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Годишният план на ОУ „Христо Ботев”  с. Мъглен за учебната 2020/2021г. е приет с 

решение на Педагогически съвет – Протокол № 9 от 08.09.2020 г. и утвърден със Заповед № 

629 от 14.09.2020г. на директора 

 

 

  



І РАЗДЕЛ 
 

I.  МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Учениците на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен са нашата грижа, отговорност, самочувствие и 

гордост. Нашата мисия е да осигуряваме качествено образование и да предоставяме сигурна 

и стимулираща среда, гарантираща: 

• Интелектуално, емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете от ПГ и на всеки ученик от първи до седми клас в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му 

• Трайно усвояване на знания и компетентности, изграждане на умения за 

практическото им прилагане и успешна личностна реализация в съвременните общности 

• Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност 

• Познаване на националните, европейските и световните културни ценности 

и традиции. 

II.  ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

ОУ „Христо Ботев” е училище с две степени на образование –начална и основна. Учениците 

от І до VІІ клас се обучават при целодневната организация на учебния ден. 

За учебната 2020/2021 година в основна образователна степен са сформирани: 1 

подготвителна група с деца в предучилищна възраст, 4 паралелки с ученици в начален етап, 3 

паралелки с ученици в прогимназиален етап, 3 групи за целодневна организация на учебния 

ден в начален етап и 2 сборни  групи целодневна организация на учебния ден в 

прогимназиален етап. 

В ОУ „Христо Ботев” за учебната 2020/2021г. са обхванати всички деца, подлежащи на 

задължително обучение на територията на с. Мъглен и с. Черна могила.   

ОУ „Христо Ботев” е  училище с креативна, привлекателна и здравословна учебна среда, 

мотивираща учителите и учениците да развиват своите знания и умения за постигане на по-

добра ефективност и по-добро качество на образователния процес. Осигурява равен достъп, 

предвидим напредък, развитие на индивидуалните знания, умения, заложби и интереси на 

всички ученици, екипност и взаимосвързаност на всички участници в обучението. Постигане 

на готовност за личностна реализация. 

Училището е център на общността, засилва мотивацията за учене и преподаване от всички 

заинтересовани в образователния процес – ученици, учители, родители. 

Училище с квалифицирани учители, с амбиция да променят визията за учителите като 

единствен източник на информация и превръщането им в модератори и консултанти, 

провокиращи към знания чрез адекватен за XXI век инструментариум. 
 

III.  ЦЕЛИ 
 

1. Повишаване качеството на образователния процес. 

2. Повишаване на ефективността на управлението на училището. 

3. Модернизиране и иновативност на образователната среда. 

4.  Превръщане на училището в център на общността. 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Педагогическата колегия в ОУ „Христо Ботев” определя през учебната 2020/2021 г. следните 

приоритетни направления: 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка. 

2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. 

4. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие според потребностите на учениците. 

5. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с всички 



заинтересовани страни. 

6. Развитие и подобрение във външната и вътрешна среда на училището. 

7. Осигуряване на широк спектър от дейности по интереси на учениците и създаване на 

условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

8. Участие в програми и проекти. 

 

І РАЗДЕЛ 
І. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-

възпитателната работа и организацията на обучението: 
• Изграждане на работни комисии за изготвяне на училищни документи: ПДУ, 

актуализиране на Стратегията за развитие на училището, Училищния годишен план, План за 

квалификационната дейност, Етичен кодекс, Програма за приобщаващо образвание, 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на 

качеството на образованието, Програма за целодневно обучение, Програма за предоставяне 

на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. 

• Изграждане на постоянни комисии: 

✓ Комисия за изготвяне на седмично разписание на учебните часове; 

✓ Комисия по даренията и бюджета ; 

✓ Комисия по условия на труд; 

✓ Комисия по БДП; 

✓ Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи; 

✓ Комисия по получаване, опазване и съхранение на безплатните учебници и учебни 

помагала І - VІІ клас; 

✓ Училищен екип за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, за 

противодействие на насилието в училище и за подпомагане на деца и ученици в риск и 

жертви на тормоз и насилие. 

• Изработване, обсъждане и приемане на училищни документи, както следва: ПДУ; 

Стратегия за развитие на училището; Училищния годишен план; Седмично разписание на 

учебните часове; Дневно разписание на учебния ден, План за квалификационната дейност; 

Етичен кодекс; Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи; Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки 

за повишаване на качеството на образованието; Програма за целодневно обучение; 

Програмна система за развитие на подготвителната група; План за работата на Училищния 

координационен съвет за справяне на проявите на насилие и тормоз; Програма за усвояване 

на българския книжовен език, Система от качествени показатели за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците 1-3 клас. 

