
 

Тел. Директор: 003596016-30-70       Зам.директор:  003596016-23-92    

http://www.1su-tg.com   e-mail: contact@1su-tg.com 

 

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

1 

 

 

УТВЪРДИЛ:…………………………. 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА 

ДИРЕКТОРА НА  

ПЪРВО СУ”СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

 

Настоящият  план е приет на заседание на педагогическия съвет  

с протокол № 8/ 11.09.2020 г. Утвърден със заповед №А-1403/14.09.2020г. 
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I. Водещи направления в работата на училището: 

1. Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в 

електронна среда.  

2. Преодоляване на последиците от COVID - 19 в образованието на базата на натрупания опит. 

3. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

4. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците. 

5. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за 

развитие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

II. Основни приоритети в дейността на училището: 

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на училищно ниво за повишаване качеството и ефективността на 

предучилищното и училищното образование в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование. 

2. Провеждане на ефективна и последователна политика в училището за осигуряване на социално сближаване и равен достъп до качествено 

образование на децата и учениците  от етнически уязвимите групи, децата и учениците със СОП и с хронични заболявания. 

3. Предприемане на целенасочени действия на училищно ниво за превръщане на ученето през целия живот в реалност. 

4. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес на училищно ниво чрез изграждане и развитие на 

компетентностите на педагогическите специалисти за творчество, иновации и професионално развитие. 

5. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2020 – 2021 година с цел запазване 

установената тенденция за липса на отпадащи ученици; повишаване на функционалната грамотност на обучаваните; постигане на 

иновативно образование, базирано на въвеждането и използването на платформи за електронно обучение; квалификация и кариерно развитие 

на педагогическите кадри; прилагане на принципите за приобщаващото образование – обща и допълнителна подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците; постигане на оптимални резултати при организирането и провеждането на националните външни 

оценявания през учебната 2021 – 2021 година. 
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6. Създаване и функциониране на екипи за съвместна работа с институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст според ПМС №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм 

за работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

7. Методическа подкрепа на приоритетните области за осигуряване на присъствието на учениците в учебните часове, повишаване на 

резултатите от обучението и усвояването на ключови компетентности, подобряване на взаимодействието с родителите. 

8. Практическа насоченост на обучението с подкрепа за придобиване на ключови компетентности и ориентация към резултатите. 

9. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за нетърпимост към агресията, 

нетолерантността и за зачитане на правата, спазване на правилата и задълженията. 

10. Подобряване на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен подход чрез изграждане на училищна 

общност. 

III. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева стойност   

1. Изпълнение на плана за 2018 – 2021 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-

2021) 

 1.1 Осигуряване на условия за 

равен достъп чрез 

допълнителни мерки – 

безплатни учебници 

 

2020-2021 

уч. година 

Бр.ученици 0 696 С. Зафирова - 

директор, 

ЗДАСД 
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 1.2 Осигуряване на условия за 

равен достъп чрез 

допълнителни мерки – закуски, 

програма „Училищен плод“ 

 

2020-2021 

уч. година 

Бр. ученици 0 394 С.Зафирова – 

директор; 

ЗДАСД 

 

 1.3 Изпълнение и прилагане  на 

Училищна програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище 

(Приложение 1 - Училищна 

програма за превенция на 

ранното напускане). 

2020-2021 

уч. година 

Бр. документи 0 1 Иван Иванов – 

ЗДУД 

 

 1.4 Задоволяване желанията на 

всички ученици за включване в 

целодневна организация на 

учебния процес  от I до VII клас 

2020-2021 

уч. година 

Бр. обхванати ученици 

в ГЦОУП 

0 Всички подали 

заявление за вкл. в 

група 

Б.Ботева, Иван 

Иванов - ЗДУД, 

учители ГЦОУД 

 

 1.5 Изпълнение на дейностите 

включени в Училищна 

програма за ЦОУД 

(Приложение 2 - Училищна 

програма за ЦОУД). 

