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ЗА У Ч Е Б Н А Т А 2018г./2019г. 

I. Резултати от изминалата учебна година 

През изминалата учебна година дейностите в ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" се 
подчиняваха на основните задачи, залегнали за решаване в годишния план. В 
училището се обучаваха 264ученици в 14 паралелки - 8 в начален и 6 в прогимназиален 
етап на обучение, както и 5 групи в целодневно обучение в начален и една група в 
прогимназиален етап на обучение. 
ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" поставя в центъра на своята дейност детето и ученика с 
неговите интереси и възможности и ги развива чрез разнообразни форми. 
Приоритетите и основните задачи са свързани със: 

> Усвояване на минимум от знания, умения и компетенции по всички учебни 
предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

> Приоритетно оценяване на уменията и компетенциите на учениците, формирани 
в процеса на обучение. Провеждане на входяща и междинна диагностика за 
проверка. 

> Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на всеки 
ученик. 

> Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с 
възрастовите особености на учениците. 

г Допълнителна работа с изоставащи ученици и такива с обучителни трудности. 
г Насърчаване и подкрепа за участие на учениците в олимпиади, състезания и 

конкурси. 

В резултат на това учениците усвояват бързо и лесно основните знания и умения по 
всички учебни предмети и се представят много добре на външните оценявания, на 
всички олимпиади и национални състезания и конкурси, което е показател за 
отговорната мисия на учителите, приели образованието на учениците като най-важната 
стъпка към изграждането на личпостта.В помощ на обучението са разнообразни 
съвременни интерактивни и интегративни педагогически методи, форми и техники -
лекция, беседа, дискусия, наблюдение, самостоятелна и групова работа /изготвяне на 
доклади, табла, постери и други материали, които подпомагат работата на учителя и 
засилват интереса на учениците към образованието. Все по-активно се използват 
мултимедийните презентации, електронно учебно съсдържание, работа с Интернет 
базирани платформи. 

Активно е участието на учениците от начален етап в множество състезания и 
конкурси. „ математика без граници", „ Коледно математическо състезание", „ Иван 
Салабашев" , „ Аз и природата и светът",,, Аз и числата", има двама четвъртокласници 
класирани за областен кръг на олимпиадата по математика се Стефания Зашева и 
Георги Алексиев от IV "а" клас. Двама класирани четвъртокласници има и в 
Националното състезание „Знам и мога" , За областен кръг- отново Георги Алексиев и 
Гергана Пенева. Ученикът Георги Алексиев от класа на г-жа Попова е участникът с 
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най-висок резултат в града на Математическото състезание „Питагор". Същият този 
ученик е получил най-висок брой точки на Общинско ниво и на математическото 
състезание „Европейско Кенгуру". 
Трима първокласници са класирани за Националното финално състезание на 
Математика без граници, което ще се проведе в гр. Несебър- Иван Алексиев от I ,,б" 
клас , Емили Тодорова и Александра Иванова от I „а" клас. 

За първи път ученици от нашето училище участваха в състезание „Любословие", 
организирано от Съюза на филолозите в България. Резултатите са ни отлични. От 10 
явили се ученика от I „а" клас- осем са класирани за втори кръг, като отново Емили 
Тодорова е с максимален брой точки, а разликата между останалите е с по 1 точка. От 
вторите класове седем деца от II „ а" клас и 5 от II ,,б" клас са класирани за втори кръг. 
Трима ученици от III „а" и четири класирани от III „б" клас , класирани има и от IV,.a*L 

клас. 
Изключително голям интерес предизвика организираният от началните учители 

Коледен конкурс „Сръчко". Сам по себе си този конкурс допринесе за активното 
включване и на семействата на учениците ни, а многото участници с прекрасно 
изработените сувенири бяха доказателство, че взаимната работа с родителите и 
правилното взаимодействие винаги довежда до положителни резултати и за двете 
страни. 
В края на учебната година се проведе външно оценяване на учениците от 4 и 7 клас по 
всички общообразователни предмети. Четвъртокласници показаха отлични резултати и 
са първи по успех в общината, а учениците от 7 клас са също на челни места, както по 
български език и литература, така и по математика. На проведените Общински кръгове 
на олимпиадите по всички учебни предмети нашите ученици се представиха отлично и 
имаме много голям брой ученици, класирани за областен кръг. 

