
ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.Крепча,общ.Опака,обл.Търговище

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

I. Основни приоритети в дейността на ОУ”Васил Левски”

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на регионално 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 област Търговище 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 областно ниво за превръщане на ученето през целия живот в реалност. 

4.  Създаване  на  оптимални  условия  за  повишаване качеството на  образователния  процес   на  регионално  ниво  чрез
изграждане и развитие на компетентностите на учителя и директора. 

5. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2019/2020
година  с  цел  постигане  на  намаляване  дела  на  отпадналите  и  преждевременно  напусналите от  детските  градини  и
училищата  на  територията  на  област  Търговище  деца  и  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
2019/2020 година; подобряване на качеството на професионалното образование и обучение;  
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6.  Създаване  и  функциониране  на  екипи  за  съвместна  работа  на  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 година 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. Насочване на контролната функция и методическата подкрепа на РУО – Търговище върху  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. Повишаване на  качеството на образователния процес в професионалните училища и адаптиране на професионалното
образование и обучение към нуждите на пазара на труда.

9. Практическата насоченост на обучението с подкрепа за придобиване на ключови компетентности и ориентацията към
резултати.

 
10. 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. 

11. Оптимално и целенасочено планиране и организиране на Допълнителния държавен план прием за учебна 2021/2022
година.

12. Подобряването на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен подход. 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:
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№ Дейности по Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка

Мерна

единица

(брой,

процент)

Базова стой-

ност

Целева

стойност

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
 система (2013 – 2020)
1.1 Повишаване  на
обхвата   на  децата  и
учениците

1.1.1Осъществяване  на
контакти  с  ЦДГ  относно
децата,  подлежащи  на
обучение в  І клас.
.

Октомври
2019

% обхванати
деца

100 100 Гл. учител
Кл.  ръководител
І клас

1.1.2.Набелязване  на
мерки за преодоляване на
проблемите,  свързани  с
обхвата на децата

Октомври
2019

% обхванати
деца

100 100 Гл. учител

1.1.3  Превръщане  на
училището  в  желана
територия  на  ученика,
чрез  обогатяване  на
извънкласните  и
извънучилищните
дейности. Взаимодействие
на  училището  със
заинтересованите страни и
институции  с  цел
превенция на отпадане на
ученици  от  училище  и

2019-
2020г.

% обхванати
деца

100 100 Директор
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намаляване броя на деца в
риск

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 
науката (2014-2020г.)
2.1. Изграждане на ИКТ 
инфраструктура с цел 
обезпечаване и 
повишаване 
ефективността на учебния
процес и управлението на 
административната 
дейност

2019-
2020г.

Брой учители 14 14 Директор
С.Есманов

2.2. Включване на 
училището към 
регионалната облачна 
инфраструктура на РУО 
Търговище

Март 
2020

Директор
С.Есманов

2.3. Оптимално  и
целесъобразно  използване
възможностите  на
училищния  сайт,  чрез
привличане на ученици от
прогимназиален  етап  към
екипа  по  администриране
на сайта

Учебната
2019/2020
год.

% учители и 
ученици

100 100 Педагогическите
специалисти

2.4.  Оптимизиране
използването  на  интернет
достъпа в класните стаи и
безжичната  (WiFi)
инфраструктура,  на
интерактивна дъска.

До  март
2020

% учители 100 100 Педагогическите
специалисти

2.5.   Оптимизиране  на
взаимодействието  между
учители,  родители  и
ученици  чрез  използване

През
учебната
2019/2020
год

%  обхванати 100 100 Педагогическите
специалисти
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на интернет
2.6.  Популяризиране  на
добри  ИКТ  практики  по
всички  учебни  предмети
чрез  сайтовете  на
училището и РУО 

През
учебната
2019/2020
год.

Брой 
обхванати 
учители

14 14 С. Есманов 
Педагогическите
специалисти 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и плана за 2019 г.

