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I. Кратък анализ на дейността на училището за учебната 2019–2020 година. 

В изпълнение на последните стратегически документи на МОН в центъра на образователно-възпитателния процес бе 

поставено детето с неговите заложби, интереси и потребности, с възможности за равен достъп до качествено 

образование.Цялостната дейност на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе подчинена на държавната политика в областта на 

образованието за постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми. В 

началото на 2019/2020 година учениците в СУ“Св. св. Кирил и Методий”- гр. Видин,наброяваха 390, разпределени в 20 

паралелки и една подготвителна група със 12 деца.  

В целодневно обучение са обхванати 158 ученици от І до VІІ клас в седем групи.  

В последните години СУ „Св. св. Кирил и Методий“се развива и утвърждава като  училище с добре подготвени кадри, 

коитонепрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля научителя в учебно-възпитателния 

процес. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес,учениците и учителите 

посрещат с гордост и самочувствие постигнатите успехи: продължава обновяването на материално-техническата база, 

спечелени са призови места в национални и областни олимпиади, конкурси, състезания, успешно се реализират различни 

проекти, зрелостниците завършват успешно и се записват в предпочитаните от тях висши учебни заведения. 

Училището работи по Националните програми, проекти и схеми:“Осигуряване на съвременна образователна среда”-

модул”Природни науки”; ”Оптимизация на вътрешната структура на персонала”; „Без свободен час”; „Безплатни закуски“ 

и схемите“Училищен плод“ и „Училищно мляко“; Занимания   по   интереси   в 10 групи; „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища“;  „Заедно за всяко дете“ и др. 

1. Специфични за училището постигнати резултати, произтичащи от условията на работа. 
1.1.Осигуряване достъп до образование на всички ученици от района,  подлежащи на задължително обучение. 

 Бяха обхванати почти всички ученици от квартала, гр. Дунавци и съседните села - с. Буковец и др. 

 Създадена е организация за целодневно обучение на учениците от I до VII клас. 

 Осигурен е обяд в стола на училището за желаещите, транспортни карти за пътуващи от други населени места ученици в 

неравностойно положение, както и учебници. Имаме пътуващи ученици от други населени места, но училищните автобуси 

извършват извозване на децата и от “Селището”, “Нов път” и останалите квартали на града.  

 Полагат се системни усилия за опазване живота и здравето на децата. Осигурено е целодневно присъствие на фелдшер. 

 Спазени са всички предписания за противопожарна защита. 

1.2.  Повишаване квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми. 

1.3. Преминаване към по-творчески тип преподаване и учене за практически ориентирани знания и умения.  

 Акцентиране върху повишаване качеството на обучението.  

 Познаване и прилагане на иновативни подходи и методи в обучението, които да гарантират практически ориентирани знания 

и умения.  

 Планиране на  подходящи квалификационни форми.  

 Интегриране на информационните и комуникационни технологии в образователния процес. 



1.4. Възпитателната работа и социализацията на учениците се осъществява в рамките на единния учебно-възпитателен 

процес. 

 Чрез различни форми и дейности се формира национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и в съпричастност към 

общоучилищния живот.  

 Училището дава възможност на всеки ученик да намери своята форма за изява чрез включване във форми, които предоставя 

– духов оркестър, мажоретен състав, спортни игри, участия в концерти, конкурси, участия в проекти, състезания и олимпиади. 

 Осигурена е  безопасна и сигурна среда чрез превенция и овладяване на агресията, охрана и видеонаблюдение в училището. 

 Важна роля при решаване на проблеми с обучението, междуличностните взаимоотношения и развитието на учениците 

играят педагогическият съветник и психолога. 

 

1.5. На учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Видин, беше предоставена обща подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитието им и за включването и участието им 

в училищната общност. През изминалата учебна година беше предоставена планирана обща подкрепа на 24 ученици от III  до  

XII клас. 

