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Правила 

за квалификационната дейност 

в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – град Варна 

 

Чл.1. С тези Правила се уреждат реда, условията, дейностите и 

организацията на квалификационната дейност в СУУНЗ „Проф. д-р Иван 

Шишманов“ – град Варна.  

Чл. 2. Квалификационната дейност в училището се осъществява по 

план, който се актуализира всяка учебна година. 

Чл. 3. Квалификационната дейност се осъществява на училищно, 

регионално, национално и международно ниво. 

Чл. 4. Право и задължение на педагогическия и непедагогическите 

специалисти в училището е да повишава квалификацията си (когато 

заеманата длъжност го изисква), включително и самостоятелно, използвайки 

различни източници на информация. 

Чл. 5. Включването на педагогическите специалисти в 

квалификационни форми извън училище е според нуждите и потребностите 

на училището.  

Чл. 6. (1) Квалификационната дейност се финансира чрез бюджета на 

училището, като годишно за дейността се планират не по-малко от 1,2 % от 

средствата за ФРЗ. 

(2) Средствата се разпределят съобразно плана за квалификация на 

кадрите в училището, като при недостиг се финансира процент от 

квалификацията. 

Чл. 7. При участие в квалификационни форми извън гр. Варна на 

педагогическите специалисти се изплащат командировъчни пари според 

Наредба за командировките в страната. 

Чл. 8 За участие в квалификационни форми педагогическите 

специалисти ползват служебен отпуск по чл. 161 от КТ при необходимост и 

по преценка на директора (в зависимост от продължителността и мястото на 

формата). 

Чл. 9. (1) В училището се формират методически обединения на: 

 Учители, преподаващи учебни предмети от задължителната и 

избираема подготовка по програми, покриващи ДОС; 

 Учители, преподаващи в паралелки за ученици с множество 

увреждания; 

 На ресурсните учители по ранно въздействие и интегрирано 

обучение ; 

 Възпитателите в общежитие. 
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(2) Всяко методическо обединение избира свой председател. 

(3) Всяко методическо обединение в началото на учебната година 

изготвя план за дейността си, утвърден от директора. 

(4) Председателят на методическото обединение в края на учебните 

занятия за годината изготвя и представя пред педагогическия съвет отчет за 

работата на обединението. 

 (5) За добра квалификационна дейност председателите могат да 

предлагат на директора или на председателя на училщното настоятелство 

учители за награждаване от ръководството съответно на училището или 

училищното настоятелство. 

Чл. 10. Вътрешноучилищната квалификация се осъществява в рамките 

на методическите обединения, на общоучилищно ниво, на групи от педагози 

с различна специалност за  споделяне на придобити знания  и умения с или 

без външен лектор. 

Външна квалификация е участие в квалификационни форми на 

регионално, национално и международно ниво и др. или в училище, но с 

участието и по програма на външна институция. 

Чл. 11. Квалификацията на регионално, национално и международно 

ниво се осъществява съгласно учебните планове на ДИКПУ, НИОКСО, 

организирани от РУО и др.  

Чл. 12. Директорът: 

(1) Отговаря за цялостната дейност по отношение на квалификацията; 

(2) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното и 

целесъобразното изразходване на средствата за квалификация; 

(3) Изготвя отчет за изпълнението на бюджета в частта квалификация; 

(4) Директорът е длъжен да повишава непрекъснато своята 

организаторска, управленска и финансова компетентност. 

Чл. 13. Председателите на МО изготвят и отговарят за: 

 (1) Изготвяне на анализи и прогнози за дефицити в 

методическата и научната подготовка на педагогическите 

специалисти.  

 (2) Организират обсъждането  и подпомагат въвеждането 

на иновации. Консултиране по въпроси, свързани с учебно-

възпитателната дейност; 

 (3) Консултират педагогическите специалисти по въпроси, 

свързани с учебно-възпитателната дейност; 

  4)  Поддържат база данни за преминалите обучение всяка 

учебна година, както и книгата за вътрешно училищната 

квалификация; 
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 (5)  Отговарят за дейността на методическите обединения; 

 (6) Докладват за резултатите от входните и изходните нива, 

както и за резултатите от външното оценяване. 