Срок: ...... септември, 2020г. 

Отг.: ЗД по УД и комисиите 

• Приемане на ПС на: УУП и учебните планове за І, ІI, ІIІ, IV, V, VI, VII, клас;  избор на 

форми на обучение; брой групи и график за учебния час за спортни дейности . 

 Срок: 10 септември, 2020г. 

 Отг.: директор 

• Изготвяне и запознаване на учителите и служителите с Правилника за вътрешния 

трудов ред, с Плана за контролната дейност на директора, на заместник - директора по 

учебната дейност. 

Срок: м. септември - октомври, 2020г.  

Отг.: директор 

• Участие на учителите в есенните съвещания по предмети, организирани от РУО-

Бургас 

Срок: м. септември, 2020г. 

Отг.: директор, председателите на ЕКК



• Откриване на учебната 2020/2021 година; 
Срок: на 15. 09. 2020г.  

Отг.: председател на програмната комисия 

• Определяне на класните ръководители;  

Срок: 01.09.2020г. 

Отг.: директор 

• Избор на председатели на ЕКК, изготвяне на годишни планове на ЕКК на началните 

учители; ЕКК на учителите от ПГЕ   

Срок: 10 септември, 2020г. 

Отг.: ЗД по УД  

• Изграждане на класови съвети, на родителски съвети и съгласуване на плана за часа 

на класа с изградените съвети; 

Срок: м. септември, 2020г.  

Отг.: класни ръководители 

• Изготвяне, приемане и утвърждаване на плановете на постоянните училищни 

комисии. 

Срок: септември, 2020г. 

Отг.: председателите на постоянните комисии 

• Изготвяне и утвърждаване от директора на план за работата на класния ръководител; 

Срок: 15 септември, 2020г.  

Отг.: класните ръководители 

• Избор на  членове на ученическия парламент;  

Срок.: м. октомври, 2020г. 

Отг.: класните ръководители 

• Изготвяне на графици за консултации по учебни предмети, график за провеждане на 

класните и на контролните работи; 

Срок: до 20.09. 2020г. 

Отг.: Главен учител 

• Изготвяне на график за провеждане на час за спортни дейности  

Срок: до 15.09.2020г. 

Отг.: ЗД по УД 

2. Дейности за изява на творческите заложби и талант на 

учениците: 
• Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, състезания, конкурси 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите по уч. предмети 

• Седмица на четенето  

Срок:  по график. 

Отг.: учители по БЕЛ 

• Ден на отворените врати  

Срок: м. април 2021г. 

Отг.: председател на ЕКК  

• Активно включване на учениците в ритуализацията на училищния живот, в 

общоградски, областни и национални празници и чествания. 

Срок: учебната 2020/2021 г. 

Отг.: председател на програмната комисия 

• Участие на учениците от четвърти клас в Националната олимпиада „Знам и мога“ 

                                                                                                                Срок – по график 

                                                                                                                Отг. З. Али 

• Участие на ученици от пети , шести и седми клас в Националното състезание по БЕЛ 

„Стъпала на знанието“ 

                                                                                                                   Срок -  по график 

                                                                                                                    Отг. Р. Янева 



• Участие в математическото състезание „Математика без граници“ за ученици от 2 до 

7 клас 

                                                                                                                   Срок – по график 

                                                                                                                   Отг. нач. учители ,  

                                                                                                               учител по математика ПГЕ 

• Участие в международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ 

                                                                                                                   Срок -  по график 

                                                                                                                   Отг. Учител по ИИ 

• Участие  на ученици от пети и шести клас в Националното състезание „Пазим езика 

си“ 

                                                                                                                   Срок – по график 

                                                                                                                    Отг. Р. Янева 

3. Дейности за подобряване на материално-техническата база  
 

• Поддръжка, ремонт и освежаване на наличната материално-техническа база. 

 Срок: учебната 2020/2021г. 

Отг. директор 

• Включване на учениците в естетизиране и поддръжка на материално – техническата 

база. 

Срок: учебната 2020/2021г.  

Отг. Класните ръководители 

• Разработка и реализиране на проекти. 

Срок: учебната 2020/2021г. 

Отг.: председател на комисията по проекти 

4. Дейности за социализация, гражданско образование и 

възпитание на учениците: 
 

Гражданското възпитание и образование в училище се реализира чрез учебното съдържание 

по общообразователните предмети, часа на класа, извънкласните форми на работа с 

учениците. Гражданското образование в училище е насочено към формиране на знания и 

личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, участие 

във демократичните процеси, изграждане на култура на поведението и взаимоотношенията, 

уважение към гражданските права и отговорности. 