I ~во място на Областния кръг на Теодор Бараков от V клас в Олимпиадата по 
география и икономика с преподавател Диана Карабожилова. 

IP1"' място на Областния кръг на Георги Стоилов от VI клас в Олимпиадата по 
география и икономика с преподавател Анета Маркова. 

1Гро място на Областния кръг на Таня Георгиева от VI клас в Олимпиадата по 
история и цивилизация с преподавател Анета Маркова. 

НГТ0 място на Областния кръг на Венеса Кроснева от VI клас в Олимпиадата по 
история и цивилизация с преподавател Анета Маркова. 
Добро и много добро е представянето на учениците по БЕЛ, биология и химия. 
В националния конкурс „Не ее гаси туй що не гасне" посветен на 140 години от 

Освобождението на България участниците се представиха с реферати, есета, 
мултимедийни презентации и видеофилми. На общинско ниво всички участници 
получиха награди. Ученичката Персиана Цанкова зае I място за реферат в 
националното класиране. III престижно място за есе е за Доника Баракова. 
Ръководителят им Анета Маркова също бе наградена. 
Учениците ни взеха участие в два конкурса: 
създаване на приказка „Моят учител е суиергерой" със завоювано III място от 
Персиана Цанкова. 
конкурс посветена на поета Иван Йончев, организиран от вестник „Приятел" - I място 
за Персиана Цанкова. II място за Доника Баракова. 
Призови места учениците ни заемат във всички състезания и конкурси по рисуване. 
Продължи работата по проект „ Твоят час", където бяха сформирани 5 групи, три по 
интереси и две за ученици с обучителни затруднения. Състезанията са една от често 
срещаните и желани от учениците форми на извънкласна и извънучилищна дейност, 
Със задоволство ще отбележим постиженията на учениците в различните направления. 
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Призови места заеха и учениците в математическото състезание „Математика на 
английски"УГа клас е на първо място, a VI"° клас на второ. Подготовката е осъществена 
от преподавателите Макова, Тодорова и Карабожилова. В училище се проведе 
математическо състезание „Забавна математика" - подготвена от Макова и Тодорова. 
На победителите се раздадоха награди. Призови места заеха и учениците в 
математическото състезание „Математика на английски"УГа клас е на първо място, а 
VI"0 клас на второ. Подготовката е осъществена от преподавателите Макова, Тодорова 
и Карабожилова. В училище се проведе математическо състезание „Забавна 
математика" - подготвена от Макова и Тодорова. На победителите се раздадоха 
награди. 
Изключително успешна бе изминалата учебна година за спортистите ни. След 
спечелване на общински, областни и зонални първенства момичетата V- VII кл. Се 
класираха за финали на ученическите игри по лека атлетика, където отборно спечелиха 
IV място в страната и Изабел Крамарска завоюва два златни медала на 400 метра и 
дълъг скок. Общинско първенство по лека атлетика момчета V- VII кл. завоюваха 
второ място. На общински състезания но волейбол момичетата V-VII кл. -първо 
място, момчета-трето място. Футбол -второ място и баскетбол момичета-трето, 
момчета-четвърто. А на ледената пързалка всички участници от начален и 
прогимназиален етап завоюваха първо място. Учениците ни и тази година взеха 
участие в турнир по футбол за Купата на „ Кока-Кола". Участие на ученици в 
Национален шосеен крос гр. Самоков: Изабел Крамарска-първо място, Константина 
Василева-трето. Виктория Ляпова-четвърто и Димитър Тосков-шесто място. 
През тази година проведохме и много инициативи за стимулиране на творческата 
активност на учениците: Тържество посветено на годишнината от обесването на Васил 
Левски; Участие в градското тържество за втори юни „Ботев е в нас''; Участие на 
седмокласници в обучение по безопасен Интертнет, тържества посветени на 
Националния празник, годишнини и чествания на велики културни просветни дейци, 
отбелязване на фолклорни празници и обичаи. 
Традиционно се проведе за Коледа тържество и благотворителна инициатива за 

подпомагане на деца сираци и социално слаби. С голямо желание учениците от всички 
класове участваха в отбелязването на патронния празник на училището. А с кратки 
тържества изпратихме завършилите четвъртокласници и седмокласници. 
През учебната 2016-2017 год. учениците и учителите на третите класове се включиха в 
проекта „ Научи се да караш ски. Училището работи и по проекти „Схема училищен 
плод"и „Училищно мляко". 