3.1.  Организиране  на
съвместни  дейности  с
Центъра  за  кариерно
ориентиране Търговище

През
учебната
2019/2020
година

Брой
документи

1 1 Директор

3.2.  Оптимизиране  на
условията  за
разнообразяване  на
дейностите по интереси в
полуинтернатните групи 

През
учебната
2019/2020
година

Брой
документи

1 1 Учители в 
ГЦОУД

3.3.  Разработване  на
училищен  план  за  2019-
2020 уч.  г. в   изпълнение
на  Националната
стратегия за насърчаване и
развитие  на  грамотността
за периода 2016-2020 )

Септемв
ри

2019

% ученици 1 1 Директор
Гл.учител

3.4.  Подобряване  средата
на  работа  на  учениците
със СОП в съответствие с
годишния  план  за  работа
на  екипа  за  подкрепа  на
личностното  развитие  на
ученици със СОП 

През
учебната
2019/2020
година

% ученици 5 5 Директор
Гл.учител
Ресурсен учител

3.5.  Подкрепа  за  участие
на учениците в олимпиади

Според 
Националния 
календар за 

30 30 Директор
Учители

5



извънучилищ
ни дейности 
на МОН, 
Спортния 
календар на 
МОН и Плана
на РУО

3.6.  Осигуряване  за
безвъзмездно  ползване  на
учебници  и  учебни
помагала за учениците І -
ІV  клас  и  учебници  за
учениците V - VІІ клас 

Септемв
ри

2019

%  осигурени 
за 
безвъзмездно 
ползване на 
учебници и 
учебни 
помагала за 
учениците І - 
ІV клас и 
учебници за 
учениците V -
VІІ клас

100 100 Гл.учител
ЗАС

3.7.  Развиване  на
творческите  заложби  на
учениците  чрез
разнообразни извънкласни
форми с цел стимулиране
на тяхната инициативност
и предприемчивост 

През
учебната
2019/2020
година

%  ученици 100 100 Гл.учител
М.Янкова

4. Изпълнение  на  плана  за  действие  (2015  –  2020)  по  Стратегията  за  образователна  интеграция  на  децата  и  учениците  от
етническите малцинства (2015 – 2020)
4.1.  Дейности  с
родителите   за
преодоляване  на
негативни  стереотипи  и
дискриминационни
нагласи между различните
етнически групи

През
учебната
2019/2020
година

Брой
кампании

2 2 Директор
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4.2. Съчетаване на 
извънкласни и 
извънучилищни дейности 
с традиционния празничен
календар  на  отделните
етнически групи

През 
учебната 
2019/2020
година

%  включени 
ученици

100 100 Директор

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

5.1.1  Създаване  на
благоприятна  среда  за
насърчаване на четенето
и  повишаване  на
грамотността

5.1.1  Привличане  на
общественото  внимание
към  значението  на
грамотността  и
популяризиране  на
четенето.

-  Разработване  на
училищен  план  за
действие 

-  Участие  в  Национална
седмица на четенето

- ,,Моята първа среща с 
книгите в библиотеката“  

2019/20120

Септември
2019 г

2019/2020

2019/2020

%  включени
ученици

70 80 Учител по БЕЛ
Начални учители
Учители в ГЦОУД

Учител по БЕЛ
Начални учители
Учители в ГЦОУД
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5.1.2.  Осигуряване  на
лесен достъп до книги и
други четива.

5.1.2.1  Подобряване  на
условията  в  библиотеката
за  осигуряване  на  лесен
достъп  до  книги  и  други
четива

2019/2020 Брой дейности

   

3 3 Учители по БЕЛ

5.2  Повишаване  на
равнището  на
грамотност

5.2.1 Оценяване  на
равнището на грамотност.

5.2.1.1 Оценяване  на
ефективността  от
посещението  на
предучилищната
подготовка

5.2.1.2 Диагностициране
на  езиковото  развитие  на
децата в края на I клас

Октомври

Септември
2019/2020

Май

Оценени деца

Оценени деца

17

17

17

17

Класен 
ръководител на I
клас

Класен 
ръководител на I
клас 
Директор

5.3 Оптимизиране  на
стандартите  за  учебно
съдържание

5.3.1  Включване  в
учебните  програми за  РП
по БЕЛ на теми, свързани
с  функционалната

Септември
2019/2020

Брой 
програми 5 5

Учител по БЕЛ
Начални учители
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грамотност

6 Изпълнение  на
Стратегията за развитие
на  професионалното
образование и обучение в
Република  България  за
периода  2015-2020  г.
(след  приемането  му  от
МС).

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 г.

7.1. Национална 
програма  „Осигуряване 
на съвременна 
образователна среда“
7..1.1. Модул „Подкрепа 
на целодневното обучение
на учениците‘‘

2019/2020 % ученици 100 100 Директор

7.2.  Национална
програма
„  Информационни  и
комуникационни
технологии  в  системата
на  предучилищното  и
училищното
образование“.
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7.3.  Национална
програма
,, Иновации в действие‘‘
7.3.1 Добри практики с 
иновативни училища

2019/2020  Брой 
практики

0 1 Директор

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

8.1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

8.1.1.  Ранно
идентифициране  на
ученици  в  риск  от
преждевременно  напус-
кане  на  образователната
система  и  за
диференциран подход при
определяне  на
потребностите  им  от
предоставяне  на
индивидуална подкрепа.

