класните ръководители  

 Организационни сбирки на МО за работата 

им през годината. 

17.09 -21.09. 2018 Председателите на МО  

 Честване на Деня на Независимостта 22.09.2018 Преподавателите по 

история, Т. Тодоров, П. 

Запрянова 

 

 Европейски ден на езиците 26.09.2018 Председателите на МО 

по чужди езици , на МО 

по БЕЛ и А.Петрова 

 

 

 
Работна среща по проект ANGE – Париж, 

Франция 

19-21 септември 

2018 

Д. Костова  

 Отбелязване на Световния ден на туризма – 27.09.2018 МО по чужди езици  
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изработване на презентации и постери, 

представящи България като интересна 

туристическа дестинация 

Анжелина Иванчева 

В.Иванова 

 
Подаване на документи за стипендии септември 2018 Ст. Петкова; кл. 

ръководители 

 

 
Утвърждаване на списък Образец №1 29.09.2018 Директор, С.Бъчварова,  

Ст. Петкова  

 

     

 месец  О К Т О М В Р И    

 

Начало на занятията по проект „Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади” 

октомври 2018 Ръководителите на групи  

 
Родителски срещи за запознаване с учебния 

план и ВУП 

октомври 2018 Ръководството  

 

Изготвяне на проект в 9 и 10 клас,свързан с 

живота, литературното дело и 

революционната дейност на Г.Ст. Раковски 

до края на 

м.октомври 2018 

МО по БЕЛ и МО по 

ОНГО  

 

 
Международен ден на Черно море 31.10.2017 

 

МО по природни науки  

 

 

Начало на работата по проект “Европа-

нашият общ проект“по програма Еразъм КД2 

от ноември до май Дарина Костова  

 Отбелязване на националния празник на 

Испания – Día de la Hispanidа 

12.10. 2018 МО по испански 

Ася Петрова 

 

 

 

Транснационална среща на партньорите по 

проекта TEACHERS AHEAD – Teachers 

Digitally Skilled Acting for Higher and Inclusive 

Education ( Еразъм+) - Торино, Италия 

октомври 2018 Н. Николов  

 Седмица на италианския език 17-23. 10. 2018 Преподавателите по 

италиански език 

 

 ПС 

Тема: Запознаване с изискванията на 

Наредба №16/08.12.2016 за управление на 

качеството в институции  

 Гласуване на стипендии за 

учениците на ПГРЕ „Г. С. Раковски” 

 Обсъждане на критериите за 

диференцирано заплащане на 

учителите. Избор на комисия за 

разпределяне на средствата за 

диференцирано заплащане. 

 Възможностите на новите технологии за 

ефективно управление на 

образователната институция и за 

повишаване на качеството на обучение 

по отделните учебни дисциплини. 

Запознаване с целите и програмата на 

предстоящата среща на партньорите по 

проекта ANGE. 

октомври 2018  

Ръководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Костова, Н.Николов 

 

 

 

Седмица на вкусовете 8-14.10.2018 МО по френски език  

 Участие в националното състезание за речеви 

и комуникативни умения на английски език – 

общински и областен кръг 

до 14. 10. 2018 

 

 

МО по английски език 

Н. Патерсън 

 

 Регистрация за участие във викторината 

“Образование на бъдещето” ( при наличие на 

интерес от 11 и 12 клас) 

до 14. 10. 2018 

 

Н. Патерсън  

 Работна среща по проект «Миграцията – да 

споделим различията си и да продължим 

напред» - Рипосто, Италия 

14-21. 10. 2018 Д. Костова  

 Седмица на италианския език, посветена на 

технологиите под надслов:»Италианската 

мрежа и мрежите за италиански» 

15-22.10. 2018 МО по италиански език   

 Участие в многоезичното състезание  – 20.10.2018 МО по чужди езици  
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областен кръг  

 Изготвяне на материали за ЧК от МО по 

природни науки 

постоянен МО по природни науки  

 Заседания на МО за обсъждане на 

резултатите от входното ниво и 

ефективността на методите и формите за 

обучение по отделните предмети. 