Чл. 14. Главният счетоводител: 

(1) Участва в изработването на проект на бюджета, вкл. в 

частта за квалификация. 

(2) Организира и контролира финансовата и счетоводната 

дейност при осъществяване на квалификационната дейност. 

(3)  Организира осигуряването на ресурси (преподаватели, 

финансови средства, обезпечаващи участието на педагогическите 

специалисти в квалификационни форми и др.).  

 

І. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Квалификационната дейност през учебната 2019/2020 година се 

изразяваше в следното: 

№ Тематични направления за квалификация 

Общ брой  

педагогически кадри,  

включени в посочената 

форма на квалификация 

  форма брой 

1. 1

. 

ПКС – IV степен 

 

присъствена 
3 

2. 2

. 

ПКС – III степен 

 

присъствена 
1 

3.  
ПКС – I степен 

 

присъствена 
1 

4. 3

. 

Магистърска програма по Педагогика на 

зрително затруднени ученици 

 

задочна 
3 

5.  

Магистърска програма по Специална 

педагогика – Подготовка на ресурсни 

учители 

 

задочна 1 

6.  
Бакалаварска степен по начална и 

предучилищна педагогика 

 

задочна 
1 

7.  Използване на електронен дневник присъствена 56 

8.  

Седма Балканска конференция 

ICEVI„Свободен достъп, реално 

образователно включване 

и неограничени технологии” 

присъствена 8 
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9.  

Национална конференция „Ресурсните 

учители и съвместното преподаване в 

приобщаващото образование“ 

 

присъствена 

 

3 

10.  
 

 

 

Научно-практическа конференция 

„Актуални проблеми и подкрепа на 

децата с разстройства в аутистичния 

спектър“. 

 

присъствена 

 

3 

11.  Семинар – Медиация в училищна среда присъствена 1 

12.  
„Интеграция на деца със СОП“ присъствена  

3 

13.  
Конференция и обучителен семинар на 

тема: „ Училищна медиация“ 

присъствена 1 

14.  

Обучителен семинар в два модула на 

тема: Музеите като образователна среда. 

Музейният наратив – посредник между 

музея и училището. 

присъствена 1 

15.  
Добри практики при работа с трудни 

деца 

присъствена 6 

 

През учебната година за квалификационна дейност са 

изразходвани 6392.20лв.  Това са с 5632.80 лв. по-малко от планираните 

по чл. 33 от КТД  (1.2 % от ФРЗ на педагогическия персонал – 1002049 

лв.) средства в размер на 12024.59 лв.   

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 1. Осигуряване на качествено образование, което съчетава училищните 

и националните традиции с европейското измерение и съвременните 

образователни тенденции. 

 2. Актуализиране на професионалните знания, усъвършенстване на 

професионалните умения, личните и професионални компетентности на 

учителите и създаване на мотивация за поддържаща и развиваща 

квалификационна дейност. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата 

подготовка, създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на 

учителите. 

 4. Постигане на по-висока ефективност в учебно-възпитателния 

процес, изразяваща се в овладяване на трайни знания, умения и навици от 

зрително затруднените ученици, успешната им социализация и 

социалнопозитивна идентификация. Осигуряване на условия за развитие на 

личностния потенциал на всички учители и ученици и на възможности за 

самоутвърждаване и творческа изява. 
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ІІ.1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, 

чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да 

се добавят и плановете на методическите обединения. 

2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното 

усвояване на учебното съдържание по всички учебни предмети. 

3. Да се усъвършенства организацията на учебния процес. 

4. Да се стимулират учителите към самоподготовка, 

усъвършенстване и проактивно поведение по отношение на овладяването и 

прилагането на нови, иновативни техники и методи на преподаване и 

оценяване. 