И. Каква е мисията на училището? 

а/ Издигане качеството на образователно-възпитателния процес и подобряване 
микроклимата в училище. 
б/ Развитие на емоционално-ценностната система на учениците чрез възпитаване на 
национални и общочовешки добродетели. 
в/ Разширяване на сътрудничеството и партньорството с родителите и местната 
общественост 

III. Визия на училището 



Образът на нашето училище е свързан с това, че в духа си то е съхранило най-
ценното от своята 218-годишна история и утвърждава и до днес новите идеи на 
българското образование. То е училище, което не само дава знания, но и 
утвърждава човешките добродетели-трудолюбие, отзивчивост, толерантност, 
любов и уважение, самоконтрол, зачитане на собственото и чуждо достойнство. 

IV. Цели на училището 

1. Създаване и поддържане на благоприятен психоклимат, в който да се развиват 
отношения на добронамереност, любезност, взаимопомощ и морална подкрепа. 

2. Постигане на много добро ниво на знания и умения, както и развиване на 
емоционално-ценностна система 

3. Запазване на добрата традиция за постигане на отлични резултати от олимпиади, 
състезания от различен характер и НВО. 

V. Стратегии в дейността на училището 

а/ Високо качество на подготовка по всички учебни дисциплини 
б/ Запазване на качеството на чуждоезиковото обучение. 
в/ Подобряване на физическото възпитание на учениците и спортната им култура 
г/ Поставяне на ученика в центъра на дейностите-инициатор и активен участник, а 
не пасивен наблюдател. 
д/ Подбор на квалифицирани специалисти при назначаване в училище, 
е/ Подобряване на учебно-материалната база с цел повишаване качеството на 
учебния процес 

VI. Приоритети и дейности 

а/ Издигане качеството на учебно-възпитателния процес 
б/ Гражданско образование и възпитание 
в/ Ранна чуждоезикова подготовка 
г/ Редовно провеждане на консултации по основните учебни дисциплини, 
д/ Въвеждане на целодневно обучение 
е/ Развитие на извънкласните дейности 
ж/ Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 
з/ Продължаване работата по проекти и схема "Училищен плод" 

VII. Дейности свързани с постигане на целите, стратегиите и приоритетите. 

1. Дейности за постигане на реални резултати 

да се привлекат и задържат всички ученици от района, подлежащи на 
задължително обучение 
срок м.1Х. 2018г. 
отг. вс. учители 
- да се изработи план за здравното обучение на учениците. 
срок м.ТХ. 2018г. 
отг. медицинската сестра 
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- да се провеждат съгласно графика и указанието часовете по БДП и гражданска 
защита 
срок постоянен 
отг. класните ръководители 
- в часа на класа да залегнат теми. свързани с превенция на зависимостите, 
противодействие срещу проявите на насилие и агресивност 
срок: постоянен 
отг. класните ръководители 
- IV и VII клас да бъдат запознати с характера на външното оценяване 
срок м. III 
отг. кл. р-ли на IV и VII клас 
- пред учениците от VII клас да бъдат представени възможностите за 
кандидатстване 
срок м. IV 
отг. кл. р-ли на VII клас 
- във връзка с патриотичното възпитание на учениците да се заплануват часове за 
посещение на исторически забележителности и честване на официални празници 
срок: постоянен 
отг. класните ръководители 
- във връзка с екологичното възпитание да се заплануват часове сред природата, 
походи до национални паркове, изложби за природата, екологични игри. 
срок постоянен 
отг. вс. учители 
- за по-доброто организиране на дежурствата в класните стаи, подобряване на 
дисциплината, изграждане на лична отговорност и опазване на училищното 
имущество, класните ръководители да оказват помощ и да координират този вид 
дейност 
срок постоянен 
отг. класните ръководители 
- да се изготви декларация за родителите, че при повреда на имуществото, 
отговорността за неговото възстановяване носи родителя 
срок 17.09.2018 г. 
отг. кл. р-ли 