2019/2020

8.1.2. Подпомагане 
развитието на 
физическото възпитание 
и спорта в училищата и 
детските градини по 
ПМС №129/11.07.2000 г..

2019/2020 % ученици 100 100 Учители ФВС

8.2. Организация и управление на Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 
образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).
8.3. Подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини по ПМС №129/11.07.2000 г.

9. Организационно и методическо осигуряване дейността на директор и учителите

9.1.  Оказване  на
методическа  помощ  на

Септември
2019

Директор
Гл. учител
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педагогическите
специалисти  при
подготовката  на  новата
учебна година – изготвяне
на  планове  на  МО,
тематични  разпределения,
програми за  ИУЧ,планове
на  кл.  ръководители,
материали  за  входно  и
изходно ниво и др.
9.2.  Подпомагане  на
педагогическите
специалисти  при
организацията  на
дейностите в ГЦОУД  

През
годината

%  обхванати
специалисти

100 100 Гл. учител

9.3.  Участие  в  работни
срещи,  организирани  от
РУО,  с  учителите  от
Община  Търговище,  по
предмети и направления

Октомври
2019

%  обхванати
специалисти

100 100 Педагогически
специалисти

9.4.  План  за  контролната
дейност на директора 

През
годината

Директор

10. Вътрешноинституционални дейности за квалификация на учителите и другите педагогически специалисти, определена чрез 
проучване на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми на РУО и МОН.
10.1.  Проучване  на
желанията на учителите за
участие  в
квалификационни  форми
и  изготвяне  на  план  за
квалификационната
дейност в училище 

Септември Брой анкети 14 14 Комисия по КД

10.2. Обсъждане на новите
учебни  програми  за  IV
клас, новите  учебни
планове,  на  учебните

Септемв
ри

Брой
документи

10 10 Начални учители
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програми  по  ИУЧ.
Резултати  от  прилагането
на  учебните  програми  за
другите класове.  
10.3.  .  Оказване  на
методическа  помощ  на
новопостъпили колеги 

2019/2020 Новопостъпи
ли учители

1 1 Главен учител

10.4. Провеждане на
работни срещи на МО : 

-  Разработване на 
планове за дейността 
на методичните 
обединения;

2019/2020 Брой
дейности

4 4 Председатели  на
МО

- Анализ на входните 
нива на учениците и 
обсъждане на 
резултатите;

- Анализ на резултатите 
от първия учебен срок 
и мерки за 
отстраняване на 
пропуските;

-  Анализ на резултатите
от НВО в V и VII клас

-
- 10.5 Попълване и 

представяне на лична 
квалификационна 
карта по образец от 
всеки педагогически 
специалист за 
отчитане на 
резултатите от 
годишния 

2019/2020 Брой карти 14 14 Главен учител

ЗАС
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квалификационен 
процес. Анкетни карти
за обратна връзка.

 10.6  Дейности  по
изпълнение  на  проект  по
процедура „Квалификация
на  педагогическите
специалисти”  с
бенефициент  МОН  по
изпълнение  на  ключова
Дейност  1  „Подкрепа  за
професионално
израстване  и  развитие  на
професионалните  умения
на  педагогическите
специалисти  чрез
обучения, които завършват
с присъждане на от 1 до 3
квалификационни кредита
съгласно Наредба №12 от
01.09.2016  г. за  статута  и
професионалното
развитие  на  учителите,
директорите  и  другите
педагогически
специалисти”.
 10.7 Участие на учители в
квалификационни
курсове,  организирани  от
РУО Търговище

2019/2020

2019/2020

Брой учители

Брой учители

14

14

14

14

Директор

Директор
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11. Дейности по прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

11.1. Анкетни карти с 
ученици и учители за 
проявени случаи на 
тормоз

Септември
Май

% участници 100 100 Комисия

11.2 Актуализиране  на
механизъм  за
противодействие  на
училищния тормоз

Септември Брой
документи

1 1 Комисия

11.3. Изготвяне на план на
комисията  и  правила  за
справяне  с  училищния
тормоз1
11.3.1.  Дейности  на  ниво
клас
11.3.2.  Дейности  на  ниво
училище
11.3.3.  Дейности  с
родителската  общност  и
други институции
11.4.Дневник на случаи на
тормоз в училище

Септември

2019/2020

Брой
документи

Брой
документи

1

1

1

1

Комисия

Комисия

12.
Дейности по планиране и реализиране на училищния план-прием.