5. Да се подобри екипната работа в училище като се създадат 

условия за осигуряване на обратна връзка, анализ и оценка на постиженията 

и неуспехите в колектива, както и достигане до съвместно решение при 

наличието на трудности и проблеми. 

6. Да се овладеят стратегии за учене и самоподготовка от 

учениците и да се създаде трайна мотивация за учебна дейност чрез 

прилагането на разнообразни форми и методи на преподаване, проверка и 

оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

7. Да се открие и развие творческия потенциал и способности на всеки 

ученик и да се осигурят възможности за тяхната изява. 

 

 

 

ІI.2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Модернизиране на учебно-възпитателния процес чрез 

запознаване със съвременните тенденции в областта на образованието на 

зрително затруднените и учениците с множество увреждания и прилагане 

на иновативни форми на преподаване, проверката и оценката на знанията 

на учениците. 

2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

 квалификационна дейност за повишаване и актуализация на научната и 

методическа подготовка и самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищна 

система за квалификация. 

 актуализиране на педагогическите технологии и учебно-

техническите средства. 

 обмяна на добри практики в методическите обединения. 

3. Оптимизиране на училищната среда и организационната 

култура в училището: 

 оптимизиране интериора на класните стаи и кабинетите с цел 

функционалност, познавателно-възпитателно въздействие и  естетизация, 

предвид сензорния дефицит на учениците. 
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 диагностика на проблемите в отношенията между основните групи в 

училищната общност. 

4. Активизиране на дейността на методическите обединения, 

постигане на по-добра организация, съгласуваност и ефективност на тяхната 

дейност. 

5. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно 

участие в решаването на училищни проблеми и утвърждаване на 

училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната 

образователно-възпитателна работа. 

6. Създаване на връзки и контакти между училището и другите 

структури  в образователната система, с обществени организации и 

институции, отворени за проблемите на училището. Привличане на 

допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на МТБ . 

 

III. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Форми и методи за определяне на потребностите на учителите за 

повишаване на квалификацията. Проучване на потребностите чрез:  

 Анкети; 

 Въпросници; 

 Дискусии; 

 

 

2. Форми и методи на квалификационната дейност: 

 Сбирки на методическите обединения; 

 Обучения одобрени от МОН; 

 Семинари, школи, тренинги; 

 Работни срещи, дискусии, решаване на казуси; 

 Лектории, практикуми 

 Открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно 

посещение на уроци;  

 Педагогически четения и разработки; 

 Самообразование и самоусъвършенстване; 

 Родителска лектория, консултации; 

 Участие в международни семинари и конференции. 

 Частично финансиране учители/учители ЦДО/възпитатели за 

обучение в магистърска програма по педагогика на зрително 

затруднени - 1 (един) семестър - при финансова възможност на 

училището и след решение на Педагогическия съвет. 

 

IV. ОРГАНИЗИРАНЕ КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност 
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2. Извънучилищна квалификационна дейност: 

 на ниво ВУЗ;  

 неправителствени организации и частни образователни фирми;  

 международни училища и организации за обучение на зрително 

затруднени с или без множество увреждания; 

  ICEVI. 

 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Планираните средства за квалификационна дейност на педагогическия 

състав съгласно  чл. 33 от КТД са 1,2 % от ФРЗ. 

Обучението на педагогическите специалисти ще се осъществява и със 

средства, предвидени в международно споразумение с Пъркинс 

Интернешънъл за обучение на учители от училището, в размер на 7 000  

щатски долара. 

 

VІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане, 

времетраене 

Целева 

група 

Отговорник за 

провеждането 

Лектор/ 

организация 

1 

Разработване на 

планове за дейността 

на методическите 

обединения 

 09.09.2020г МО 
Председатели 

на МО 
 

2 Провеждане на 

работни срещи на 

МО. 