1.6. Интегриране на учениците със специални образователни потребности. 

 В училището работят един ресурсен учител, логопед и психолог. 

 За учениците със специални образователни потребности се прилагат  индивидуални програми за работаи е оборудван 1 

кабинет. 

 В индивидуална форма на обучение, одобрени за тази учебна година от РЦПППО град Видин, са се обучавали 5 ученици по 

индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми. 

 

1.7. Обогатяване на материалната база и интегриране на информационните и комуникационни технологии в цялостния учебно-

възпитателен процес. 

Извършени са следните дейности за подобряване на материално-техническата база:  

- инсталиране на бойлери за топла вода в санитарните помещения; 

- започнат е ремонт на оградата на училището. 

1.8. Специално внимание се отделя на сътрудничеството с родителите, съпричастни към училищните проблеми, училищния живот 

и обогатяване на материално-техническата база. 

2. Възможности на училището да решава проблеми: 

 Наличие на дългогодишна традиция и авторитет на училището. 

 Наличие на всички звена на педагогически екипи. 

 Педагогическият персонал е с висше образование и с високи професионално-квалификационни степени. 



 Партньорство с родителите, добра работа с обществения съвет и привличането им като активни участници в цялостната 

дейност на училището.  

 

От анализа на действителното състояние на дейността в СУ „ Св.св. Кирил и Методий“- град Видинможе да се направи 

следният извод: Постиженията в учебно-възпитателната работа, положителните промени в обновяването и естетизирането на 

материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат в 

изпълнения план-прием за учебната 2019–2020 година и успешното представяне на нашите ученици в НВО и ДЗИ, както и участия 

в различни конкурси и олимпиади. 

 

II. Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети 

Мисия на училището: 

Изграждане на личности с ярко изявено гражданско съзнание, формирали необходимите компетентности, гарантиращи 

тяхната успешна социална реализация в условията на динамично бъдеще и в духа на демократичните ценности. 

 

Визия на училището: 

СУ „ Св.св. Кирил и Методий“- град Видин,е успешно училище, което създава образователна и възпитателна среда, 

подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и 

подготвяща го за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация, засилваща се конкуренция и все по-

нарастваща роля на дигиталните технологии в живота на хората. 

Главни цели: 

 Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция и утвърждаване на уникалния образ СУ „ Св.св. 

Кирил и Методий“- град Видин, като училище, предлагащо профилирано обучение по изобразително изкуство, музика и  

разширено обучение по изобразително изкуство, музика и хореография. 

 Повишаване на качеството на учебнo-възпитателната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите и 

мотивацията на учениците и учителите. 

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми. 

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности. 

 Разширяване и обновяване на материално-техническата база. 

 

Стратегии в дейността на училището: 



 Утвърждаване на профилирано обучение (VIII – XII) клас с профили изкуства и информационни технологии;  

 Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение 

на знанията; 

 Разгръщане на творчеството и новаторството, включително и предприемчивостта във всички степени на образованието; 

 Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление. 

 

III. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

 

№ Дейности Отговорник Срок Място на отчет 

1 2 3 4 5 

1 Провеждане на родителски срещи по 

степени и паралелки 

Кл. ръководители Месец септември 

 

Директор, ЗДУД 

 

2 Изготвяне на годишни разпределения на 

учебния материал по учебни предмети 

Учителите 

I–XII клас 

Директор, ЗДУД 

 

3 Изготвяне на седмично разписание и 

график за учебните занятия 

С. Петрова 

М.Доройнова 

РУО, 

РЗИ 

4 Актуализиране на правилника за 

дейността на училището 

Директор, комисия ПС 

5 Изготвяне на тематичен план за 

работата на Педагогическия съвет и 

годишен план на училището за 2019–

2020 г. 

Директор, ЗДУД ПС, РУО 

6 Изготвяне и приемане на план за 

квалификация на педагогическия 

персонал 

ЗДУД,  комисия ПС 

7 Приемане на планове за работата на 

ЕКК по предмети за учебната 

2020/2021г. 