• Учениците да се запознаят с традициите в историята на училището.  

Срок: учебната 2020/2021г. 

Отг.:  класни ръководители; 

• Честване на празника на града. 

 Срок: 26.10.2020г. 

Отг.: класните ръководители 

• Спортен празник на училището.  

Срок: м. май 2020г. 

Отг.: учител ФВС 

• Честване на 22.09 – Ден на независимостта  

Срок: 22.09.2020г. 

Отг.: председател на програмната комисия 

• Провеждане на Седмица на четенето 

 Срок:- по график. 

Отг.: учители по БЕЛ 

• Честване на 3-ти март - Национален празник на Република България  

Срок: 03.03.2021г. 

Отг.: председател на програмната комисия 

• Честване на международния ден на детето – 1 – ви юни  

Срок: 01.06.2021г. 



Отг.: председател на програмната комисия 

• Тържествен ритуал за връчване на свидетелства и дипломи за завършен клас, етап или 

степен на образование. 

Срок: май, юни 2021г. 

Отг.: класни ръководители на 1,2,3 и 4 и  7.. клас 

• Тренировъчно занятие за евакуация от сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен при 

пожар. 

Срок: м. ноември 2020г. 

Отг.: председател на комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи 

• Тренировъчно занятие за евакуация от сградата на ОУ „Христо Ботев” – с. Мъглен 

при бедствие и аварии. 

Срок: м. април 2021г. 

Отг.: председател на комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи 

 

5. Здравно образование, подготовка за здравословен начин на живот и 

изграждане на екологична култура: 
 

• Здравно образование, подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на 

екологична култура: провеждане на беседи по здравните проблеми на учениците и 

изискванията за здравословен начин на живот. 

Срок: учебната 2020/2021 г. 

Отг.: класни ръководители 

• Превенции и противодействие срещу зависимостите (наркомании, алкохолизъм, 

тютюнопушене). Беседи и лекции. 

Срок: учебната 2020/2021 г. 

Отг.: класни ръководители 



• Системно провеждане на контрол върху санитарно-хигиенното състояние на 

училището и условията на труд. 

Срок: Учебната 2020/2021 г. 

Отг.: директор, председател на комитета по условията на труд  
 

6. Организация на свободното време на ученика:  
 

• Подготовка за участие в олимпиади; 

• Участие в дейностите от Националния календар за извънучилищни дейности и от 

Националния спортен календар; 

• Участие в училищни, общоградски, областни и национални празници и чествания; 

• Изяви на Общински конкурси и състезания; 

• Участие в спортно-туристическа дейност на училището – спортни кросове, 

състезания, турнири, първенства в училище ,общината ,областта и национално равнище; 

• Участие в спортни състезания по волейбол, баскетбол, тенис на маса, лека атлетика, 

хандбал, включени в Националния спортен календар за учебната 2020/2021 г.  

• Участие в извънкласните форми на работа: клубове, секции, състави, формации и 

групи по интереси. 

 

  



ІІІ  РАЗДЕЛ 

 

Календарен план на дейностите на училището през учебната 2020/2021г.: 

м. септември 2020г. 

1. Посещения на съвещания с директорите и с учителите по предмети  по график на 

РУО-Бургас. 

Срок: По график на РУО. 

Отг.: учителите 

2. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебните занятия през 

учебната 2020/2021г. 

Срок: 15.09. 2020г. 

Отг.: Директора 

3. Изготвяне на сведение за приетите първокласници. 

Срок: 03.09. 2020г. 

Отг.: Н. Ахмед  

4. Изготвяне на график за провеждане  на часа за спортни дейности  

Срок: 14.09.2020г. 

Отг.: ЗДУД, Учител по ФВС  

5. Изготвяне и утвърждаване на учебни програми за  избираеми учебни часове  

Срок: 14.09.2020г. 

Отг.: учители  

6. Изготвяне и утвърждаване от директора на плана на класния ръководител за 

възпитателните дейности с учениците от класа и за провеждане на часа на класа.  

Срок: 14.09.20г. 

 Отг.:  кл. ръководители 

7. Избор на постоянни работни комисии, на председатели на ЕКК, на секретар на ПС. 

Срок: 03.09.2020г. 

 Отг.:  Директора, ЗДУД, учители 

8. Изготвяне и приемане на училищната документация за организиране и провеждане 

на дейността на училището през учебната 2020/2021г.:  

Срок: 11.09.2020г. 