2020-2021 

уч. година 

Бр.дейности % 0 % 100% Б.Ботева, Иван 

Иванов - ЗДУД, 

учители ГЦОУД 

 

 1.6 Изпълняване на дейностите 

от плановете на екипите за 

подкрепа на личностното 

развитие. 

2020-2021 

уч. година 

Бр.ученици със СОП 38 30 Ресурсни 

учители, 

психолог, 

Б.Ботева – 

ЗДУД, 

логопед 
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 1.7 Взаимодействие с ОДК за 

кариерно ориентиране като 

ефективно консултационно, 

методическо и координиращо 

звено, за реализиране на 

училищната политика за 

кариерно ориентиране на 

учениците. 

2020-2021 

уч. година 

Бр. ученици, взели 

участие в дейностите по 

кариерно развитие 

350 за 2019-2020 350 за 2020-2021 П. Ангелова – 

ЗДУД, Н. Бонев-

психолог 

 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 

(2014-2021)  

 2.1. Ефективно използване на 

възможностите за: 

 Образователните 

платформи и 

ресурси  

– електронни 

учебници, 

мултимедийни 

уроци, 

образователни 

портали, 

образователни 

приложения и игри, 

2019-2020 

уч. година 

% учители 0 100% Б.Ботева – 

ЗДУД, 

П.Ангелова – 

ЗДУД 

Иван Иванов – 

ЗДУД, 

Д.Петрова - 

ЗДУД 
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вкл. създадени от 

ученици и учители, 

виртуални панорами 

на известни обекти 

от българската 

история и култура; 

 електронната 

платформа Мудъл – 

развитие на курсове 

и дейности 

 ИТ Академия – 

сертифициране на 

ученици и учители 

 2.2. Използването на 

електронен дневник 

2020 – 2021 

г. 

Бр.учители 0 100 % С.Зафирова - 

директор 

 

 2.3. Методическа подкрепа на 

учителите по отношение на 

реализацията на учебната 

програма по компютърно 

моделиране в трети и четвърти 

клас 

2020-2021 

уч. година 

Бр.учители 0 2 Б.Ботева - ЗДУД  

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2021) 
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 3.1. Професионално 

усъвършенстване на директора 

и заместник-директорите в 

училище 

2020-2021 

уч. година 

Бр.директори и 

зам.директори 

0 6 С.Зафирова - 

директор 

 

 3.2. Поддържане на  ефективна 

система за подпомагане, 

организиране и провеждане на 

дейности за квалификация на 

педагогическите специалисти в 

училище чрез действието  на 

оперативни документи:  

- Правила за провеждане 

на квалификационна 

дейност с включен 

механизъм за финансова 

подкрепа; 

- Правила за 

организиране и 

провеждане на 

вътрешноинституциона

лна квалификация и 

отчитане на участието 

на пед.специалисти в 

предлаганите форми за 

повишаване на 

квалификацията; 

2020-2021 

уч. година 

% актуализ. кв.карти и 

педагогически 

портфолиа 

100 % за 2019 -

2020 

100% за 2020-2021 С.Зафирова – 

директор, 

Д.Петрова - 

ЗДУД 
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- План за 

квалификационна 

дейност; 

- Индивидуални 

квалификационни карти 

на педагогическите 

специалисти. 

 3.3. Разработване на училищен 

План за квалификационна 

дейност през учебната 

2020/2021 година (Приложение 

4 - План за квалификационна 

дейност през учебната 

2020/2021) 

IX.2020 Бр. документи 0 1 Д.Петрова - 

ЗДУД 

 

 3.4. Организиране и 

провеждане на Дни за учене 

през целия живот 

Май 2021 Бр. дейности 0 1 Главни учители 

– С.Радева 

 

 3.5. Провеждане на Училище за 

родители – 1., 5., 7. клас 

Октомври 

2020 г. 