Председатели на ЕКК ПС 

8 Утвърждаване на класните 

ръководители 

Директор 

 

ПС 

9 Тържествено откриване на учебната 

година 

Директор, комисия  ПС 

10 Инструктиране по безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд на 

класните ръководители, 

комисия 

ПС 



учениците и целия щатен персонал в 

училището 

11 Санитарно разрешително за наличие на 

санитарно-хигиенни условия за 

провеждане на УВР, утвърдени от РЗИ 

Директор 

 

ПС 

12 Изготвяне на график за класните и 

контролни работи на учениците 

ЗДУД ПС 

13 Изготвяне и представяне за 

утвърждаване в РУО на Списък обр. 1 за 

разпределение и утвърждаване на 

преподавателската дейност на персонал 

Директор, 

ЗДУД,  

Ръководител направление 

ИКТ 

РУО 

14 Оформяне и представяне на директора 

на училищната документация – 

дневници, ученически книжки, Книгата 

за подлежащите на задължително 

обучение деца до 16-годишна възраст. 

Кл. Ръководители Директор, 

ЗДУД 

15 Изготвяне на обобщена справка за 

доставените учебници за 

 I–VII клас за учебната 2020–2021 

година. 

Директор, Галя Георгиева 

 

РУО 

16 Изготвяне на изпитни  материали – 

конспекти, изпитни билети и изпитни 

теми – за учениците на самостоятелна 

форма на обучение и за явяващите се на 

приравнителни изпити – за  януари и 

юни изпитна сесия на 2020–2021г. 

Преподавателите ЗДУД 

17 Сбирка на училищното настоятелство Ръководител направление 

ИКТ 

Директор 

1 Регистриране на училището за работа по 

проекта за ел. дневник 

Директор Месец  октомври 

 

 

2 Изработване на план за контролната 

дейност на Директора и ЗДУД 

Директор, ЗДУД  

 

 

РУО, ПС 

3 Проверка и оценка на входното ниво на 

знанията и уменията на учениците по 

различните учебни предмети 

Преподавателите Директор, ЗДУД 

 



4 Избор на ученически съвети по класове Кл. ръководители, 

педагогически съветник 

ПС 

5 Утвърждаване на списъка на учениците, 

които ще получават стипендии за 

първия учебен срок. 

Кл. ръководители, гл. 

счетоводител 

ПС 

6 Отчет по изпълнение на бюджета на 

училището за деветмесечието 

Директор, гл. 

счетоводител 

Общо събрание 

7 Проверка на задължителната училищна 

документация 

ЗДУД Директор 

8 Заседание на Ученическия съвет – 

организационни въпроси, информация 

за изминалата година, задачи за новата 

Педагогически 

съветник 

ПС 

9 Гражданска защита – обучение на 

учениците по график в съответствие с 

указанията за 

организиране на тази дейност в 

училищата 

Кл. Ръководители, комисии Директор 

10 Отбелязване на духовния празник на 

Видин 

учители Директор 

1 Ден на Народните Будители председатели МО Месец  ноември 

 

ПС 

2 Обучения по плана за 

квалификационната дейност 

Главни учители ПС 

3 Избор на представители/членове на 

общото събрание на Училищното 

настоятелство 

Директор ПС 

1 Провеждане на родителски срещи по 

степени и паралелки 

Кл. ръководители 

ЗДУД 

Месец  декември Директор 

 

2 Начало на общинските кръгове на 

олимпиадите 

ЗДУД, 

Преподаватели 

Директор 

3 Коледни тържества и концерти Кл. Ръководители Директор 

4 Изработване и приемане на становище 

за прием след завършен VII клас за 

учебната 2021/2022 г. 

Директор РУО 

1 Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за 2020година 

Директор, 

Гл. счетоводител 

Месец  януари 

 

РУО 

2 Кариерно ориентиране – работа на кл. 