2. Дейности свързани е професионалните задължения на учителите 

- да се изготвят годишни тематични планове по всички учебни предмети, съобразно 
учебните програми на МОН. Учителите да определят формите, методите и 
средствата на работа съобразно личните си виждания. Могат да се извършват 
промени при условие, че се осигурят успешни крайни резултати 
срок 14.IX. 2018г. 
отг. вс.учители 
- да се изготвят всички програми по ЗП и ИУЧ 
срок 14. IX. 2018г 
- цялостната методическа работа в училище да се ръководи от председателите на 
методическите обединения и директора. 
срок постоянен 
отг. председателите 
- всички учители да участват в ПС и методически съвещания 
срок постоянен 
отг. директора 

- да се използват възможностите на ДИУУ към СУ за повишаване на 
квалификацията на учителите 
срок постоянен 
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отг. учителите 
- да продължи осъществяването на приемственост между начален и прогимназиален 
етап чрез съвместна работа, с цел запазване броя на учениците в паралелките, чрез 
провеждане на: 
а/ беседи 
б/ открити уроци 
в/ интерактивни уроци 
г/ съвместни тържества 
срок постоянен 
отг. учителите 

3. Основни приоритети свързани еъс социалната среда 

- редовно провеждане на родителските срещи по класове 
срок постоянен 
отг. класните ръководители 
- в началото на учебната година родителите да се запознаят с учебния план за часа 
на класа, графика на учебното време, дневния режим, правилника за вътрешния ред, 
седмичната натовареност, завършването на учебната година, изпитвания, оценяване 
и др. 
срок 14. IX. 2018г 
отг. класните ръководители 
- да се насърчи дейността на родителските активи, с цел привличане на семействата 
като активен съюзник и участник в живота на училището 
срок постоянен 
отг. кл. р-ли 
- ежемесечно да се уведомяват родителите за текущите оценки на учениците и 
посещаемостта в училище чрез редовно попълване на бележника 
срок постоянен 
отг. всички учители 
- провеждане на редовни заседания с училищното настоятелство с цел търсене на 
пътища за решаване на някои основни проблеми 
срок постоянен 
отг. Директора 
- поддържане на непрекъснат контакт с културните институции в града с цел 
съвместни дейности, чествания, участия, празници, културно-музикални програми, 
изложби. 
срок постоянен 
отг. всички учители 

4. Задачи на координационния съвет за противодействие на училищния 
тормоз 
въвеждане на Дневник за случаите на тормоз 

срок 15.09.2018г. 
отг. координационния съвет 

- запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за 
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище по 
ред, определен от Директора 
срок месец октомври 2018г. 
отг. Директор 
- попълване на задължителните анкетни карти за тормоза в училище 

6 



срок месец октомври 2018г. и месец май 2019г. 
отг. класните ръководители 
- анализ и обобщаване на резултатите от анкетните карти 
срок месец ноември 2018г. и месец май 20 J 9г. 
отг. М. Богоева и В. Ду дина 
- създаване на мерки за задълженията на всички служители, свързани със 
случаите на тормоз 
срок месец септември 203 8г. 
отг. М. Богоева и В. Дудина 
- запознаване на педагогическия колектив с обобщените резултати и обсъждане на 
необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия 
срок месец ноември 2018г. 
отг. М. Богоева 

изготвяне на годишен отчетен доклад на комисията за тормоза в училище 
срок месец юни 2019г. 
отг. М. Богоева 

5. Задачи и форми на работа на комисията по БДП, охрана на труда и защита 
при бедствия и аварии. 

- редовно провеждане на инструктажи в ЧК с учениците от всички класове по 
въпросите за БДП. Провеждане на 5-минутка в края на часа. 
срок постоянен 
отг. учителите 
- да залегнат теми в ЧК, свързани с поведението на децата при природни бедствия, 
аварии и катастрофи 
срок постоянен 
отг. кл. р-ли 
- съвместно с районната противопожарна служба да се провеждат беседи с 
учителите и учениците. 
срок постоянен 
отг. Директора и комисията по защита при бедствия и аварии 
- да се провеждат практически занимания за реагиране при: 
- пожари 

- земетресения 
- наводнения 
срок постоянен 
отг. Директора и комисията по защита при бедствия и аварии 