 Отг.:  членове на комисии 

9. Изготвяне и съгласуване с РУО Бургас на Списък-Образец №1 за учебната 

2020/2021г. Представяне на седмично разписание на учебните часове в РЗИ - Бургас. 

Срок: .09.2020г. 

 Отг.:  Директора 

10. Изготвяне и утвърждаване на седмичното разписание на учебните часове. 

Срок: 14.09.2020г. 

 Отг.:  Е. Петрова,  

11. Попълване на училищната документация – книга за подлежащи, дневник на класа, 

главна книга. 

Срок: 20.09.2020г. 

 Отг.:  кл. ръководитеи 

12. Заверка на ученически книжки и лични карти и получаването им срещу подпис на 

ученика. 

Срок: 25.09.2020г. 

 Отг.:  кл. ръководитеи 

13. Организиране на родитело – учителски срещи. Избор на класови съвети. 

Срок: 14.09.2020г. 

 Отг.:  кл. ръководители 

14. Изготвяне на график за контролните и класните работи на учениците през първи 

учебен срок на учебната 2020/2021г. 



Срок: 25.09.2020г. 

         Отг.:  гл. учител, предс. ЕКК 

15. Начален инструктаж за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение 

и труд в ОУ „Христо Ботев”. 

 Срок: 16.09.2020г. 

 Отг.:  ЗДУД 

16. Заседание на комисията за определяне на ДТВ на учителите за учебната 2019/2020г. 

Срок: 20.09.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, чл. комисии 

17. Откриване на учебната година. Посрещане на първокласници. 

Срок: 15.09.2020г. 

      Отг.:  Н. Ахмед, Г. Мехмедали, Ж. Стоянова 

18. Ден на независимостта на България. 

Срок: 20.09.2020г. 

Отг.:  Н. Саева 

м. октомври 2020г. 
 

1. Изготвяне на справка за движението и отсъствията на учениците. 

Срок: 02.10.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 
2. Сбирки на ЕКК. Анализ на резултати входни нива. 

Срок: 20.10.2020г. 

Отг.:  Предс. ЕКК 

3. Организиране и провеждане на родитело-учителски срещи. Отчитане на 

резултатите от входно ниво. 

Срок: 21.10.2020г. 

Отг.:  Кл. ръководители 

4. Избиране на председател и на членове на Ученическия парламент. 

Срок: 18.10.2020г. 

Отг.:  кл. ръководители 

5. Седмица на четенето.  

Срок: По график 

Отг.:  Р. Янева, Начални учители 

6. Изготвяне на график за консултации на учениците по предмети. 

Срок: 05.10.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, гл. учител 

7. Честване на празника на град Айтос.  

Срок: 26.10.2020г. 

Отг.:  учители ЦДО 

8. Участие в Общинското тържество за деня на Айтос. 

Срок: 26.10.2020г. 

Отг.:  учител ФВС 

 

9. Инструктаж за безопасни и здравословни условия по време на есенната ваканция. 

Срок: 31.10.2020г. 

Отг.:  кл. ръководители 
10. Честване Деня на народните будители. 

Срок: 31.10.2020г. 

Отг.:  Н.Саева, Р. Янева, Д Грудева 

11. Тренировъчно занятие за евакуация от сградата на ОУ „Христо Ботев”  при 

пожар. 

Срок: 22.10.2020г. 

Отг.:  П Стоянова 



м. ноември 2020г. 
1. Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 29.10.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

2. Ден на толерантността. 

Срок: 16.11.2020г. 

Отг.:  Р. Янева, Д. Грудева 
 

м. декември 2019г. 

1. Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 03.12.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

2. Организиране и провеждане на Коледно тържество в училище. Коледен базар. 

Срок: 22-23.12.2020г. 

Отг.: кл. Ръководители,  учители ЦДО 

3. Участие в общински състезания и конкурси :                  

  Срок: По график на общината 

➢ За коледни и коледарски песни 

Отг. П. Стоянова Е.Мелконян, Р. Янева ; Е. Петрова 

➢ За коледна картичка 

Отг.:   учители нач. етап 

➢ За автентична сурвачка 

Отг.: учители по ИИ, учители ЦДО 

➢ За обреден хляб 

       Отг.: 3 група  ЦДО 

4. Инструктаж за безопасни и здравословни условия по време на коледната ваканция. 

Срок: 23.12.2020г. 

Отг.:  кл. ръководители 

м. януари 2021г. 
1.Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 22.12.2020г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

2.Периодичен инструктаж за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение 

и труд в ОУ „Христо Ботев”. 

Срок: 06.01.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 

3. Утвърждаване на график за дейностите за организиране и провеждане на пробни 

изпити НВО четвърти и седми клас. 