ръководители по тематичен план 

Кл. ръководители ЗДУД 



3 Отчитане резултатите от учебно-

възпитателната през първия учебен срок 

Председатели на ЕКК  ПС 

4 Провеждане на редовна сесия за 

учениците в самостоятелна форма 

Кл. р-л Директор 

1 Изготвяне на план за подготовка на 

училищния юбилей 

Комисия Месец февруари 

 

Директор 

2 Актуализиране и утвърждаване на 

списъка с учениците, които ще 

получават стипендии през втория 

учебен срок 

Кл. ръководители, 

Гл. счетоводител 

ПС 

3 Изготвяне на  график за контролните  и 

класни работи през втория учебен срок 

ЗДУД, комисия ПС 

4 Изготвяне на информация за 

превенцията на отпадането от училище 

Педагогически съветник ПС 

5 Обсъждане на проекта за бюджет 2021 с 

лидерите на синдикалните организации 

Директор Общо събрание 

6 Осигуряване достъпна и навременна 

информация за ученици и родители за 

реда, 

условията и сроковете за провеждане на 

ДЗИ 

иНВО. 

Кл. Ръководители, ЗДУД 

 

ПС 

7 Обсъждане на резултатите на учениците 

със СОП и индивидуална форма на 

обучение 

Ресурсен учител ПС 

1 Честване 3-ти март и  22 март Гл. учител и комисии Месец март 

 

ПС 

2 Провеждане на пробни ДЗИ и НВО Учители ПС 

2 Областен кръг на олимпиадите ЗДУД, 

Преподаватели 

ПС 

3 Обучение – изработване на портфолио 

на учителя 

ЗДУД Директор 

4 Дейности по реализиране на училищния 

прием в I клас 

Учители в  начален етап Директор 

1. Родителски срещи по степени и класове Кл. ръководители Месец април 

 

ПС 

2. Избор на учебници  Учители  ЗДУД 



3. Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за първото 

тримесечие на 2020 година 

Директор, 

Гл. счетоводител 

РУО 

4. Национален кръг на олимпиадите ЗДУД, 

преподаватели 

РУО 

1 Приключване на срока за XII  клас и 

допускане  до ДЗИ – майска сесия 

ЗДУД, кл. ръководители Месец май 

 

РУО 

2 Провеждане на поправителна сесия за 

учениците в самостоятелна форма 

ЗДУД Директор 

2 Тържествено отбелязване на юбилея на 

училището 

Екипа на училището  

3 24 май – Ден на българската книжнина и 

славянската писменост. 

Директор, 

ЗДУД 

 

4 Определяне на часовете по учебни 

предмети за  

 ИУЧ и ФУЧна основание подадени от 

родителите на учениците заявления. 

Класни ръководители ПС 

5 Провеждане на ДЗИ  Директор, 

ЗДУД 

РУО 

1 Формиране на паралелките и 

оповестяване на резултатите от 

училищния план прием за I клас 

Учители  начален етап Месец юни 

 

ПС 

2 Работа по училищната документация ЗДУД и 

учителите 

ПС 

3 Провеждане на 

поправителна сесия  

ЗДУД и 

учителите 

ПС 

4 Провеждане на НВО Директор,ЗДУД РУО 

1 Организация и провеждане на прием на 

ученици в VIII клас за учебната 2021–

2022г. 

Директор,  

комисии 

Месец юли 

 

РУО 

2 Изготвяне на доклад-анализ за успеха и  

квалификационната дейности през 

учебната година 

Директор, ЗДУД,  

гл. учител 

РУО 

3 Анализ  за дейността на училището през 

учебната 2020–2021г. 