до края на 

октомври 2018 

Председателите на МО  

 Регистрация за изпитите DELE октомври 2018 МО по испански език    

 Проект в 11 клас за запознаване на учениците 

с традициите на празника Вси Светии 

 

до 31.10.2018 МО по английски език, 

А.Петрова 

 

 Подготовка за получаване на сертификат за 

билингвално обучение 

до 31.10. 2018 Даниела Терзиева и 

преподаватели по 

неезикови дисциплини 

 

 Състезания от вътрешния спортен календар и 

подготовка на представителните отбори за 

участие в ученическите игри 

октомври 2018 МО по физ.възп. и спорт  

 

 

Отбелязване на седмица на 

предприемачеството 

октомври 2018 Преподавателите по 

философия 

 

 Празничен концерт,посветен на 130-та 

годишнина на ПГРЕ « Г.Ст. Раковски» 

октомври 2018 П. Запрянова  

 Участие в концерт по случай Деня на 

музиката 

октомври 2018 П. Запрянова  

 Месец ноември    

 Честване на Деня на народните будители 

-Рали «По стъпките на бургаските будители « 

с учениците от 9 ж 

-Урок –презентация за нац. будители 

 

Конкурс за изработване на плакати 

1.11.2018 МО по ОНГО – 

учителите по история 

Ася Петрова, МО по БЕЛ 

 

 Работна среща по проект ANGE – Бургас, 

България 

7-9 ноември 2018 Д. Костова  

 Работна среща по проект «Европа – нашият 

общ проект» - Рипосто, Италия 

12 – 17 ноември 

2018 

Д. Костова  

 Състезание по творческо писане на англ. 

език(9-12 клас) 

14-15.11. 2018 МО по англ. език  

 Участие в регионален кръг на викторината 

«Образование на бъдещето»  

15.11.2018 Нина Патерсън  

Елена Маркова 

 

 Ден на толерантността 16.11.2018 МО по ОНГО - 

Учителите по 

философия,история 

К. Мишинова 

 

 Ден на християнското семейство 

Изложба 

21.11.2018. Кл. р-ли 

А. Петрова 

 

 
Участие в многоезичното състезание – 

национален кръг-В.Търново  

24.11.2018 МО по чужди езици 
 

 Участие в състезанията по БЕЛ: 

„Любословие” и „Стъпала на знанието” 

ноември 2018 МО по БЕЛ  

 

 

Изпити -DELE ноември 2018 Р.Пенчева  

 Изнасяне на открит урок от учениците на 10 

Клас пред ученици от 8 клас на тема: 

«Култура и литература на Ренесанса.» 

28-30.11. 2018 Н.Железчева и Е.Кирова  

 Открит урок за запознаване на учениците от 

9 клас с традициите на Деня на 

благодарността 

20-22.11. 2018 М.Стайкова и 

Н.Патерсън 

 

 ПС:Перспективите пред ПГРЕ «Г.Ст. 

Раковски» като иновативно училище. 

Информация за нивото на усвояване на 

базови компетентности от учениците и мерки 

с цел подобряване на образователните 

резултати. 

ноември 2018  

Преподавателите 
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Запознаване със същността и практическото 

приложение на метода на обърнатата класна 

стая. 

Предложения на класните ръководители за 

наказания на ученици,съгласно ПД на ПГРЕ 

„Г.С.Раковски”  

Н.Николов 

 

 

Класни ръководители 

 Провеждане на спортни срещи от вътрешния 

спортен календар 

 

ноември 2018 МО по физ.възп. и спорт  

 Участие в концерт по проект на гимназията ноември 2018 П.Запрянова  

 Участие в конкурс в Италия ноември 2018 П.Запрянова  

 Седмица на италианската кухня по света ноември 2018 Е.Стайкова и Зл. 

Меранзова 

 

 Месец декември    

 Международен ден за борба със СПИН и 

ХИВ 

1.12.2018 А.Ангелова  

 Участие в тържествата на Община Бургас по 

случай празника на града. 