Работни 

срещи 

ежемесечно 

10 часа 
МО 

Председатели 

на МО 
 

3 Оказване на 

методическа и 

педагогическа помощ 

на млади колеги 

въвеждащ 

курс 

септември-

октомври 

20 часа 

Новоназ

начени 

учители 

Председатели 

на МО 

Главен учител  

квалификацио

нна дейност 

 

4 Провеждане на 

открити уроци и 

презентации по 

учебни предмети 

педагогиче

ски 

тренинг 

октомври-

юни 

9 часа 

учители 
Председатели 

на МО 
 

5 Провеждане на 

квалификационни 

семинари на теми, 

определени след 

проучване на 

обективните 

потребности и 

желания на учителите 

семинар 

м.ноември и 

м.юни 

32 часа 

учители 
Директор,  

зам.-директор 
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7 Провеждане на 

педагогически 

консилиум за 

учениците срещащи 

трудности при 

овладяване на 

учебния материал, 

набелязване на 

конкретни мерки за 

повишаване нивото 

на овладяване на 

знанията 

педагогиче

ски 

тренинг 

 

края на 

всеки срок 

2 часа 

учители зам.-директор  

7 Работни срещи на МО 

за дискутиране на 

наличните и 

потенциални 

трудности при 

работата с 

изоставащи и 

талантливи ученици. 

Очертаване на 

възможностите за 

развитие и изява на 

талантливите деца, за 

по-пълното 

задоволяване на 

специфичните 

интереси и 

потребности на 

учениците и по- 

ефективно използване 

на наличната 

материално-

техническа база 

педагогиче

ски 

тренинги 

м. февруари 

и м. май 

2021 г. 

2 часа 

учители Председатели 

на МО 
 

8 Справяне с агресията 

и автоагресията при 

децата със СОП практикум 4 часа учители 

Директор, 

училищен 

психолог и 

педагогически 

съветник 

 

 

9 

Активно използване 

на възможностите, 

които се предоставят 

от МОН и други 

ведомства за работа 

по проекти, касаещи 

подобряване 

качеството на 

образователния 

процес. Обсъждане на 

възможности за 

участие в проекти на 

ЕСФ и Европейските 

практикум 

септември-

юни 

16 часа 

 

учители Директора, 

комисията 
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образователни 

програми 

10 Осъществяване на 

следдипломна 

квалификация на 

педагогическите 

кадри към Софийски 

университет и 

Шуменски 

университет 

комплек-

сен курс 

Септември 

2020 –  

юни 2021 

48 часа 

учители Директора,  

зам.-директор 

Софийски 

университет 

Шуменски 

университет 

11 Организиране на 

курсове за работа с 

нови програмни 

продукти и нов 

образователен 

софтуер. Активно 

въвеждане на ИКТ в 

обучението по всички 

предмети 

 тематични 

курсове 

септември-

юни 

16 часа 

 

учители 
зам.-директор, 

учителите по 

ИКТ 

 

12 Обмяна на опит и 

развитие на 

сътрудничеството с 

други специални 

училища от страната 

и чужбина, засилване 

на интеграционните 

връзки и 

утвърждаване на 

контактите с 

обществени, културни 

и научни институции 

практикум 

септември-

юни 

32 часа 

учители Директор, 

зам.-директор 

Специални 

училища  

13 Участие в 

регионални, 

национални и 

международни 

проекти и програми 

за обмен на 

практически опит и 

идеи между учители и 

специалисти 

практикум 

септември-

юни 

16 часа 

учители Директор, 

зам.-директор 
 

14 Взаимодействието:  

семейство –училище,  

насочено към 

оптимизиране на 

образователно-  

възпитателния процес 

семинар 

 

юни 2021г. 

 

Старши  

учители, 

учители 

Директор, 

училищен  

психолог 

 

 

15 Общественият съвет и  

развитието  

на училището 

 

 

семинар 

 

юни 2021г. 

 

Старши  

учители, 

учители 

Директор, 

училищен  

психолог 
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VІІ. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ 

ОБЕДИНЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2020-2021 Г. 