Директор ПС 



4 Изнесено обучение на целия колектив 

по тема от Плана за квалификационната 

дейност 

ЗДУД ПС 

5 Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за второто 

тримесечие на 2020 година 

Директор 

Гл. счетоводител 

РУО 

 

IV. Теми за заседанията на Педагогическия съвет  

Заседанията на ПС се провеждат по график както следва: 

 

ДАТА 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

ОТГОВОРНИК 

 СЕПТЕМВРИ  

02.09.2020г. 1. Приемане на училищните учебни планове 

2. Приемане на формите на обучение в училището  

3. Вземане на решение за продължителността на учебните часове 

4. Приемане на ученици в ИФО 

5. Избор на постоянни комисии  

6. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

10.09.2020г. 1. Приемане на всички правилници, програми и мерки за учебната година 

2. Организационни въпроси. 

Директор 

ЗДУД 

 ОКТОМВРИ  

15.10.2020 г. 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието. 

2. Разглеждане на заявления на учениците за стипендии. 

3.Запознаване с плана за контролната дейност на директора и заместник директора. 

4. Организационни въпроси. 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

 НОЕМВРИ  

11.11.2020г. 1. Отчет за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Обсъждане на приема за учебната 2020–2021 г. 

3. Информация за работата на училищното настоятелство. 

4. Анализ на резултатите от проверка на входните нива. 

5.Анализ на резултатите от проверка по водене на задължителната училищна 

документация. 

6. Доклад на класните ръководители за поведението и дисциплината на учениците. 

7. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

 

Председател на 

училищното 

настоятелство 



 ДЕКЕМВРИ  

15.12.2020г. 1. Отчет за изпълнение на решенията от предходния съвет. 

2. Обсъждане на училищния план-прием и приема в гимазиален етап. 

3. Доклад на педагогическия съветник за работата с децата и семействата в риск. 

4. Организационни въпроси 

Директор 

 

ЗДУД 

Педагогически 

Съветник 

 ЯНУАРИ  

18.01.2021г. 1. Анализ на контролната дейност на ръководството. 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 

3.Приема план за приключването на първия учебен срок 

4. Приемане на информация за работата на училищните комисии 

5. Организационни въпроси. 

Директор 

 

 

 ФЕВРУАРИ  

12.02.2021г. 1. Анализ на резултатите от I учебен срок 

2. Обсъждане на резултатите на учениците със СОП и индивидуална форма на 

обучение 

3. Доклад на Директора  и ЗДУД за резултатите от контролната дейност през първия 

учебен срок. 

4. Актуализиране на списъците със стипендиите за ІІ учебен срок. 

5. Анализ на резултатите от проведените олимпиади 

6.Доклад за резултатите от проведените сесии, самостоятелната форма на обучение 

и външни оценявания в IV, VII и XII клас 

7. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

Счетоводител 

Т. Арнаудова 

 МАРТ  

18.03.2021 г. 1. Тематичен ПС- портфолио на учителя 

2. Приемане на план за подготовка на приема на ученици през 2021–2022  учебна 

година. 

3.  Доклад за работата на етичната комисия 

4.  Организационни въпроси. 

Директор 

ЗДУД 

Председател на етичната 

комисия 

 АПРИЛ  

14.04.2021г. 1.Приемане на план-график за дейностите по организиране и провеждане на 

държавните зрелостни изпити и НВО и държавния план-прием. 

2. Подготовка за отбелязване на 135 годишния юбилей на училището. 

3. Определяне на знаменосци и асистенти 

4. Организационни въпроси. 

Директор 

КР 

 

ЗДУД 

 МАЙ  



13.05.2021г. 1. Доклад на КР на І и ХІІ кл. за резултатите от учебния процес за 2020–2021 учебна 

година. 

2. Запознаване с инструкциите за провеждане на ДЗИ и НВО. 

3. Отбелязване на 135- годишния юбилей на училището 

5. Организационни въпроси. 

Директор 

КР 

 

ЗДУД 

 ЮНИ  

11.06.2021 г. 1. Приемане  на училищните  учебните планове за учебната 2021–2022учебна 

година. 