Брой дейности 0 2 Главни учители 

– С.Радева, 

Б.Добрева 

 

4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2021)  

 4.1. Осигуряване при 

необходимост на допълнително 

обучение по български език за 

2020-2021 

уч. година 

% включени ученици за 

които българският език 

не е майчин 

0 100% И. Иванов, 

Б.Ботева - ЗДУД 
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деца и ученици, за които 

българският език не е майчин. 

 4.2. Дейности по осъществяване 

на занимания по интереси и на 

организиран отдих и спорт в 

мултикултурна образователна 

среда, съчетана с традициите на 

отделните етнически групи - 

традиционен празничен 

календар с изяви на ученици от 

различните етнически групи 

2020-2021 

уч. година 

Бр. включени деца 0 480 Учители в 

ГЦОУД 

 

 4.3 Отбелязване на 

Международния ден на 

толерантността /16 ноември/. 

Ноември 

2020 г. 

Бр. включени ученици 0 200 Б.Добрева, 

С.Радева, 

К.Бонева 

 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2021)  

 5.1. Реализация на дейностите 

от училищен План за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността през учебната 

2020/2021 година – 

Приложение 5 

2020 – 2021 

г. 

Бр. документи 0 1 И. Иванов,– 

ЗДУД 

 

 5.2 Участие в Национална 

седмица на четенето. 

По график 

на МОН 

Бр. включени ученици 0 300 Б.Добрева, 

С.Радева, 

К.Бонева 
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6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( ПМС № 100 от 8 юни 2018 година) 

 

 6.1. Осъществяване на 

координация на екип за обхват 

2020-2021 

уч. година 

Бр.райони 0 1 Иван Иванов - 

ЗДУД 

 

 6.2. Осъществяване на контрол 

по редовното посещение на 

учебни занятия от учениците 

2020-2021 

уч.г. 

Бр.КП 0 6 ЗДУД  

 6.3. Осъществяване на контрол 

по прилагане на процедура за 

извиняване на отсъствия 

2020-

2021уч.г. 

Бр.КП 0 3 ЗДУД  

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование   

 7.1. Изпълнение, контрол и 

отчет  на дейностите по 

училищен проект по НП 

„Ученически олимпиади и 

състезания”, модул 

„Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие 

в ученическите олимпиади” 

2020г. на групите по български 

език и литература и география и 

икономика.  

X.2020-

VI.2021 

Работа по брой 

документи 

0 2 П. Ангелова - 

ЗДУД 
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Изготвяне и изпращане в 

РУО на: 

- доклад за напредъка на 

децата/учениците по 

програмата; 

- отчет за изплатените 

суми и за неусвоените 

средства по програмата; 

- отчет на получените, 

разходваните и подлежащи 

на възстановяване средства 

по програмата. 

 7.2. Изпълнение на дейностите 

по НП „Без свободен час в 

училище”. 

Изготвяне и представяне в 

МОН анализ и окончателен 

отчет за количествените и 

качествените показатели за 

изпълнение на програмата 

Съгласно 

НП 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 А. Димитрова – 

ЗДАСД, 

П. Николова-гл. 

счетоводител 

 

 7.3. Изпълнение на дейностите 

по НП „Осигуряване на 

Съгласно 

НП (в 

модулите за 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 С. Зафирова – 

директор,  

И. Иванов – 

ЗДУД, 
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съвременна образователна 

среда: 

 Модул „Библиотеките 

като образователна 

среда“; 

които е 

приложимо) 

К.Бонева 

 7.4. Изпълнение на дейностите 

по НП „Квалификация“ 

Съгласно 

НП 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 С. Зафирова – 

директор, 

Д.Петрова - 

ЗДУД 

 

 7.5. Изпълнение на дейностите 

по НП „ИКТ“ 

Съгласно 

НП – ако е 

приложимо 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 С. Зафирова – 

директор,  

А. Димитрова - 

ЗДАСД 

 

 7.6. Изпълнение на дейностите 

по НП „Оптимизация на 

вътрешната структура на 

персонала в институциите в 

системата на ПУО“. 

