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ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. КОЗЛОДУЙ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

През учебната 2021-2022 година дейността на педагогическия колектив на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще бъде насочена 

към реализирането на следните стратегически, национални и регионални приоритети: 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 

2030) 

1. Компетентности и таланти 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху бъл-

гарски език и литература и математика.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 
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5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подк-

репа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалис-

ти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

Регионални приоритети в дейността на РУО – Враца 

1. Качествено и ефективно образование и обучение. ДПП – съобразно националните приоритети и пазара на труда.  

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване  на РУО – Враца 

Училищни приоритети 

1. Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти и създаване на условия за ефективно превключ-

ване между присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда. 

2. Повишаване на резултатите от обучението на учениците чрез системно прилагане на иновативни практики като компетентностния 

подход, проектно-базираното обучение, активно учене, формиращо оценяване и други подходи, методи и форми. 

3. Реализиране на училищни политики за възпитателна работа с акцент върху възпитанието на учениците в национални и общочовеш-

ки ценности и своевременно оказване на професионална педагогическа подкрепа за родителите. 

 

III. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети: 
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№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойности 

Планирани 

стойности 

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на 

дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване 

на учениците. 

2.1. 

Проучване на необходимостта от подкрепа на 

педагогическите специалисти за повишаване на 

уменията им за създаване на електронно учебно 

съдържание и електронни ресурси и организира-

не на обучение 

м. XI 

% 

педаг. 

специа-

листи 

80 95 

Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“ 

 

2.2. 

Организиране на демонстрации в подкрепа на 

педагогическите специалисти за използване на 

всички функционалности на интегрираната 

електронна платформа „Школо“ 

м. X 

% 

педаг. 

специа-

листи 

90 100 

Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“ 

 

2.3. 

Провеждане на тематични сбирки в МО на тема 

„Ролята на учителя за стимулиране на актив-

ното учене“ 

м. XII   10 

Председатели на 

МО; Главни 

учители 

 

2.4. 
Определяне на наставници на новоназначени 

учители и изготвяне на планове за подкрепа 
м. X   1 Директор 

 

2.5. 

Представяне на добри практики за формиращо 

оценяване и ефекта му за стимулиране на актив-

ното учене в начален и прогимназиален етап 

м. XI   5 

Председатели на 

МО; Главни 

учители 

 

2.6. 
Създаване на училищна база данни с електронни 

ресурси и представянето им пред МО  
м. III 

Брой 

записи в 

БД 
 20 

Председатели на 

МО, Ръководи-

тел направление 

„ИКТ“ 

 

2.7. 

Предоставяне на всички учители и на учениците 

от уязвими групи на необходимите учебници, 

учебни комплекти и учебни помагала 

01.10.2021 

% обх-

ванати 

лица 
 100 

Директор, 

ЗД АСД, Биб 

лиотекар 

 

2.8. 
Осигуряване на устройства и интернет свърза-

ност на педагогическите специалисти за реали-
при необхо-

димост 
% обх-

ванати 
 100 

Директор, 

ЗД АСД, Дома-
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зиране на ОРЕС лица кин 

2.9. 

Осигуряване на устройства и интернет свърза-

ност на ученици от уязвими групи за реализиране 

на ОРЕС 

при необхо-

димост 

% обх-

ванати 

лица 
 100 

Директор, 

ЗД АСД, класни 

ръководители 

 

2.10. 

Включване на учители в обучения по проект “Ра-

вен достъп до образование в условията на кризи“ 

 

30.09.2021 

брой 

обхва-

нати 

учители 

 15 

Ръководител 

направление 

„ИКТ“ 

 

2.11. 

Изготвяне на инструкция за прецизиране на за-

дълженията по водене на задължителната учи-

лищна документация в електронен вид 

м. XI 

брой 

инст-

рукции 
 1 

Директор, 

ЗД УД 

 

3. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент вър-

ху български език и литература и математика. 

3.1. 

Провеждане на единни входни равнища по учеб-

ните предмети 

 

м. X 

% 

обхва-

нати 

ученици 

 95 
ЗД УД, 

учители 

 

3.2. 