2. Приемане на план за приключване на учебната година за VII, VIII, IX и XI клас. 

3. Доклад на КР на I–VІ клас за завършване на учебната година. 

4. Организационни въпроси. 

Директор 

 

КР 

28.06.2021 г. 1. Доклад на КР на VII, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас за завършване на учебната година. 

2. Утвърждаване на списък с учебниците за учебната 2021–2022 година 

3. Организационни въпроси. 

 

 

 ЮЛИ  

02.07.2021 г. 1. Годишен педагогически съвет – анализ на резултатите от цялостната 

образователно-възпитателна работа през учебната 2020/2021г. 

2. Доклад на председателя на училищната зрелостна комисия за придобиване на 

средно образование. 

3. Организационни въпроси. 

Директор 

 

 

КР 

 

ЗДУД 

 

 СЕПТЕМВРИ  

9.2021 г. 1. Приемане на училищните учебни планове 

2. Приемане на формите на обучение в училището  

3. Вземане на решение за продължителността на учебните часове 

4. Приемане на ученици в ИФО 

5. Избор на постоянни комисии  

6. Организационни въпроси. 

 

Директор 

ЗДУД 

 

9.2021 г. 1. Отчет за изпълнение на решенията от предходни съвети. 

2. Актуализиране на стратегията за развитие на училището. 

3. Приемане на годишен комплексен план. 

4. Приемане на Годишен план за квалификационната дейност през учебната 2021–

2022 г. 

5. Приемане на Правилник за дейността на училището през учебната 2021–2022 г. 

6. Приемане на Правилник за ЗБУТ. 

Директор 

 

ЗДУД 



7. Организационни въпроси. 

 

V. Квалификационни дейности 

Осъществяват се по план, приет на заседание на ПС от 10.09.2020г. 

 

VI. Извънкласни дейности по направления: 

Осъществяват се по графика на дейностите и плановете на ЕКК, приет на заседание на ПС от 10.09.2020 г. 

 

VII. Обучение за действие при бедствие, аварии, катастрофи и пожари  

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник:  комисия, кл. ръководители 

 

VIII. Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд 

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник:  Директор, кл. ръководители 

 

IX. Провеждане на обучение по безопасност на движението и гражданска защита 

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник:комисии, кл. ръководители 

 

X. Работа за интегриране на деца със СОП 

1. Осъществява се съобразно плана за работа на училищния екип. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кристина Димитрова 

 

 

XI. Взаимодействие с родителите  

1. Основна цел:  

Привличане на родителите с цел сътрудничество и съдействие на училището и училищното ръководство по проблемите на 

учебно-възпитателния процес и дейността на училището. 

2. Основни приоритети при взаимодействието: 

Приобщаване на родителската общност към училищния живот при чествания, празници, юбилеи и други изяви;ангажиране 

на родителите, при решаване на образователни, възпитателни и социални проблеми на учениците;индивидуални срещи с 

родители;провеждане на родителски срещи за информираност на родители и ученици за учебно-възпитателната 



работа;класни тържества – съобразени с календарния график;своевременно запознаване на родителите с условията на прием 

на учениците след завършен VII клас.  

Срок: постоянен 

Отг. Директор и ЗДУД 

 

XII. Взаимодействие с училищното настоятелство и обществения съвет: 

Училищното настоятелство да съдейства активно за включването на родителите в извънкласните и извънучилищни 

дейностикато: 

1. Съдейства за включване на родителите при организиране свободното време на учениците в извънкласни и 

извънучилищни мероприятия; 

2. Обсъжда и решава въпроси, свързани с материално-техническата база, дидактическите средства и материали, училищен 

двор. 

3. Училищното настоятелство подпомага и финансира училището чрез спонсорство и дарение от физически и юридически 

лица; платени услуги на лица; договори с организации и стопански предприятия и фирми. 

 

 

Планът може да се актуализир апо реда на неговото приемане. 

 

 