Съгласно 

НП 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 С. Зафирова – 

директор, П. 

Николова –гл. 

счетоводител 

 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1.Училища за здраве в Европа 2020 – 2021 

уч. година 

% изпълнени дейности 0% 100% Г.Гатева  

 8.2.Училище – посланик на ЕП 2020 – 2021 

уч. година 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 А.Милева  

 8.3.Награда на херцога на 

Единбург 

2020 – 2021 

уч. година 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 А.Милева  
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 8.4 Програма Еразъм+ КД2 

„Възможности отвъд класната 

стая“ 

2020 – 2021 

уч. година 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 Б.Ботева - ЗДУД  

 8.5 Програма Еразъм+ КД1 

„Учители – творци, новатори, 

медиатори и вдъхновители“ 

2020 – 2021 

уч. година 

% изпълнени дейности 100% за 2019-

2020 

100% за 2020-2021 Б.Ботева - ЗДУД  

9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 

квалификационна дейност 

 9.1. Подпомагане на учителите 

в ГЦОУД и организацията на 

целодневното обучение в 

училище. 

09.2020 Бр. формирани групи 

ГЦОУД 

0 20 Б.Ботева - ЗДУД, 

И. Иванов – 

ЗДУД 

 

 9.2. Методическа подкрепа при 

посещение на  дейностите по 

подготовка и провеждане на 

целодневна организация на 

учебния процес за учениците от 

I до VII клас 

2020-2021 

уч. година 

Бр. проверки/ 

%извършени дейности 

0 10/100% Б.Ботева - ЗДУД, 

И. Иванов – 

ЗДУД, учители в 

ГЦОУД 

 

 9.3. Участие в работни срещи, 

организирани от РУО на 

учителите по предмети и 

направления от област 

Търговище. 

X.2020 Бр. работни срещи 0 1 на учебен предмет ЗДУД  
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 9.4 Участие в работни срещи, 

организирани от РУО, с 

учителите по предмети във 

връзка с прилагането на новите 

учебни програми в ХI клас 

По график 

на РУО 

Бр. работни срещи 0 1 на учебен предмет ЗДУД  

 9.5 Методическо подпомагане 

на учителите при изготвяне на 

материали за входно ниво и 

междинна диагностика по 

учебните предмети, обект на 

Националното външно 

оценяване 

IX.2020-

II.2021 

% учители 0 100% от учителите, 

потърсили 

методическа помощ 

Главни учители  

10. Функциониране и развитие на училището 

 10.1. Удовлетворяване на 

идентифицираните 

потребностите от 

продължаваща квалификация. 

Определяне на приоритетите в 

квалификационните дейности и 

целевите групи. 

Септември 

2020 г. 

% анкетирани учители 0 100% Д.Петрова - 

ЗДУД 

 

 10.2. Осигуряване на средства и 

създаване на мотивация за 

развитие и 

2020 – 2021 

уч. година 

Бр. квалификационни 

форми/бр. обучени 

педагогически 

специалисти 

40/91 40/93 С. Зафирова – 

директор, 

Гл. учители 

ЗДУД 
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самоусъвършенстване на 

педагогическите кадри чрез 

участие в квалификационни 

курсове, за формиране на 

компетентности по 

приоритетни направления 

11. Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число  СТЕМ образование и дигитална 

трансформация 

 11.1 Споделяне на добрия опит 

в интегрирането на учебните 

предмети при осъществяване на 

проектно базирано обучението I 

- IV клас. 

Април 

2021г. 