 

 

3.2.1. 

 

 

3.2.2. 

3.2.3. 

 

 

 

3.2.4. 

 

Анализ на резултатите от входните равнища на 

учениците и планиране на подходящи мерки за 

подкрепа като: 

› Организиране на системни консултации 

по предмети за ученици с установени 

трайни дефицити в обучението 

› Обхващане на ученици в групи ЦДО 

› Организиране на допълнително обучение 

на ученици с установени трайни дефици-

ти от обучението по математика и БЕЛ 

и ниски резултати от оценяването 

› Организиране допълнителна индивидуално 

консултиране на учениците с дефицити  в 

обучението и ниски резултати от оценя-

ването 

м. X 

 

 

 

постоянен 

 

м. X 

 

м. X 

 

 

 

постоянен 

   

Председатели на 

МО; Главни 

учители 

 

 

 

 

 

ЗД УД, 

учители 

 

3.5. Провеждане на работни срещи на МО по БЕЛ и м. I брой  7 Председатели на  
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Математика в ІV, VІІ, Х и ХІІ клас за идентифи-

циране на проблемите и изработване и реализи-

ране на мерки за мотивация и ефективна подго-

товка за НВО и ДЗИ 

срещи МО; Главни 

учители 

3.6. 

Организиране и провеждане на пробни НВО ІV, 

VІІ и Х  клас и пробни ДЗИ по БЕЛ и профилира-

щите учебни предмети 

м. IV 

% 

обхва-

нати 

ученици 

 95 

ЗД УД, 

Председатели на 

МО; Учители 

 

3.8. 

Организиране на открити уроци и обмен на доб-

ри практики за персонализиране на учебното 

съдържание и прилагане на диференциран подход 

в обучението 

постоянен 

брой 

открити 

уроци 

 5 

Председатели на 

МО; Главни 

учители 

 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. 

Изготвяне на информационен материал в помощ 

на класните ръководители за идентифициране и 

интегрирана оценка на учениците в риск от от-

падане от образователната система 

м. X 

Брой 

матери-

али 

 1 

Педагогически 

съветник; Пси-

холог 

 

4.2. 

Провеждане на класни съвети за идентифицира-

не на учениците в риск от отпадане и планиране 

на мерки за адекватна подкрепа 

м. XI 

Брой 

класни 

съвети 

 4 

ЗД УД; Класни 

ръководители; 

Педагогически 

съветник; Пси-

холог 

 

4.3. 

Ежемесечно проследяване на ефективността на 

мерките, прилагани от Екипа за обхват и пре-

венция на отпадането към учениците в риск от 

отпадане 

постоянен 

Брой 

провер-

ки 

 7 

ЗД УД; Педаго-

гически съвет-

ник; Психолог 

 

4.4. 
Ежеседмично проследяване на учениците в сери-

озен риск и/или реинтегрирани ученици 
постоянен 

Брой 

индиви-

дуални 

срещи 

 30 

 Педагогически 

съветник; Пси-

холог; Класни 

ръководители 

 

4.5. 
Оказване на методическа подкрепа за изработ-

ване на образователни ресурси и дидактически 
постоянен    

ЗД УД, 

Председатели на 
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материали за работа в ОРЕС и диференцирана 

работа 

МО; Ресурсни 

учители; Пед. 

съветник 

4.6. 
Включване на ученици в групи за занимания по 

интереси 

м. X 

 

Брой 

обхва-

нати 

ученици 

 200 Директор 

 

4.7. 

Организиране на работни срещи за запознаване 

на педагогическите специалисти с добри прак-

тики за приобщаване на ученици в риск от отпа-

дане от системата на училищното образование 

м. XII 
Брой 

срещи 
 2 

ЗД УД, 

Психолог, Педа-

гогически съвет-

ник 

 

4.8. 

Системно взаимодействие с родители на ученици 

в задължителна училищна възраст в риск от от-

падане 

постоянен 

% обх-

ванати 

родите-

ли на 

ученици 

в риск 

 90 

ЗД УД, 

Психолог, Педа-

гогически съвет-

ник 

 

4.9. 