Участие в Общинския конкурс за коледна 

картичка «Рождество Христово» 

Никулден-плакати и рисунки 

06.12.2018 Класните ръководители 

и МО по ОНГО, 

А.Петрова 

 

 Посещение на театрална постановка декември 2018 Н. Абрашева; класни 

ръководители 

 

 Ден на испанската конституция  06.12.2018 Кристина Коко Родригес  

 Участие на желаещите в националното и 

регионални състезания по математика и ИТ. 

първа седмица на 

м.декември 

МО по математика и 

информатика 

 

 

 

Международен ден на планината 11.12.2017 МО по природни науки  

 Участие в общинския кръг на олимпиадите 

по английски език, по математика, 

информатика, БЕЛ. 

 15.12.2018 Неди Абрашева 

Преподавателите по 

английски език, по 

математика, 

информатика и  по БЕЛ 

 

 Здравословна кухня-работилница и базар до 22 .12. 2018 М.Керанова  

 Коледни тържества по випуски 

 Коледен концерт  

 

Коледен базар с цел набиране на средства за 

публикуване на сборник с разкази на англ. 

език на випуск 2019  

17-20.12.2018 Кл.р-ли,  

МО по ЧЕ 

П.Запрянова 

Н. Патерсън и УС  

 

 

 Състезания от вътрешния спортен календар декември 2018 МО по физ.възп. и спорт  

 Проект в 10 клас, свързан с коледните 

традиции 

декември 2018 М.Димова, Е. Маркова и 

М. Стайкова 

 

 Вътрешнометодическа квалификация за 

използването на ИТ в обучението по БЕЛ 

до 20.12 2018  МО по БЕЛ  

 Организиране на конкурс «Коледен и 

новогодишен поздрав» 

до 20.12.2018 МО по ИТ  

 Месец януари    

 Работна среща по проект «Европа – нашият 

общ проект» - Ажанкур, Франция 

14-18 януари 2019 Д. Костова  

 Работна среща по проект ANGE –Париж, 

Франция 

21-23 януари 2019 Д. Костова  

 Общински кръг на олимпиадите по 

история,философия,география, 

испански,френски и италиански език– 

общински кръг 

До 29. 01. 2019 Неди Абрашева 

Преподаватели по 

съответните дисциплини 

 

 Обявяване на общоучилищен литературен 

конкурс на Тема: «Любовта, без която не 

можем» 

януари 2019 МО по БЕЛ  

 

 

Провеждане на състезание с формата на PTE-

Longman Competition-училищен кръг 

януари 2019 МО по англ. език 

Н. Патерсън 

 

 Участие в музикален конкурс на солистите 

във Виена 

януари 2019 П.Запрянова  
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 Регистрация за състезание HIPPO януари 2019 МО по английски език 

Н. Патерсън 

 

 

 

Почвите - как да се грижим за тях януари 2019 МО по природни науки  

 ПС :Качеството на образованието в ПГРЕ 

„Г. С. Раковски”-проблеми и перспективи 

             1. Анализ на качеството на 

образованието в ПГРЕ 

 

 Резултати от проверката на 

ритмичността в изпитванията 

 Разглеждане  дисциплината на 

учениците 

 

      2.Обсъждане на проекта за план – 

прием през  2019-2020г. и рекламната 

стратегия на ПГРЕ „Г. С. Раковски” 

 

януари 2019 Ръководството  

 

 

Запознаване с традициите на тримата влъхви 06.01.2019 МО по испански  

 Състезания от вътрешния спортен календар януари 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Подготовка на представителни отбори за 

участие в ученическите игри 

януари 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Месец февруари    

 Участие в мероприятия на Община Бургас и 

РИМ -Бургас-поднасяне на венец на 

паметника на Освободителите по повод  

Освобождението на Бургас  

06.02.2019 МО по ОНГО: учителите 

по история 

 

 Областен кръг на олимпиади по история, 

философия ,БЕЛ,англ. език,италиански, 

френски и испански език 

февруари 2019 Неди Абрашева 

МО по ОНГО, БЕЛ и 

чужди езици 

 

 Работна среща по проект «Миграцията – да 

споделим различията си и да продължим 

напред» - Поатие, Франция 

10 -17 февруари Д. Костова  

 

 

Съвременни переспективи на генетиката февруари 2019 МО по природни науки  

 Ден на безопасния интернет;  

прояви по класове - презентации, дискусия; 

водещи учениците. 

