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Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието
в Република България (2021 2030)

Ранно детско развитие
Компетентности и таланти
Мотивирани и креативни учители
Сплотени училищни общности и системна работа с родителитс
Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция
Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитис
Реализация на професиите в настоящето и бъдещето

Учене през целия живот

Ефикасно управление и участие в мрежи

Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година

Прилагане на Националната рамка за качество на образованисто и грижите в ранната възраст.
Качествено провеждане на обучението от разстоянис в слектронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния процес за.

развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български езики
литература и математика.

: : :

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 сфективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.
Продължаваща квалификация на педагогическите специалистис фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности

при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване

на сътрудничество и партньорство с институции, висши училищаи бизнес среди (дуално обучение).



7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъщес-
твяване 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 взаимодействиес родителите за пълноценното развитке на детето/ученикав условията на сътрудникество и диалог. Ефективно включ-
ванс на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда.

Ш.>Регионални приоритети в дейността на РУО - Враца

1. Качествено и ефективно професионално 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

ТП. Училищни приоритети в дейността на ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Краводер.

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване качеството на образование и

осигуряване на равен достъп и пълна социализация на учениците.
2. Продължаващо организационно усъвършенстване. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на
добри практики, партньорство и практическо приложение на придобитите умения в резултат на участие в квалификационни форми.
3. Обединяване на усилията на институцията за максимален обхват и включванс на учениците в образователната система и намаляване на.

отсъствията по неуважителни причини. .

4. Фокусиране на вниманието на педагогическите специалисти към повишаване резултатите от обученисто на учениците с целенасочено при-
лаганс на компетентностния подход.
5. Стимулиране на обмен на добри практики между педагогическите специалисти в училището и осигуряване на наставничество на млади и

новоназначени учители.



И. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети:

Отговорник Забележка: Индикатори за изпълнение

” Цели/мерки/дейности но:
Срокза Мерна | Базови Планирани

ар аетирааа г изпълнение|единица|стойности|стойности
: : :

(брой,26) ;

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални
1. компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.

1 Добра техническа осигуреност на участниците в Учебна 2 100 50 Дирсктор
: ОРЕС с цел качествено обучение 2021/2022г.

Повишаване на професионалните умения и компетент- учебна12. ности на учителите при планиране и осъществяване на Фо 100 2 Всички учители2021/2022гОРЕС
Провеждане на обучения за повишаванс на дигитални Учебна щ1.3. компетентности както на участниците в ОРЕС, така и 2021/2022г

20 100 2 Директор
на родителите.
Задължителна обратна връзка при проверка на конт- Учебна о читетисте,1.4. ролни и домашни работи с цел отстраняване на про- до 100 18

2021/2022г предметипуски в знанията и обсктивно оценяванс на учениците.
Подкрепана учениците и учителите за преодоляване на дефицититев обучението по отделни учебни предмети с акцент върху

2. български език и литература и математика.

2.1. Провеждане на входяща диагностика | клас и - 2 100 18 Учители по
входно равнище по изучаваните предмети за уста- Септември предмети
новяванс на ученици със пропускии затруднения. 2021г.

2.2. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво Фо 100 18
и картотекиране на конкретните пропуски в усвоя- Октомври Учители
ване на задължителния образователен минимум по 2021 г. предмети
класове и учебни предмети и изработване награ-
фикза предоставяне на обща подкрепа.
Провеждане на пробно външно оценяване побъл- Учебна Брой 20 20 Учител на ГУ клас

23 гарски сзик и литература и математика за ГУ клас с 2021/2022г ученици
цел идентифициране на проблемите



Провеждане на пробно НВО по БЕЛ и матема- Учебна Брой 17 17 Учители по
24 тика за УП клас с цел идентифициранена про- 2021/2022г ученици БЕЛи

пускитс иусднаквяванена критериите. Математика

25 Провеждане на пробно НВО по БЕЛ и матема- Учебна Брой п п Учители по
тика за Х клас с цел идентифициране на пропус- 2021/2022г ученици БЕЛи
ките иуеднаквяване на критериите Математика

2.6 Допълнителна работа на учителя по професио- Учебна Брой 1 п Учител
нална подготовка за провеждане на пробен изпит 2021/2022г ученици професионална
за придобиване на СПК. подготовка.