6. Гражданско образование и възпитание 

- да се осъществява в ЧК и по всички учебни предмети, както и при отсъствие на 
учители 
срок постоянен 
отг. всички учители 
- да се подберат и утвърдят теми за ГО. които да се разглеждат при отсъствие на 
учители от заместници 
Срок месец септември 2018г. 
отг. В. Дудина 

- да се честват всички национални празници и се утвърждават тържествените 
ритуали в живота на училището 
срок постоянен 
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отг. Директора и класните ръководители 
-да се провеждат часовете по БДП съгласно плана на комисията по БДП и графика 
на Директора към същия план 
срок постоянен 
отг. кл. р-ли 
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Теми и график на педагогическите съвети 

м. септември 

Първи съвет 
1. Създаване на комисии за новата учебна година 
2. Запознаване с насоките за работа през 2017-2018г Утвърждаване на ЗИП 
3. Утвърждаване на ЗИП и СИП 

Втори съвет 
1. Приемане на всички правилници и планове за работа през 2016/2017 учебна 

година 
2.Утвърждаване и приемане на учебната програма за първи учебен срок 

м. октомври 
1. Анализ на резултатите от входно ниво 

м. февруари 
Срочен съвет 

м. март 
Определяне на комисии и разпределяне задачите за отбелязване празника на 

училището 

м. юни 
1. Годишен съвет 

Квалификационна дейност на педагогическия колектив 

м. септември 

Нови акценти и Наредби в Закона за предучилищното и училищно образование 

м. февруари 

м. април 
БДП 

Приет на ПС с протокол № 10 / 14.09.2018г. 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018г>2019г. 

Д е й н о с т С р о к О т г о в о р н и к 
1 м. с е п т е м в р и 

Откриване на учебната година 17.09.2018 г. Всички учители 
Родителски срещи 21.09.2018 г. Всички учители 
Раздаване на учебниците 21.09.2018 г Всички учители 
Представяне на годишните 21.09.2018 г Всички учители 
тематични разпределения 

Изработване на графици за 
консултации, дежурства, втори час 21.09.2018 г. Всички учители, 
на класа. БДП и ГЗ 
Отбелязване Деня на 
Независимостта 21.09.2018г. А. Маркова 

Работна среща на МО на учители от 
начален етап на образованието на септември Председател МО 
тема: „ Партньорството учител- начален етап 
учител ГЦОУД" 

Участие в национален спортен 
празник 30. 09.2018 г. В. Гамалова 

2 м . о к т о м в р и 
Изготвяне на графици за октомври Всички учители 
провеждане на входните нива за 
установяване знанията на 
учениците 
Отбелязване на Международния 05.10.2018 г. Класни 
ден на учителя ръководители 
Входни нива до 12.10. 2018 г. Всички учители 
Есенни екскурзии до 31.10.2018 г. Класни 

ръководители 
начални учители и 

Рисунки на асфалт " Златна есен" до 20.10.2018 г. учители ГЦОУД 
Начални учители 

до 31.10.2018 г. 
Отбелязване Деня на народните Класни 
будители до 31.10.2018г. ръководители и 

учители ГЦОУД 
Отбелязване световната седмица на Класните 
четенето ръководители и 

учители ГЦОУД 

31.10.2018 г. В. Гамалова 



Провеждане на колопоход посветен 
на Деня на будителите 

в м.ноемврм 
Отбелязване Деня на християнското 
семейство 
Посещение на библиотека 

23.11.2018 г. 

30.11.2018г. 

Всички учители 
начални учители 
начални учители 

Отбелязване на Световния ден 
против агресията и насилието до 30.11.2018 г. В. Гаматава 

Участие в общински състезания по 
футбол, волейбол, баскетбол и лека 
атлетика 
Вътрешно- училищно състезание за 
прогимназиален етап - „Аз зная'* 

30.11.2018г. 

30.11.2017 г. 

Д. Макова, М. 
Тодорова 

Преподаватели 
прогимназиален 
етап 

4 м.декември 
Коледни тържества в училище 

Посещение на театрална 
постановка 

21.12.2018 г. 

15.12.2018 г. 