Поощряване на напредъка на учениците в риск и 

ежедневна грижа за успешното им интегриране 

в училищната среда 

постоянен    

Учители, 

Психолог, Клас-

ни ръководители 

 

4.10. 

Иницииране на посещения на адрес в изпълнение 

на Механизма за съвместна работа на институ-

циите 

при необхо-

димост 
   

Класни ръково-

дители; Учили-

щен координа-

тор 

 

4.11. 
Реализиране на дейностите от проекта по 46 

ПМС на МС от 2020 г. 
    

ЗД АСД; МО 

ФВС 

 

        

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

5.1. 

Създаване на информационни материали за за-

познаване на педагогическите специалисти с 

анализите  за осъщественото ОРЕС през пред-

ходните две учебни години и препоръките за 

м. X 

 

брой 

педаг. 

специа-

листи 

 73 Директор 
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учебната 2021/2022 година на екипите на МОН и 

РУО Враца  

5.2. 

Обучения на педагогическите специалисти за 

повишаване на компетентностите им за използ-

ване и ефективно прилагане на образователни 

дигитални ресурси 

 

брой 

педаг. 

специа-

листи 

 30 
Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“ 

 

5.3. 
Създаване на база данни със споделени и авторс-

ки дигитални дидактически ресурси  
 

Брой 

записи в 

БД 

 20 

Ръководител 

направление 

„ИКТ“, Главни 

учители 

 

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

6.1. 
Организиране на процедура за назначаване на 

повече главни учители 
 

Брой 

главни 

учители 

2 4 Директор 

 

6.2. 

Утвърждаване на установените работещи мо-

дели в дейността на методическите обединения 

като: 

› Съвместно изготвяне на контролни рабо-

ти и анализи 

› Представяне на добри практики 

› Организиране на извънкласни дейности 

› Публичен отчет за дейността на всяко 

МО 

› Междупредметни инициативи 

    

Директор, 

ЗД УД, Главни 

учители 

 

6.3. 

Създаване на ново методическо обединение на 

класните ръководители с цел ефективно осъ-

ществяване на възпитателната работа с учени-

ците и изготвяне на Училищна стратегия за въз-

питателна работа 

м. X 

 

Брой 

страте-

гии 

 1 Директор 

 

6.4. 

Организиране на работни срещи по МО за обмен 

на добри практики за осъществяване на профи-

лираната подготовка 

м. III 
Брой 

срещи 
 4 

ЗД УД; Предсе-

датели на МО 
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6.5. 

Поддържане на електронна база данни на педа-

гогически кадри за осигуряване на заместване на 

отсъстващи учители 

 

Брой 

записи в 

БД 

 7  

 

6.6. 

Определяне на училищни координатори за взаи-

модействие с академични общности и асоциации, 

в които училището членува  

м. X 

 

Брой 

коорди-

натори 

 4 
Директор, 

Главни учители 

 

6.7. 

Осъществяване на партньорства с училищата, с 

които училището ни е взаимодействало по НП 

„Иновации в действие“ 

 

Брой 

контак-

ти 

 1 

Директор, 

Учители, участ-

вали в обмена 

 

7. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на про-

ектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни 

връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. 

Обучения на педагогическите специалисти за 

познаване и ефективно прилагане на метода на 

проектно-базираното обучение 
 

Брой 

обуче-

ния 

 1 

Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“, 

Главни учители 

 

7.2. 

Провеждане на анкета за проучване на нагласи-

те и предложения  за изграждане на среда за 

резултатна екипна работа и анализиране  
 

Брой 

анкети 
 1 

Училищно ръко-

водство; Психо-

лог 

 

7.3. 

Обучения на педагогическите специалисти за 

познаване и ефективно прилагане на метода на 

обърнатата класна стая 
 

Брой 

обуче-

ния 

 1 

Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“, 

Главни учители 

 

7.4 
Провеждане на интегративни уроци и споделя-

нето им в педагогическата общност  
 

Брой 

уроци 
 3 

Директор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“, 

Главни учители 

 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. 