 "Сериозните игри и безопасния 

интернет", работа в мрежа 

  " Кой ни дебне във Фейсбук" - 

видеоматериали в YouTube 

подготвени от учениците 

 Ден на розовата фланелка 

февруари 2019 Преподавателите по ИТ 

и информатика 

 

 

 

МО по математика и ИТ 

и учителите по 

философия 

 

 Изпити DELF scolaire февруари 2019 Директор 

МО по френски език 

 

 Участие в национално състезание по 

български език и литература, организирано 

от СУФ „Любословие” 

февруари 2019 МО по БЕЛ  

 Участие в национална изложба-конкурс 

„Трифон Зарезан”, Сунгурларе;   

14.02.2019 А. Петрова  

 Отбелязване на Св.Валентин-проект в 12 

клас. Интерактивна изложба и ателие 

14 .02.2019 МО по английски 

Н. Патерсън 

 

 Отбелязване на деня на обесването на В. 

Левски 

19.02.2019 МО по ОНГО  

 Участие националния конкурс за 

фотография,организиран от Посолството на 

Кралство Испания 

февруари 2019  

МО по испански език 

 

 Carnevale di Venezia февруари 2019 МО по италиански език  

 Национален конкурс за театър на испански февруари 2019 МО по испански  
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език  

 

 Карнавални традиции - запознаване с 

историята на карнавалите в Испания 

февруари 2019 Кристина Коко Родригес  

 ПС:  

 Анализ на резултатите от УВП през 

първия учебен срок 

 Актуализирани предложения за 

стипендии на ученици 

февруари 2019  

Ръководството,  

Председателите на МО и 

класните ръководители 

 

 

 

Обявяване на резултатитеот литературния 

конкурс”Любовта, без която не можем”и 

награждаване на победителите 

февруари 2019 МО по БЕЛ  

 

 

Конкурс за превод - първи кръг февруари 2019 МО по френски и 

испански 

 

 

 

Традиция и съвременност-музикална 

викторина 

февруари 2019 П.Запрянова  

 Участия  с представителни отбори в 

състезания на ученическите игри 

февруари 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Участие в концерт, посветен на В.Левски февруари 2019 П.Запрянова  

 Посещение на опера/концерт февруари 2019 П.Запрянова; класни 

ръководители 

 

 Месец март    

 Участие в общоградските тържества по 

случай националния празник на Р България 

01.03.2019 Учителите по история, 

Кр. Войнова 

 

 Седмица на франкофонията 

-Маратон по писане 

-Предизвикателството да четем 

-Dis-moi un mot francais 

-Plume d’Or 

-Франкофонско рали 

март 2019  

МО по френски 

 

 

 

Работна среща по проект ANGE март 2019 Р.Георгиева  

 Организация и провеждане на нац. кръг на  

състезанието по Longman 

март 2019 МО по английски език 

Н. Патерсън 

 

 Участие в полуфиналния кръг на 

международното състезание Хипо 

март 2019 МО по английски език 

 

 

 Отбелязване на Деня на числото „ПИ” 14.03. 2019 МО по математика  

 Изложба на различни видове компютърна 

памет, използвана през последните 30 г.Retro 

Restart “Спомени за паметта” 

март 2019 МО по математика  

 

 

Светът на бактериите март 2019 МО по природни науки  

 Участие в математическите състезания 

„Европейско кенгуру”  

март 2019 информатика и 

информационни 

технологии 

 

 Участие в националните кръгове на 

олимпиадите по предмети 

 

по графика на 

МОН 

 

Неди Абрашева 

МО по предмети 

 

 Участие в националната ученическа 

философска конференция. Конкурс за 

философско есе 

23.03.2019 Учителите по философия  

 