Участие в брой работни 

срещи 

0 1 Б.Добрева  

 11.2 Работна среща за методи-

ческо подпомагане на учители-

те в начален етап във връзка с 

прилагане на компетентностния 

подход в обучението. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Участие в брой работни 

срещи 

0 1 Б.Ботева-ЗДУД  

 11.3 Участие в семинар на тема 

„Мотивиране на учениците за 

учебна дейност по природни 

науки“ 

Учебната 

2020/2021 

година 

Участие в брой 

семинари 

0 1 Учителите по 

природни науки 
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 11.4 Участие в V Регионална 

ученическа конференция 

„История и памет“. 

Втори 

учебен срок 

на учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици, 

включили се в 

конференцията 

0 5 Учители ПУО 

ОНГОР 

 

 11.5 Участие в работна среща за 

споделяне на добри практики 

във връзка с прилагането на 

учебната програма в ХI клас по 

математика. 

Септември 

2020 г. 

Брой учители  0 5 Учителите от 

ПУО математика 

 

 11.6 Участие в методическа 

среща за споделяне на добри 

практики на тема: „Мотивиране 

за учебна работа на учениците 

по математика и 

информационни технологии“ 

Септември 

2020 г. 

Брой учители 0 2 Учители ПУО 

ИТ и 

информатика 

 

12. Утвърждаване и реализиране на училищния и държавния план-прием 

 12.1 Проучване на нагласите 

сред ученици и родители, 

относно вида на паралелките, 

включени в държавния план-

прием на училището за 

учебната 2021-22 година 

До 

15.XII.2020 

% изготвени становища 0 100% Кл. 

ръководители, 

ЗДУД 

 

 12.2 Изготвяне и приемане на 

ПС на предложение до РУО за 

I.2021 Бр. предложения 0 1 С. Зафирова – 

директор, 

ЗДУД 
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държавен план прием на I СУ за 

учебната 2021-2022 година 

 12.3 Организиране и 

изпълнение на дейностите за 

реализиране на държавния 

план-прием 

По график  % дейности 0 100% С. Зафирова – 

директор, ЗДУД 

 

13. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания  

 13.1 Участие в работни 

съвещания, организирани от 

РУО, с директори и заместник-

директори по учебната дейност 

на училищата 

По график 

на РУО 

Брой съвещания 0 По график на РУО С. Зафирова – 

директор, 

Б.Ботева – 

ЗДУД, П. 

Ангелова – 

ЗДУД 

И. Иванов – 

ЗДУД, 

Д.Петрова - 

ЗДУД 

 

 13.2 Провеждане на пробни 

НВО в ІV, VІІ и Х клас и пробни 

ДЗИ 

През 

учебната 

2020-2021 

година 

Бр. проведени изпити 0 1 по предмет ЗДУД  

 13.3 Изпълнение и контрол по 

изпълнение на График на 

дейностите за организацията на 

ДЗИ през уч.2020-2021 година 

II-VI.2021 % дейности 0% 

 

100% П. Ангелова - 

ЗДУД 

 

 13.4 Изпълнение и контрол по 

изпълнение на дейностите за 

III-V.2021 % дейности 0% 

 

100% Б.Ботева - ЗДУД  
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организацията, провеждането и 

оценяването на НВО 4. клас 

през уч.2020-2021 година 

 13.5 Изпълнение и контрол по 

изпълнение на График на 

дейностите за организацията, 

провеждането и оценяването на 

НВО 7. клас през уч.2020-2021 

година 

III-V.2021 % дейности 0% 

 

100% И. Иванов - 

ЗДУД 

 

 13.6 Изпълнение и контрол по 

изпълнение на дейностите за 

организацията, провеждането и 

оценяването на НВО в 10 клас 

през уч.2020-2021 година 

IV-VI.2021 % дейности 0% 

 

100% П. Ангелова - 

ЗДУД 

 

 13.7 Анализиране на 

резултатите от проведените 

държавни зрелостни изпити и 

национални външни 

оценявания. 

VII.2020 Бр. документи 0 1 ЗДУД, гл. 

учители 

 

13. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и учениците.  