Подкрепа на родителите в повишаване на умени-

ята им за мотивиране на учениците за учебна 

дейност чрез индивидуални консултации и тема-

тични родителски срещи 

При необхо-

димост 

Брой 

срещи 
  

ЗД УД, 

Психолог, Педа-

гогически съвет-

ник 
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8.2. 

Провеждане на родителски срещи за запознаване 

с формата и съдържанието на НВО VІІ клас и 

възможностите за ефективна подготовка на 

учениците от прогимназиален етап 

 
Брой 

срещи 
 1 

Директор, 

ЗД УД 

 

8.3. 

Провеждане на родителски срещи за запознаване 

с формата и съдържанието на НВО  Х клас, мо-

тивиране на учениците от първи гимназиален 

етап и споделяне на възможностите за ефек-

тивната им подготовка 

 
Брой 

срещи 
 1 

Директор, 

ЗД УД, Главни 

учители 

 

8.4. 

Провеждане на родителски срещи за запознаване 

с новите изисквания, свързани със съдържанието 

на ДЗИ и възможностите за ефективна подго-

товка на зрелостниците 

 
Брой 

срещи 
 1 

Директор, 

ЗД УД, Главни 

учители 

 

8.5. 

Подкрепа на родителите за използване на всички 

функционалности на интегрираната електронна 

платформа „Школо“ 

При необхо-

димост 
   

Системен адми-

нистратор, Ръко-

водител направ-

ление „ИКТ“, 

Класни ръково-

дители 

 

8.6. 

Включване на родители в обучения по проект 

“Равен достъп до образование в условията на 

кризи“ 

м. IX 

 
   

Ръководител 

направление 

„ИКТ“ 

 

8.7. 
Организиране на дискусии с участие на ученици и 

родители по актуални проблеми 
 

Брой 

диску-

сии 

 1 

ЗД УД, Педаго-

гически съвет-

ник 

 

8.8. 

Реализиране на дейностите по НП „Участвай и 

променяй – родителят, активен партньор в учи-

лищния живот“ 

 

Брой 

дейнос-

ти 

 

Съгласно 

изисквания-

та на НП 

 

 

8.9. 
Развиване на изграденото сътрудничество с об-

ществения съвет 
 

Брой 

срещи 
 3 

Училищно ръко-

водство 

 

9. Училищни приоритети 

9.1. 
Повишаване на професионалната компетент-

ност на учителите и гарантиране на качествен 
    

Училищно ръко-

водство 
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и ефективен учебно-възпитателен процес при 

присъствено обучение и/или ОРЕС чрез: 

› Публикуване и споделяне на ресурси в 

платформата „Школо“ 

› Създаване на дидактически материали за 

трудноуспяващи ученици 

› Прилагане на иновативни практики като 

компетентностния подход, проектно-

базираното обучение, активно учене, 

формиращо оценяване  

› Осигуряване на елктронни устройства за 

учители и ученици от уязвими групи 

› Създаване на индивидуални класни стаи за 

ученици със СОП 

› Създаване на екип за подкрепа при осъ-

ществяването на ОРЕС 

› Ежедневен контрол на присъствието в 

ОРЕС 

›  Финансиране на материали и допълни-

телни разходи 

9.2. 

Повишаване на резултатите на учениците чрез: 

› Определяне н приоритетите на всяко МО 

в началото на учебната година на базата 

на анализа на резултатите от предход-

ната учебна година 

› Оказване на методическа подкрепа от 

главни учители за реализиране на приори-

тетите чрез участие в изработване на 

анализи, представяне на добри практики, 

осигуряване на ресурси 

› Популяризиране на постиженията на уче-

ниците в училищни, местни и регионални 

медии 
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9.3.        

9.2. 

Дигитализация на административната и учеб-

ната дейност в по-голям мащаб чрез: 

› Създаване на облачна структура на адми-

нистрацията 

› Обучение на административния персонал 

за използване на облачната структура 

› Изграждане на електронни досиета на 

проекти, пакети от нормативни доку-

менти, пакети от дейности и др. и публи-

куването им в облака 

› Използване на приложението ascTable – 

модули Седмично разписание и Замества-

не на учители 

› Използване на пълния абонаментен пакет 

„Дигитална трансформация“ на плат-

формата „Школо“ 

› Рационално използване на придобитата 

техника за модернизиране на учебния про-

цес и по-широко прилагане на новите тех-

нологии 

    
Училищно ръко-

водство 

 

9.3. 