 

 

Конкурс за превод –втори кръг, френски и 

испански език 

март 2019 

 

МО по френски език 

МО по испански език 

 

 Национален фолклорен конкурс „Орфеево 

изворче”, Ст. Загора и участие в общински 

прояви по случай 3 март 

март 2019 П. Запрянова  

 Работна среща по проект « Европа – нашият 

общ проект» - Витрон, Белгия 

25 – 29 март 2019 Д. Костова  

 ПС:Кариерно развитие на 

педагогическите специалисти 

     1.Информация за личностното и 

професионално развитие на учителите 

март 2019  

Председателите на МО 

Ивелина Динева 
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     2.Участие на колеги в квалификационни 

дейности през годината 

 Участие с представителни отбори в масовите 

спортни прояви от спортния календар на 

Община Бургас 

март 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Месец април    

 Изпит за получаване на сертификат за 

Билингвално обучение 

април 2019 Даниела Терзиева; 

учителите по неезикови 

дисциплини на френски 

език 

 

  Театър на френски език   април 2019  МО по френски 

 

 

 

 

Ден на Земята-представяне на 

модели,изработени от ученици 

Изложба с рисунки 

22.04.2019 МО по природни науки 

 

А.Петрова 

 

 Представяне на юбилейния сборник на ПГРЕ 

« Г.Ст. Раковски» 

април 2019 Н.Железчева  

 Участие в национален конкурс «Петя 

Дубарова» 

април 2019 МО по БЕЛ  

 Състезание „Стъпала на знанието. Български 

език и литература” 

април 2019 МО по БЕЛ  

 Работно ателие по проект TEACHERS 

AHEAD – Кордоба, Испания 

април 2019 Н. Николов  

 Работна среща по проект ANGE – Сен Вит, 

Белгия 

април 2019 Д. Костова  

 ПС :Отбелязване на патронния празник 

на ПГРЕ „Г.Ст. Раковски”  

    1.Разпределяне на дейностите за 

отбелязване на празника по випуски 

     2.Перспективи за развитие по програмата 

Еразъм 

април 2019  

Ръководство 

Класни ръководители 

 

Р.Георгиева 

 

 

 Участие с представителни отбори в 

състезания от спортния календар на Област 

Бургас  

април 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Проверка на готовността на учениците за 

ДЗИ по БЕЛ и английски език 

април 2019 МО по БЕЛ и англ. език  

 Изпит DELE април 2019 МО по испански  

 Страстната седмица в Испания-традиции и 

обичаи 

април 2019 МО по информатика  

 Презентации за великденските обичаи в 

България и Италия  

април 2019 МО по италиански език 

 

 

 Есе по стих на Данте Алигиери - 

презентации, интересни цитати от автора (9-

11 клас) 

април 2019 МО по италиански език 

 

 

 Участие в Национална конференция Лонгман 

за придобиване на квалификационен кредит 

април 2019 МО по англ. език  

 Патронен празник на гимназията 30 април 2019 Всички МО  

 Участие в международен конкурс Будва април 2019 П.Запрянова  

 Работна среща по проект с гимназия Луи 

Жуве - Бургас, България 

април 2019 Д. Костова  

 Месец май    

 Честване на Първи май, на 6 май, 11 май, 24 

май 

май 2019 Класни ръководители  

 Честване на Деня на Европа чрез 

интерактивни уроци и игри 

 

 

Изложба 

09.05.2019 Учителите по история,  

МО по езици и 

чуждоезикови 

дисциплини 

Ася Птрова,П.Запрянова 

 

 Ден на ученическата автономия,  

Участие в „Панорама на средното 

образование” в БСУ 

май 2019 Ръководство, УС и МО 
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 Представяне на сборника с разкази на 12 клас май 2019 Н.Патерсън  

 

 

Организиране и провеждане на състезание  

 

  по випуски «Знаете ли български?» 

до 20.05.2019 МО по БЕЛ  

 ПС:  

 Държавни зрелостни изпити. 