Подобряване на дейностите на преподавателите: Учебна Брой 21 21
- “Ежедневно планиране на урочната дейност; 2021/2022г. учители

21 -»Задаване и проверка на домашна работа Всички
-»Разнообразяване на методите на преподаване учители

чрез интерактивни дейности, проектни дей-
ности, целенасочено прилагане на ИКТ, елскт-
ронни учебни ресурсии др.

Консултации с учениците в групи за ЦОУД по Учебна Брой 14 14 Учители по
2.8 всички предмети 2021/2022г учители предмети

21 21

29 Поставяне на индивидуални задачи на учениците и Учебна Брой Класни
“

контрол върху изпълнението. 2021/2022г учители ръководители

Споделяне на добри практики с учители от СУ „Св. св. Брой 21 1 Учител
2.10 Кирил и Методий“ Криводол.

Унебна
учители професионална“ “ 2021/2022г

подготовка.
Мотивиране и стимулиране на учениците за учас- Брой 21 21

тис в личностни изяви- олимпиади, състезания, Учебна учители

21 конкурси; 2021/2022г Всички учители
Публичност на постиженията им.



Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система.
3. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.

Осигуряване на пълсн обхват и успешно обуче- Септеври 2 100 100 Член на екип за
ЗА ние на учениците, подлежащи на задължително 2021 г. обхват

обучение.

32 Участие в заседание на екипите за обхват запри- Октомври Брой 1 1 Член на екип за
: лаганс на интегрирана оценка на децав риск. 2021 г. обхват

Своевременно осведомяване на родител/настойник Учебна 2 100 100

за отсъствие на ученик от училище и изясняване 2021/2022г Класни

33 на причините. При затруднение търсене на съдейс- ръководители,
: твис от медиатор, обществени организации, соци- Пед. съвстник

ални работници, и административни ръководители
на населените места.
Осъществяване на контрол за редовно вписване на Учебна Брой 21 21 Дирсктор,

3.4 отсъствията в електронния дневник 2021/2022 г учители Администратор
дневник

Идентифициранс на застрашени от отпаданс учиници Учебна 2 100 100 Кл. ръководители
35 и изготвяне на индивидуална оценъчна карта на 2021/2022г

всеки ученик

36 Обход на Екип Хе? по обхват за община Криводол Учебна Брой 3 3 А. Петрова,
: 2021/2022г медиатори

Подпомагане на ученици в неравностойно положе- Учебна Фо 100 100 Директор,
3.7 ние с учебници и учебни помагала и сл. устройства 2021/2022г кл. ръководители

за работа при ОРЕС.
Индивидуални консултации със застрашени от отпа- Учебна Фо 100 100 Пед. Съветник,

3.8 дане учениции техните родители с цел оказване на 2021/2022 г “ психолог
личностна подкрепа.
Кариерно ориентиране за избор на професия от се- Учебна Фо 100 100 Класни

39 мейството и детето с цел засилване на мотивацията 2021/2022г ръководители
: за оставане в училище и придобиване на образова-

телна степен
Участие и популяризиране на дейности по проскти, Учебна. Фо 100 21 Всички учители

3.10 национални програми и доброволчески инициа- 2021/2022г
тиви.



Формиране на групи п и а
1. астобас ИаааРе Учеона

Брой Ц. Ангелова
зи 5 2021/2022 г З 3 Д. Величкова2. Сръчни ръчички групи но- Петкова3. Езикът на танца

Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на
4. професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Изготвяне на портфолио и личен план за развитис в съ-
ответствие с професионалния профил на педагогичес-
ките специалисти като съвкупност от знания, уменияи| Септември -41.|отношения, съгласно Нероба Хе!5 от 15.07.2019 за 2021

» Брой 2 А Всички унители

статута и професионалното развитие на учителите, ди-
ректоритс и другите педагогически специалисти.
Осигуряване на условия и възможности за подобряване Учебна

42 на компетентностите на педагогическите специалисти|:021/2022 г Брой 21 21 Диренорза сфективно изпълнение на работатаи кариерното раз-
витие чрез квалификационна дейност.