 13.1 Изпълнение и контрол на 

дейностите по Училищна 

програма за подкрепа за 

учебната 

2020-2021 

година 

% дейности 0% 

 

100% Б.Ботева - ЗДУД  
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личностно развитие на 

учениците (Приложение 

Училищна програма за 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците) 

 13.2 Контролиране на 

оценяването на индивидуални 

образователни потребности и 

изготвянето и осигуряването на 

индивидуални образователни 

програми за децата и учениците 

със специални образователни 

потребности и осигуряване при 

необходимост за психолого-

педагогическа подкрепа от екип 

от специалисти. 

До 

30.XI.2020 

Бр.изготвени 

обр.програми 

0 Съответно на брой 

ученици със СОП 

Б.Ботева – 

ЗДУД, ЕКПЛР 

 

 13.3 Създаване на организация 

и контрол по осигуряването за 

безвъзмездно ползване на 

учебници и учебни помагала в 

училището, в които се обучават 

и възпитават деца и ученици със 

специални образователни 

IX.2020 Бр.обхванати ученици 

със СОП 

0 % 100 % А. Димитрова -

ЗДАСД 
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потребности и за учениците със 

сензорни увреждания – с 

увреден слух и зрение 

 13.4 Контрол по организиране 

на дейностите по 

осъществяване на обща 

подкрепа в съответствие с 

Наредба за приобщаващо 

образование 

2020-2021 

уч.г. 

% дейности 0% 

 

100% Б.Ботева – 

ЗДУД, И. 

Иванов- ЗДУД, 

П.Ангелова-

ЗДУД, 

Д.Петрова -

ЗДУД 

 

 13.5 Поддържане на достъпна 

архитектурна среда 

2020-2021 

уч. година 

Бр.съоръжения 3 3 С.Зафирова - 

директор 

 

14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване 

 

 14.1 Изготвяне на заявки за 

задължителна документация, 

съгласуване и изпращане в РУО 

IX.2020; 

VI.2021 

Бр.заявки 0 2 А. Димитрова -

ЗДАСД 

 

 14.2 Изготвяне на заявки за 

доставка на учебниците и 

учебните помагала за 

безвъзмездно ползване 

IX.2020; 

VI.2021 

Бр.заявки 0 6 А. Димитрова -

ЗДАСД 

 

 14.3 Отчитането на 

документите с фабрична 

номерация съгласно Наредба № 

IV.2021 Бр.отчети 0 1 А. Димитрова -

ЗДАСД 
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4/16.04.2003г. за документите 

за системата на народната 

просвета. 

 14.4  Утвърждаване на  

Списък-образец 1 

До 

25.09.2020 

Бр.документи 0 1 С.Зафирова - 

директор 

 

15. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, както и 

други извънкласни и извънучилищни дейности 

 15.1 Изготвяне на Училищен 

спортен календар въз основа на 

Националния спортен календар 

за учебната 2020-2021 година. 

09.2020 Бр.документи 0 1 И. Иванов – 

ЗДУД, 

Д.Борисова – 

председател на 

МО по ФВС, 

изкуства и 

технологии 

 

 15.2 Участие в дейностите на 

Националния спортен календар 

за учебната 2020-2021 година – 

състезания, турнири. 

2020-2021 

уч. година 

% ученици, включени в 

дейностите 

0 90% Д.Борисова – 

председател на 

МО по ФВС, 

изкуства и 

технологии; 

И. Иванов - 

ЗДУД 

 

 15.3 Участие на учениците от 

IСУ в състезания, олимпиади, 

конкурси и др. 

2020-2021 

уч. година 

% ученици, включени  0 70% ЗДУД  

 15.4 Участие в общински и 

областни кръгове на 

олимпиадите по учебни 

предмети. 

2020-2021 

уч. година 

% включени ученици,  0 10% ЗДУД  



 

Тел. Директор: 003596016-30-70       Зам.директор:  003596016-23-92    

http://www.1su-tg.com   e-mail: contact@1su-tg.com 

 

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

22 

 

 