Реализиране на училищни политики за възпита-

телна работа като: 

› Изготвяне на Училищна стратегия за 

възпитателна работа 

› Съхраняване на традициите, свързани с 

благотворителност, доброволчество и 

екология чрез осъществяване на Календар 

на извънкласните дейности съвместно с 

Ученическия съвет 

› Включване на училището като активен 

партньор в инициативи на Община Козло-

дуй и местни организации 

    
Училищно ръко-

водство 
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9.4.      
Училищно ръко-

водство 

 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. 

НП „Осигуряване на съвременна образователна 
среда“ 
Модул „Площадки за обучение по безопасност на 
движението по пътищата“ 
Модул „Културните институции като образователна 
среда“ 

2021/2022 

уч. година 

    

 

10.2. 

НП „Заедно в грижа за всеки ученик“ 
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно 
проследяване на личните постижения на учениците 
чрез създаване на индивидуално портфолио и оце-
нъчна карта“ 
Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа 
на учителите от началния етап с учители по учебни 
предмети от прогимназиалния етап“ 

2021/2022 

уч. година 

    

 

10.3. 
НП „ИКТ в системата на предучилищното и учи-
лищно образование“ 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.4. 
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала“ 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.5. НП „Иновации в действие“ 
2021/2022 

уч. година 
    

 

10.6. 
НП „Бизнесът преподава“  
Модул 1 „Бизнесът в училище“ 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.7. 
НП „Участвай и променяй – родителят, активен 
партньор в училищния живот” 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.8. 

НП „Без свободен час“ 
Модул 1. „Без свободен час в училище“ 
Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние 

в електронна среда“– 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.9. 
НП „Обучение за ИТ кариера“ 
Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“ 

2021/2022 

уч. година 
    

Партньори на 

ПГКТС Правец 
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10.10. 
НП „Профилактика и рехабилитация на педагоги-
ческите специалисти“ 

2021/2022 

уч. година 
    

 

10.11. 
НП „Участвай и променяй – родителят, активен 
партньор в училищния живот“ 

 
    

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1 
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 
училищно образование в условията на кризи“  

2021/2022 

уч. година 
 

  
 

 

11.2 
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за 
утрешния ден“ 

2021/2022 

уч. година 
    

 

 
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за 
успех“  

2021/2022 

уч. година 
    

 

 

Проект BG05M2OP001- 2.010-0001 „Квалификация 
за професионално развитие на педагогическите 
специалисти“ 

2021/2022 

уч. година     

 

 
Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за 
приобщаващо образование“  

2021/2022 

уч. година 
    

 

 Схема "Училищен плод" 
2021/2022 

уч. година 
    

 

 Схема "Училищно мляко" 
2021/2022 

уч. година 
    

 

12. Участие в дейности в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

12.1. 

Международен конкурс за рисунка, есе, стихот-

ворение, разказ на тема „Планетата Земя – без-

ценен дар” 

03 – 04 юни 

2022 г. 
    

 

12.2 
ХХII Международен конкурс за компютърна ри-

сунка и колаж „Творчество без граници” 
май 2022 г.     

 

12.3 Седмица на мобилността и Ден без автомобили 
октомври 

2021 г. 
    

 

 Национална средношколска сесия по физика април 2022 г.      

 Младежка астрономическа конференция 
01 – 03 юли 

2022 г. 
    

 

 Ден на Земята 
22 април 

2022 г 
    

 



14 
 

 Зелена седмица юни 2022 г      

 Световен ден на околната среда 5 юни 2022 г.      

 Ден на река Дунав 
29 юни 2022 

г. 
    

 

 Ученически игри 

м. октомври 

2021 година 

– м. юни 

2022 година 

    

 

 Турнир „Данониада 2022” по футбол 

м. април – м. 

юни 2022 

година 

    

 

 

IV. Квалификационна дейност 

 