начални учители и 
учители ГЦОУД 
кл.ръководители и 
учители ПИГ 

Състезание „ Математическа 
кръстословица" 

до 22.12.2018 г. Д. Макова 

Вътрешно-училшцен конкурс 
„ Сръчко" 

до 15.12.2018 г. Начални учители 

Коледна изложба - базар 21.12.2018г. М. Богоева, Д. 
Око лека, Л. 
Найденова, М. 
Галчева 

Коледен празник 21.12.2018 г. М. Галчева.М. 
Палова 
С. Стоянова 

5 м.януари 



Провеждане на общински кръгове 
на олимпиади по математика, 
история, биология, химия, физика, 
география и БЕЛ 

Национално състезание „Знам и 
мога" за 4 клас 

съгласно график 

януари 

учители по 
учебните предмети 

С. Стоянова, Д. 
Младенова 

На пързалката 
Начални учители и 
учители ГЦОУД 

6 м . ф е в р у а р и 
Общоучилищен зимен празник 05.02.2019 г. В.Гамалова, 

всички учители 

Отчитане резултатите от първия 
срок 
Родителски срещи 
Отбелязване на гибелта на В. 
Левски 

16.02.2019 г. 

до 15.02.2019 г. 
19.02.2019г. 

кл.ръководители 

всички учители 
учители ГЦОУД 
и класни р-ли 

Участие в Общински и национални 
конкурси за рисунки и валентникм съгласно график VI. Тодорова, 

М. Богоева, 

Да посрещнем Баба Марта с 
рисунки и мартеници 

Състезание „ Математическа 
щафета"-6кл. 

28.02.2019 г. 

до 28.02.2019 г. 

нач. учители, 
учители ио НИ 
учители ГЦОУД 
Д. Макова, 
М.Тодорова 

Участие в конкурсите за рисунки 
организирани от МКБППМП и 
Младежкия дом 

постоянен срок М. Богоева, М. 
Тодорова 

7 м. м а р т 



Честване на Националния празник 
и отбелязване на 140 г. от 
Освобождението на България 

01.03.2019 г. 
начални учители, 
А. Маркова 

Отбелязване на Благовещение в 
Самоковския край 

Учители 
прогимназиален 
етап 

Тържество „ Ние сме вече 
грамотни" 

до 30.03.2019 г. учители първи 
клас 

Отбелязване на Световния ден на 
детската книга 

Класните 
ръководители 

8 м.април 

Отбелязване Международния ден 
на Земята с изработване на 
презентации от учителите 

Вътрешно-училищен фотоконкурс 
" Природни картини" 

19.04.2019г. 

до 23.04.2019 г. 

кл. ръководители 

начални учители, 
М.Галчева 

Състезание по БДП с велосипеди 

Пробна матура по математика 
Пробна матура по БЕЛ 

25.04.2019г. 

до 30.04.2019 г. 
до 30.04.2019 г. 

A.Маркова 
B. Гамалова 
Д. Макова 
М. Павлова, 
М.Галчева 

9 
м. май 

9 Честване на Патронен празник на 
училището 
Участие в честването на 
Освобождението на Самоков 
Участие в тържествата за 24.05. 
Провеждане на учебни екскурзии и 
зелени училища - начален етап 

май 2019 г. 

14.05.2019г 

24.05.2019 г. 
31.05.2019 г. 

всички учители 

А.Маркова, 
всички учители 
начални учители 

Провеждане на НВО съгласно график всички учители 

Тържествено отбелязване 
завършването на начален етап 

31.05.2019 г. 
начални учители 

Спортни игри - участие в общински 
турнири и общоградски крос 

съгласно график В. Гамалова 

Всички учители 



Споделяне опит и обмяна на 
мнения между учителите от 
начален етап и прогимназиален 
етап с цел осигуряване плавен 
преход между отделните етапи на 
образованието 

постоянен 

10 м, юни 
Отбелязване на 02.06 - Деня на 02.06.2019г. А.Маркова, 
Ботев Павлова, Галчева 

Провеждане на учебни екскурзии - до 15.06.2019г кл. р-ли V-VII кл. 
прогимназиален етап 

28.07.2019г Тържество за края на учебната го- 28.07.2019г Прогимназиални 
дина учители 
Провеждане на редовна поправи-
телна сесия до 30.06,2019г, всички учители 

за 7 кл. до 
10.07.2019г. 