 
 

1. Методическо обединение на учителите,  преподаващи предмети от 

задължителна и избираема подготовка в 

СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна 

 

№ 

по 

ред 

 

Месец 

 

Тема 

 

Отговорник 

 

Контрол 

1 септември 
Приемане на план за работата 

през учебната 2020-2021 г 

С.Илиева 

 
Ж. Петкова 

2 октомври 
Анализ на входните нива по 

основните учебни дисциплини 

С.Илиева 

 
Ж. Петкова 

3 ноември 

Обучението  в електронна 

среда - за и против.  

 

   Д.Бодичева 

Ж. Петкова 

4 декември 
Работа с електронен дневник В.Панева 

 
Ж. Петкова 

5 януари 

Екипната работа - гаранция за 

високи резултати. 

 

   Д.Бодичева 

Ж. Петкова 

6 февруари 

Модели на позитивно 

общуване между ученици и 

учители 

В.Панева 

 Ж. Петкова 

7 март 

Профилираната подготовка 

във втората степен на средното 

образование  

В.Панева 

 Ж. Петкова 

8 април 
Оценяването като мотивиращ 

фактор в процеса на ученето. 

 Д.Бодичева 
Ж. Петкова 

9 май 

Противодействие на 

училищния тормоз. 

 

 Л.Любенов 

Ж. Петкова 

10 юни 

Обобщаване на работата на 

методическото обединение за 

учебната 2020-2021г. 

С.Илиева 

 Ж. Петкова 

 

 
2. Методическо обединение на учителите, работещи със зрително затруднени 

деца с множество увреждания 

СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна 

№ по ред 
 

Месец 

 

Тема 

 

Отговорник 

 

Контрол 

 

 

1 

септември 

Избиране на председател на 

МО. 

Приемане на План за работа 

на методическото 

обединение. Обсъждане на 

новите деца постъпили в 

Н. Петрова 

Я. Раева 

29.09.2020г. 

Ж. Петкова 
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програмата.  

2 октомври 

Разглеждане на 

индивидуалните планове 

на децата от програма 

ДМУ. 

Ана 

Стефанова 

Ев. Кирязова 

Н. Петрова 

20.10.2020г. 

 

 

Ж. Петкова 

3 ноември 

Формиране на 

функционални умения при 

децата със специални 

нужди – стратегии. 

Вили 

Георгиева 

Ваня 

Арабаджиева 

17.11.2020г. 

Ж. Петкова 

4 декември 

Сензорно базирани 

дейности за деца със 

специални нужди в 

зависимост от различията 

и дефицитите в сензорните 

възприятия. 

Биляна Банова 

Адил Адилов 

22.12.2020г. 

Ж. Петкова 

 

5 януари 

Специфика на играта и 

подбор на игри за ученици 

с множество увреждания. 

 

Таня 

Ереклиева и 

Светла 

Василева 

19.01.2021г. 

 

Ж. Петкова 

 

6 
февруари 

Отчитане на междинните 

нива индивидуалните 

планове. 

Ани 

Стефанова 

Е. Кирязова 

09.02.2021г. 

Ж. Петкова 

 

 

7 
март 

Организиране на пролетно 

тържество и базар 

Кл. Неделчева 

И. Нейкова 

В.Райчева 

Ю. Стефанова 

09.03.2021г. 

 

Ж. Петкова 

8 април 

Ограничения в 

поведението и играта при 

деца със специални нужди. 

 

Ана 

Стефанова 

13.04.2021г. 

 

Ж. Петкова 

9 май 

Организиране на дейността 

по отчитане на изходните 

нива 

Ана 

Стефанова 

Ев. Кирязова 

11.05.2021г. 

 

Ж. Петкова 

10 юни 

Обобщаване на 

резултатите от учебно-

възпитателната работа в 

края на учебната година. 

Я. Раева 

Н. Петрова 

22.06.2021г. 