12.1.  Организиране  на
дейностите за реализиране
на  прием  на  ученици  в
първи клас

Януари

Май

Брой
дейности

3 3 Директор

Класен
ръководител на 

I клас

13. Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни 
оценявания
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13.1. Национално 
външно оценяване в ІV 
клас
13.1.1.Участие  в  работни
съвещания,  организирани
от  РУО,  във  връзка  с
провеждане  на  НВО в ІV
клас  и  мотивираното
участие  на  учениците  в
него

Април 
2020

Брой
съвещания

1 1 Директор
Гл. учител
Кл. ръководител 
ІV клас

13.1.2.  Дейности  по
провеждане  на  НВО  на
знанията  и  уменията  на
учениците от ІV клас

Февруари
Май

Брой заповеди 1 1 Директор
Гл. учител

13.1.3.  Осигуряване  на
безопасни  условия  за
провеждане  на  НВО  –
медицински лица,  охрана,
ел.  захранване,
алтернативен  интернет,
видеонаблюдение

График на
МОН

Брой заповеди 1 1 Директор

13.2. Национално 
външно оценяване в VІІ 
клас 
13.2.1.  Участие в  работно
съвещание,  организирано
от  РУО,  във  връзка  с
провеждане на НВО в VІІ
клас 

Април
Май
2020

Брой  работни
съвещания

1 1 Директор

13.2.2.    Заявяване  и
осигуряване   на
необходимите  изпитни
материали

Май
2020

Директор

13.2.3. Указания и 
инструктажи за 

Преди 
съответна

% учители 1 1 Директор
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организирането и 
провеждането на 
приемните изпити след 
VІІ клас 

та 
дейност

 13.2.4.  Организиране  и
провеждане на изпитите за
НВО в VІІ клас 

График на
МОН

Брой заповеди 1 1 Директор

13.2.5.  Осигуряване  на
безопасни  условия  за
провеждане  на  НВО  –
медицински лица,  охрана,
ел.  захранване,
алтернативен  интернет,
видеонаблюдение

График на
МОН

Брой заповеди 1 1 Директор

14. Училищен календар за извънкласни дейности, спортни мероприятия и дейности, свързани с традициите и гражданското, 
здравното и интеркултурното образование на учениците
14.1.  Дейности  от
Националния  календар  за
извънучилищните
дейности на МОН

Септември Брой
документи

1 1 Учители по ФВС

14.2. Дейности  от
Националния  спортен
календар на МОН

През 
годината

Брой
дейности

%  заявили
участие

%  заявили
участие

Учители по ФВС

14.3.  Организиране  и
провеждане  на  общински
кръгове  на  олимпиадите
по учебни предмети

График на
МОН

Брой
дейности

4 4 Учители  по
предмети

14.4.  Организиране  и
провеждане  на  общински
и  областни  кръгове  на
Националната  олимпиада
„Знам  и  мога“  за
учениците от ІV клас

График на
МОН

Брой
дейности

1 1 Класен
ръководител  на
IV клас
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Календарен  план  на
дейностите  за
отбелязване на бележити
дати,  честване  на
празници  и  провеждане
на    училищни
тържества  /отворен  за
актуализиране/
14.5.  Тържествено
откриване  на  новата
учебна година

16 
Септември
2019

Комисия с 
председател 
М.Янкова

14.6.  Отбелязване  на  22
септември  –  Ден  на
Независимостта  на
България

20 
Септември
2019

Н.Стефанова
С.Алиева

14.7.  Отбелязване  на  1
ноември  –  Ден  на
народните будители

31 
Октомври
2019

Ю.Милчева
Д. Христова
ГЦОУД

14.8. Отбелязване на Деня
за  възпоменание  на
жертвите от ПТП

15 
Ноември 
2019

Комисия по БДП

14.9.  Коледно  тържество
Коледен базар

Декември
2019

Класни 
ръководители
Учители ГЦОУД

14.10. Изложба на коледни
картички,  изработени  от
ученици  в  начален  и
прогимназиален етап