       Предложения за награждаване на 

ученици от 12. клас 

 Избор на знаменосец и асистенти от 

ХІ клас.  

 

май 2019 Ръководството 

 

 

 

 

Кл. Ръководители на ХІ 

класове 

 

 Изпращане на випуск 2019 15.05.2019 Кл. р-ли на 12 клас  

 Ден на славянската писменост и  

култура – 24 май – подготовка на блок за 

празничното шествие 

май 2019 МО по ФВС  

 Матури в 12 клас 21.05.2019 

23.05.2019 

Ръководството  

 Спортен празник на ПГРЕ «Г.С.Раковски» 22.05.2019 МО по ФВС  

 

 

Участие в конкурса за поезия на испански 

езк,организиран от Посолството на Кралство 

Испания 

май 2019  

МО по испански език 

 

 Работна среща по проект „Европа – нашият 

общ проект”  - Рипосто, Италия 

май- юни 2019 Д. Костова  

  „Великите химици” май 2019 Хр.Димова  

 Участия във втория етап на ученическите  

игри 

май 2019 МО по физ.възп. и спорт  

 Месец юни    

 Ден на детето – запознаване с конвенцията на 

ООН за правата на детето 

Рисунки на асфалт 

01.06.2019 Кл. ръководители 

 

А.Петрова 

 

 Ден на Ботев и на загиналите в 

националноосвободителните борби 

02.06.2019 Учителите по история  

 Национален празник на Италия 02.06.2019 МО по италиански  

 

 

Обучение по проект L’Europe notre projet 

commun 

 Н.Николов  

 Дни на италианското кино- запознаване с 

известни итал.режисьори и актьори 

10-17.06.2019 МО по италиански език  

 Световен ден на околната среда 5.06.2019 МО по природни науки  

 Посещение на лаборатория по електричество 

в ТУ Бургас във връзка с практикум по 

физика 

юни 2019 Д.Стефанова и 

М.Стоянова 

 

 Външно оценяване по първи чужд език в 8 

клас 

20 юни 2019 Директор  

 НВО-дигитални компетентности юни 2019 С. Бъчарова  

 Екскурзия с учебна цел юни 2019 Н. Абрашева  

 Тържества в осмите класове по езици 24-28.06.19 Преподавателите по 

първи чужд език в осми 

клас 

 

 Тържествено раздаване на дипломите на 12 

клас 

юни 2019 Директор  

Кл. р-ли на ХII класове;  

 

 Световен ден за борба с дрогата 26.06.2019 К. Мишинова  

 Фестивал „Солей”, Созопол юни 2019 П. Запрянова, МО по 

френски език 

 

 Участие в конкурс „Морска перла” юни 2019 П. Запрянова  

 Участие в международен конкурс „Радост на 

брега” 

юни 2019 П. Запрянова  

 Международен конкурс „Слънце, радост, 

красота”, Несебър 

юни 2019 П. Запрянова; учителите 

по ИТ 

 

 Седмица на испанското и 

латиноамериканското кино 

юни 2019 МО по испански език  

 Франкофоли 2019, младежки модул юни 2019 Д.Терзиева  

 Организация и провеждане на изпитите  Н.Патерсън  
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Пиърсън юни 2019 

 Яворови дни в Поморие юни 2019 МО по БЕЛ  

 ПС:  

 Анализ на резултатите от учебната 

2018/2019 година 

 Анализ на резултатите  от ДЗИ 

 Анализ на резултатите от външно 

оценяване на дигиталните 

компетентности -10 кл и по първи 

чужд език в 8 клас 

 

юни 2019 Ръководството  

 Месец юли    

 Годишен отчетен съвет 

   1.Информация за УВР през учебната2018/ 

2019 година 

    2.Отчет на контролната дейност на 

директора 

    3.Отчет за работата на постоянните 

комисии 

    4.Избор на комисии за: 

       -изработване на Годишен план на 

училището 

      -актуализация на ПДУ 

    5.Гласуване на Спортни дейности, 

съобразно чл.92, ал.1 от ЗПУО 

юли 2019 Ръководството  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