 

Ж. Петкова 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

3. Методическо обединение на ресурсните учители по ранно въздействие и 

интегрирано обучение 

СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна  

 

№ 

по 

ред 

 

Месец 

 

Тема 

 

Отговорник 

 

Контрол 

 

 

1 

септември 

Организация и дейности в 

ситуация на ,,ковид 19’’в 

училище и по работните 

места. 

В.Янева 

17.09.20г. 
Ж. Петкова 

2 октомври 

Съвместна работа на класен 

ръководител, предметник и 

ресурсен учител  за 

изграждане на навици за 

самостоятелен и независим 

живот. 

Хр.Георгиева 

14.10.20г. 
Ж. Петкова 

3 ноември 

Екипна работа с родителите за 

социализацията на ЗЗД в ранна 

възраст. 

К.Петрова 

12.11.20г. 
Ж. Петкова 

4 декември 

Обучението на най-малките 

деца по ориентиране и 

мобилност - предпоставка за 

изграждане на 

самостоятелност. 

В.Янева 

16.12.20г. 
Ж. Петкова 

5 януари 

Напътствия към родителите на 

деца със СОП за оптимална 

помощ в учебно 

възпитателната работа. 

Хр.Георгиева 

13.01.21г. 
Ж. Петкова 

 

6 
февруари 

Отчитане на резултатите от 

работата със ЗЗД и 

набелязване на проблемите и 

начините за решаването им. 

К.Петрова 

11.02.21г. 
Ж. Петкова 

 

7 
март 

Арт –терапията в заниманията 

-положителен подход към 

ехолалията при ЗЗД. 

В.Янева 

04.03.21г. 
Ж. Петкова 

8 април 

Партньорството с 

институциите-условие за 

успешна работа със ЗЗД. 

Хр.Георгиева 

14.04.21г. 
Ж. Петкова 

9 май 

Изграждане на комуникативни 

умения в ранната детска 

възраст на ЗЗД. 

К.Петрова 

12.05.21г. 
Ж. Петкова 

10 юни 
Добри практики и проблеми в 

обучението на ЗЗД. 

В.Янева 

09.06.21г. 
Ж. Петкова 
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4. Методическо обединение на възпитателите в общежитие при 

СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна 

 

№ 

по 

ред 

 

Месец 

 

Тема 

 

Отговорник 

 

Контрол 

1 септември 
Приемане на плана на МО – 

организационно събрание. 

Н. Янева 
Ж. Петкова 

2 октомври 
Насърчаване на тактилното изследване и 

експериментирането при слепите деца. 

В. Тодорова Ж. Петкова 

3 ноември 
Положителен подход към ехолалията при 

зрително затруднени деца. 

Н. Брадов Ж. Петкова 

4 декември 
Как да помогнем на сляпото дете да 

развие добри умения за слушане. 

Н. Янева Ж. Петкова 

5 януари 
Взаимоотношенията на сляпоглухите с 

другите хора. 

В. Тодорова Ж. Петкова 

6 февруари 

Възприемане на зрително затруднените 

ученици от виждащите им съученици в 

общообразователния курс. 

Н. Брадов 
Ж. Петкова 

7 март 
Специална педагогика и включващото 

обучение в Норвегия. 

Н. Янева Ж. Петкова 

8 април 

Поведенчески проблеми и социални 

взаимодействия във включващото 

обучение. 

В. Тодорова 
Ж. Петкова 

9 май 

Опит на учителите с ученици, четящи 

брайл, участие и дейност в 

приобщаващото образование. 

Н. Брадов 
Ж. Петкова 

10 юни 
Отчитане работата на МО през учебната 

година. 

Н. Янева Ж. Петкова 

 

 

ІX. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

 

 Контролът по изпълнение на плана се осъществява от директора, на 

училището като методическите обединения представят отчет за 

изпълнението на плана пред Педагогическия съвет два пъти в годината - на 

срочния и годишния съвет. 

 