Мотивиранс на учителите за придобиване на по-висока
Учебна

43 пПКС 2021/2022 г Брой 21 и Директор
„ като сдно от условията за кариерно развитис.

Провеждане на вътрешна квалификация за работа с М!-

да сгозой Тсатв за поставяне на домашни, контролни и октомври Брой 21 21 Всички учителикласни работи и осъществяване на проверката им при 2021г
ОРЕС

.

7

. . -

Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиванез:
на сътрудничество и партньорство с институции, висши училищаи бизнес среди (дуално обучение).

Популяризиране дейността на училището на общин- Учебна
5.1 ски, областни, национални форуми и в медийното|2021/2022г Фо 100 21 Шивектан,

пространство. 7

В. Витанова

52 Традиции и обичаи в Краводер за Всликден- съвместно Април 2022г брой 1 1
Г. Христова

с читалището в Криводол, Краводер, Пудрия и Главаци Д. Величкова
Н. Петкова



Организиране на срещи с успели в професията лич-
ности, участие на работодатели58 Май 2022 брой 2 2 Ивка Георгиева.

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес.
6. Подкрепана педагогическите специалисти 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.
61 Съвременни подходи за мотивиране на учениците за МАЙ 2022 брой 1 1 Ц. Ангелов

спортна дейност

62 Провеждане на бинарен урок по Математика и Инфор- Февруари брой 1 1
Л. Минова

“е мационни технологии 2022г В В. Димитрова

63 Провежданс бинарен урок по БЕЛ и Историяи цивили- Март 2022 Боб 2 2
Ю. Игнатова

зации Д. Върбанов
7, 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.

71: Структуриране и дейност на Обществения съвет
Унебна

90 100 100 М. Григорова.: 2021/2022 г "

Подобряване на връзката „Училище- Семейство“:
ПедСевехник- Изграждане на положително отношенис към учи- кЕ л. ръководители,лището като институция ;

72 - Включване на родителите чрез мероприятия в
Учебна

Фо 100 50 Медизтори,
“ род р ропр 2021/2022. о

Помощник на учи-училищния живот;
 теля-  Установяване на системаи форма на сътрудничес-

тво и взаимодействиес родителите;
Информираност на родителите за основни Нормативни

и училищни документи;
Консултации с родители и информираностза резултати Учебна о Пед. СъветникЯ.3 н :

20 100 100от учебна дейност; 2021/2022 Кл. ръководители
Консултиране по проблеми, решаване на конфликти и
налагане на санкции.
Сътрудничество с родителите при:

4|- прврайафериринводната Беба »о оо оЕ----: риер рмир: риснтир, 2021/2022 е Кл. ръководители- При риск от отпадане на ученика от училище и
Гали напусканс на училище



Училищни приоритети8.

. .
Класни

Обхват и задържане на учениците в риск от напускане Учебна ръководители
8.1 на образователната систсма и намаляване на безпри- 2021/2022

00 100 100 Член на скип по
чинните отсъствия Механизъм

за обхват
Утвърждаване на работещ модел за съчетаване на при- Очебна,8.2. съствсно обучение и обучение от разстоянис в слект- 20271/2022 2 100 100 Директор
ронна среда.
Подобряване на дигиталните компетентности на педа-
гогически специалисти, ученици, родители и насърча- Учебна о,8.3.
ванс за използване на слектронни образователни рс- 2021/2022 6 00 100 Директор

сурси.
Планиране, реализиране и документиране на квалифи-

- Учебна в8.4 кационната дейност на педагогическите специалисти и 2021/2022
до 100 100 Директор

популяризиране на добри практики.

В5|затолреланаинносторазнятиенаученицитевучи:( „Учебна », оо оо Директор
:

пише:
Р У 2021/2022 Координатор ПО

Прилагане на ефективни мерки за подобряване качест- Учебна а310
вото на образование чрез проектно базирано обучение.|2021/2022 г 100 100 Всиоручители
Прилагане и изпълнение на разнообразни извънкласни

87 дейности и изяви на учениците чрез регионални и на- Учебна
96 100 100 Всички учителиционални системи от състезания и олимпиади и чрез 2021/2022

проекти. +

Ефективно взаимодействие с родители, институции и
структури , работещи в областта на образованието и

88 функциониране на обществения съвст към училището. рана, 9 100 100 Дадектор

9 Изпълнение на националните програмиза развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищ- учебив9.1. ното образование“ 00 100 100 Училищен скип2021/2022



Изпълнение на проекти по оперативни и други програми10.