Декември
2019

И.Сабриева

А.Цонев

14.11.  Изложба  на
мартеници

Март 
2020

Класни 
ръководители
Учители ГЦОУД

14.12.  19-ти  февруари  –
Патронен  празник  на
училището 

Февруари
2020

М.Янкова
Учители ГЦОУД
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14.13. Честване на 3 март -
национален  празник  на
Република България

Март
2020

Ю.Милчева
М.Янкова
Учители начален
етап

14.14 . Празник на буквите Март 
2020

Н.Хасанова

14.15.  Посрещане  на
първа  пролет-изложба  на
рисунки

Март 
2020

Учители 
Изобразително 
изкуство

14.16.  Отбелязване  на   -
Ден на Земята

Април 
2020

Главен учител
ГЦОУД

14.17.  Отбелязване  на  9
май - Ден на Европа

Май 2020 С.Есманов
Д.Христова

 14.18.  Тържествено
отбелязване  на  24  май  –
Ден  на  българската
просвета  и  култура  и  на
славянската писменост

Май 2020 М. Янкова
Класни 
ръководители 
Учители ГЦОУД

14.19  Издаване  на
училищен вестник
„Училището-територия  на
учениците”

Май 2020 М. Янкова
А. Цонев
Учители начален
етап

14.20.  Отбелязване  на  1
юни  –  международен  ден
на детето

Юни 2020 Учители начален
етап 
Учители ГЦОУД

14.21  Отбелязване  на  2
юни – Ден на Ботев и на
загиналите за свободата на
България

Юни 2020 Ю.Милчева
М.Янкова
Учители ГЦОУД

15. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователната институция

15.1. Тематични проверки

15.1.1. Контрол върху организацията и
провеждането на НВО в ІV и VІІ клас

VI
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор
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15.1.2.  Подкрепа  на  новоназначените
учители/Наставничество

XII, II

2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

15.2. Текущи проверки

15.2.1.  Контрол  върху  изготвянето  на
графиците  за  консултации,  на
допълнителния  час  на  класа,  за
контролни и класни работи

IX, II
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

15.2.2. Контрол върху навременното 
започване на учебните часове и 
присъствие на учениците в час

X, I, IV
2019/2020

Брой проверки 3 3 Директор

15.2.3. Проверка ритмичността на 
изпитванията

XI, IV
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

15.2.4. Контрол на дейността на 
методическите обединения и 
постоянните комисии.

XII, III
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

15.2.5. Контрол върху работата  с 
родителите; провеждане на родителски
срещи и спазване на училищния план 
за работа с родителите.

IX, IV
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

15.2.6. Проверка на дейностите по 
приемствеността между начален и 
прогимназиален етап

II
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

15.2.7. Контрол за постигнати 
резултати от обучението.

X- V
2019/2020

% проверени
учители

100 100 Директор

16. Контрол по спазването на ПДУ, КТ, ПВТР и други процедури по СФУК на образователната институция
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16.1. Проверка на плановете на 
методически обединения  и постоянни 
комисии към ПС

XI
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.2. Проверка на воденето на книгата 
с протоколите на ПС.

XII
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.3. Проверка на книгата за 
подлежащи на задължително обучение 
и съответствието й с Образец 1.

X
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.4. Проверка на издадените 
удостоверения за завършен първи клас,
начален етап и основно образование и 
съответствието им с другата училищна
документация.

V, VI
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

16.5. Проверка на воденето на 
летописната книга

II
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.6. Проверка на воденето и 
съхраняването на документацията по 
трудово-правните отношения с 
персонала- Регистър на издадените 
болнични листи и Регистър на 
трудовите книжки

XII, IV
2019/2020

Брой проверки 2 2 Директор

16.7. Проверка на документацията 
свързана с финансовата дейност- 
първични счетоводни документи

I
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.8. Проверка на социално-битовата и
стопанска дейност.

2019/2020 % участници 100 100 Директор
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16.9. Проверка  спазването 
Правилника за вътрешния трудов ред.

III
2019/2020

Брой проверки 1 1 Директор

16.10. Проверка  спазването на 
Правилника за дейността на 
училището.

2019/2020 % участници 100 100 Директор

16.11. Проверка  спазването на 
ПОБУВОТ

2019/2020 % участници 100 100 Директор

16.12. Готовността за действие в 
екстремни ситуации

2019/2020 % участници 100 100 Директор

Настоящият Годишен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 1/16.09.2019 г.

Приложение № 1 План за квалификационната дейност на ОУ ,,Васил Левски „ с. Крепча за 2019/2020 учебна година
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