       Срок: 31.01.2020г. 

      Отг.:  ЗДУД, Р. Янева, Я. Апостолова З. Али 

4.Анализ на резултатите от дейностите в групите за целодневна организация на учебния 

ден. 

Срок: 31.01.2020г. 

         Отг.: Предс. на ЕКК 

м. февруари 2021г. 

 

1. Инструктаж за безопасни и здравословни условия по време на междусрочната ваканция. 

Срок: 04.02.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 

2. Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 04.02.2021г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 



3.Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през І-ви учебен срок. 

Срок: 13.02.2021г. 

Отг.:Предс. на ЕКК 

4.Изготвяне на графици за класните, за контролните работи, за консултациите на 

учениците и за дежурството на учителите през втория учебен срок. 

Срок: 11.02.2021г. 

Отг.:  ЗДУД, гл. учител 

5.Отбелязване годишнина от Обесването на Васил Левски. 

Срок: 18.02.2020г. 

Отг.: М. Янчева 

Е.  Мелконян 

6.Участие в Общинското състезание „Лъвски скок“ 

Срок: По график на общината  

Отг.:  учител ФВС 

7.Участие в общинския конкурс „Моята България“. 

Срок: .......02.2021г. 

        Отг.:  Р. Янева, Начални учители 

8.Общински конкурс за автентична мартеничка. 

Срок: ........02.2021г. 

Отг.:  нач. учители  ЦДО  

м. март-април 2020г. 
 

1. Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 02.03.2021г. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

2. Посрещане на Баба Марта. 

Срок: 01.03.2020г. 

Отг.:  Ж. Стоянова 

3. Честване на 3 март – Национален празник. 

Срок: 02.03.2021г. 

Отг.:  Р. Янева, Н. Саева 

4. Провеждане на тестови изпитвания за установяване на готовността на учениците за 

явяване на изпитванията от външното оценяване: 4., 7., клас Обсъждане  с  председателите  

на  ЕКК готовността за явяване на учениците на изпитванията от външното оценяване. 

Срок: 27.04.2024г. 

      Отг.:  ЗДУД, Р.Янева, Я. Апостолова, З. Али 

5. Среща с родители на учениците от 4 и 7 клас за запознаване с резултатите от пробното 

НВО. 

Срок: една седмица след провеждане на изпитите 

Отг.: Р.Янева, Я. Апостолова, З. Али 

6. Провеждане на седмица на детската книга. 

Срок: 07.04.2021г. 

Отг.:  Р. Янева, нач. учители 

7. Инструктаж за безопасни и здравословни условия по време на пролетната ваканция. 

Срок: 10.04.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 

8. Участие в Общинските  състезания и конкурси: 

Срок: По график 

- „От Цветница до Георгьовден  

Отг.:   Н. Ахмед, З. Али  

Р. Янева , учител по музика 



-  Великденско дърво 

Отг.:  Ж. Стоянова, М. Янчева  

- Обреден хляб 

Отг.:  2 група ЦДО  

- Великденска картичка 

Отг.:  нач. учители  

9. Организация и провеждане на ден на отворените врати в групите за ЦДО 

 

10. Тренировъчно занятие за евакуация от сградата при бедствие и аварии. 

Срок: 27.04.2021г. 

Отг.:  П Стоянова 

11. Периодичен инструктаж за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд в ОУ  „Христо Ботев“. 

Срок: 21.04.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 

м. май-юни 2021г. 
 

1. Изготвяне на справка за отсъствията и движението на учениците. 

Срок: 04.05.2021г. 03.06.2021г 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

2. Организация за провеждане на НВО на учениците от ІV и от VІІ клас. 

Срок: По график 

                                                                                                                    Отг.:  Директора 

3. Тържествено отбелязване на Деня на българската просвета и култура – 24 май. 

Срок: 22.05.2021г. 

Отг.:  Р. Янева, всички учители 

4. Тържествен ритуал за връчване на свидетелства за завършен клас, етап или степен на 

образование. 

- I – III клас  

Срок: 01.06.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 

- IV клас  

                                                         Срок: 16.06.2021г. 

                                                                                                                      Отг.:  З. Али 

- VII клас 

                                                                                                     Срок: 02.07.2020г. 

                                                                                                   Отг.: Н. Габровски  

5. Участие в Общинския футболен турнир. 

Срок: По график на общината  

Отг.:  учител ФВС 

6. Организиране и провеждане на ученически екскурзии: 

- Начален етап 

Срок: 01.06.2021г. 

Отг.:  кл. нач. етап 

- Прогимназиален етап 

Срок: 13.06.2021г. 

Отг.:  кл. ръководители 