Проект ВО05М20Р001-2.011,„Подкрепа за успех“, фи-. инелив началеннансиран от Оперативна програма „Наука и образова- Учебна 9 29 а еще10.1 ние.за интелигентен растеж”, съфинансирана от Евро- 2021/2022 Брой групи
учители БЕЛ ипейския съюз чрез Европейските структурни и инвес- Математика

тиционни фондове.
Проект ВО05М20Р001-5.001-0001 „Равен достъп до
училищно образование в условия на кризи“, финанси-
ран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелектуален растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Учебна. г105 Европейския съюз чрез Европейските структурни иин-|2021/2022 7 100 100 Уучилитенгекит

вестиционни фондове 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурнии ин-
вестиционни фондове
Проект ВО05М20Р001-3.018- 0001 „Подкрепа за при- Всички учители иобщаващо образование“, финансиран от Оперативна Учебна 8

уч
103 2о 100 100 педагогическипрограма „Наука и образование за интслигентен рас- 2021/2022

теж специалисти

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

Участие в дейностите в Националния календар за из- Д.Върбанов
м Учебна о Ю. Игнатова1141 вънучилищни дейности на училищно, общинско и 06- Фо 100 1002021/2022ластно ниво.

12 Участие в дейностите в Националния спортен кален- Учебна 9 100 100 Цв: Ангелов
:

дар. 2021/2022 2 Учители нач. Етап
ЗПровеждане на училищни дейности свързани с исто- Учебна: Всички учители и

13 рически събития, обществено значими инициативи, от- 20 100 100 педагогически2021/2022белязване на празници. специалисти
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И.>КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

4) АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД

През учебната 2020/2021 година са проведени различни квалификации на педагогическите специалисти на ниво вътрешноинститу-
ционално, общинско, регионално и национално, в които се с включил целия педагогически персоналот 21 учители. Поради създа-
лата сс спидемична обстановка не бяха проведени всички планирани обучения.
Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работата на учителите, повишаване на резултатите от обуче-

нисто и повишаване на мотивацията за учене чрез разнообразяванс на методите на преподаване, проверка и оценка.
Стимулира се участието на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво.
Силни страни на проведените квалификационни дейност
Обогатяване на методиката на преподаване със съвременни методи, споделяне на опит и добри практики, създаване на скипи, мис-
лещи и действащи позитивно, скспериментиране на нови идси и създаване на нови контакти, полезни за училището и скипа.
Слаби страни:
Предложените обучения нс винаги отговарят на очакванията, липса на практическа насоченост.
Финансова осигуреност за учебната 2020/2021: Предвидени 1,2 Фо от бюджета -2008лв. / 2738 изразходени лв.

Б) ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.
1. ЦЕЛИ

1.1. Повишаване на научната и мстодическата подготовка на учителите и повишаване на мотивацията За професионална квалификация и
развитие.
1.2. Усъвършенстване на професионалните умсния, промяна и развитис на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динами-ката н общественото развитие и образователни изисквания.
1.3. Постигане на резултатност при овладявансто на знания и компетентности от учениците, които да прилагат в конкретни практическизадачи. .

1.4. Издигане и утвърждаване на престижа на училището.
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1.5. Идентифициранеи справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

2. ЗАДАЧИ

2.1. Да сс разработи системаза квалификационната дейност в училище, чийто план с неразделна част от годишния план на училището

2.2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстванеи към активно преподаване и обучение чрез ефективно използванс
на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образова-
телния процес.

2.3 Да с създадат условияза дслова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и нсуспсхи, трудности
и проблеми.

2.4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети и развиванс умснията на уче-
ниците за решаване на проблеми, наваксване на пропуски по време на ОРЕС.

2.5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съотвстствис
с новите образователни реалности - оценяването в електронна среда.
2.6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаванс и стимулиране на професионалните изяви на учителите чрез провеж-
дане на бинарни уроци.

2.7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, умения за
отчитане на културните различия и извършване на доброволческадейност сред учащите се, прилаганс на превантивни меркиза недопускане
на отпаданс на ученици от училище.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1 Разработена система за квалификационна дейност в училище;

3.2 Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;
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3.3. Високо мотивирани преподавателиза усъвършенстване на знанията, уменията и компетснтностите имв контекста на ученето през це-
лия живот.

3.4. Активно преподаващи учители, чрез сфективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на
иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.

3.5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми;

3.6. Успешно усвосно учебно съдържание по предмети от повече ученици;

3.7. Мотивирани за учене ученици чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни
изисквания.

3.8. Реализирани сфективни дейности за справяне с бсзпричиннитес отсъствия на учениците;

В) ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНО ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

» ТЕМА НА ВИД КВАЛИФИКАЦИОННА ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ФОРМА ДАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ|ОТГОВОРНИК

ДЕЙНОСТ
1.|Задължителна училищна Работна среща Септември 2021 2 академични часа Директор

документация

2.|Работа със смарт телевизор. Обучение Септември 2021 2 академични часа В. Димитрова

3.|Европейски ден на сзицитс Добра практика Септември 2021 1 академичен час Н. Даринова

4|Практическо въвеждане в работата. Обучение Ноември 2021 2 академични часа В. Димитрова,
с Мсгозой Тсашв за провеждане и Н. Даринова
проверка на домашни, контролни
и класни работи при ОРЕС

5.|Коледни картички и украсав зани- Добра практика Декември 2 академични часа А. Пстрова
мания по интереси в ЦДО
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6.|Провеждане на бинарен урок по Добра практика Февруари 2022 2 академични часа Л. Минова
Математика и Информационни В. Димитрова
технологии

7|Бинарен урок по БЕЛ и История и Добра практика Март 2022 2 академични часа Д. Върбанов
цивилизации Ю. Игнатова

8.|Урок по БЕЛ в начален стап Добра практика Април 2022 1 академичен час Д. Станова

9.|Урок по Математика 4 клас Добра практика Април 2022, 1 академичен час Н. Петкова

10. Съвременни подходиза. Добра практика Май 2022 1 академичен час Ц. Ангелов
мотивиране на учениците за спор-
тна дейност

11. Ефективност на допълнителна под- Добра практика Октомври 2021 1 академичен час Н. Тодорова
крепа на деца със СОП

Г) КВАЛИФИКАЦИЯЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКЦИОННИ КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМИ НА ОРГА-
НИЗАЦИИ

Идеи за иновативно училище
ЧАСА

ТЕМА НА
|. КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕ- ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИЦИ

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙ-|ДИТИ/ АКАДЕМИЧНИ ЧАСОВЕ СУМАност
1 КВ. КРЕДИТ/ 16 АКАДЕМИЧНИ 21

2. Включване в квалификационни дейности, организирани от МОН, НИОКСО и координирани от РУО- залагамс участие3. Включване в квалификационни дейности, организирани от Общинаи координирани от РУО - залагамс участие
4. Обученияза придобиванс на квалификационни кредитиот организации от Националния регистър:

- Реакции при кризи, екстремни ситуации и управление на конфликтив учебна среда. Меркиза опазванс сигурността , здравето и живота на
децата / учениците и педагогическия персонал.
- Ефективни модели за повишаване на мотивацията за. учене.

5. Финансиране на квалификационната дейност.
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5.1.Средствата за финансиране на квалификационната дейностсс определят в началото на. учебната годинаи са в размер на 1,2 90 от годишния
фонд работна заплата -
5.2. Вътрешно институционална квалификация се финансира от училището

Предвидените средства за квалификация са в размер на 1,296 от фонд работна заплата на педагогическите специалисти 3 876.48-лв.
Прието на заседание на педагогическия съвет протокол01 /15.09.2021 г.

Настоящият плане съгласуван със синдикалната организация към училището и е приетс решение на Педагогическия съвет --
Протокол Жо 1/15.09.2021 година.

Плапъте отворен, може да се допълва по всяко време и може да бъде промененпо писмено предложение
на всеки член от колектива.
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