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Настоящият годишен план за дейността на 20. ОУ “Тодор Минков“ е разработен въз основа 

и в съответствие на действащата нормативна уредба и стратегията за развитие на училището.  

 

I. Актуално състояние на образователната среда:  

 

В съвременното българско общество в последните години е налице консенсус промяна на 

обществените нагласи към училището и учителите и в подкрепа на образователните промени, 

свързани с:  

➢ промяна във философията, организацията и  методиката на образователния процес съобразно 

възникналата епидемична обстановка; 

➢ широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната общност, в 

нейното укрепване и развитие, в прозрачността за състоянието и промените в нея; 

➢ хармонизиране на образователната политика с европейските изисквания; 

➢ повишаване на качеството и ефективността на образованието и обучението; 

➢ ориентиране на образователния процес към развитие потенциала на ученика и по-специално 

на: инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на 

умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите; 

➢ подпомагане изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие 

и непрекъснато самоусъвършенстване на детето през целия му живот; 

В 20. ОУ „Тодор Минков“ се реализира иновативен образователен модел, който 

балансирано включва принципи, методи и инструменти, гарантиращи интересите на 

родителите и нуждите на децата. На базата на този модел се формулират визията и мисията на 

училището, които водят до реализиране на поставените цели. 

II. История и развитие на 20. ОУ „Тодор Минков“ 

Основаването на училището е свързано с благородното решение на възпитаници на Тодор 

Минков от пансиона му в гр. Николаев (Русия) и подкрепата на Александър Малинов, 

министър на Народното просвещение, да се създаде училище в гр. София, което да носи 

неговото име, в знак на благодарност и признателност към своя учител. 

През 1906 г. строежът на днешната сграда се извършва от училищното настоятелство върху 

земя, закупена от Тодор Минков и дарена на общината за училище. Родолюбецът изрично 

упоменава в училището да се изучават европейските езици - немски и френски. Просветителят 
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Тодор Минков далновидно е прозрял, че "само с образование и просвета един малък и 

изстрадал народ може да се равнява с другите европейски народи". 

Идеята е подкрепена и реализирана от Христо Димитров, изявен столичен учител, който в 

началото на м. септември 1906 г. отделя от училище „Патриарх Евтимий” две отделения – трето 

и четвърто (днес трети и четвърти клас), и ги обособява в самостоятелно училище, наречено 

Столично начално училище „Тодор Минков”. В началото на 1908 г.-1909 г. се отделят 200 

ученички от Първа девическа гимназия (днес 7-ма гимназия), които се преместват в  у-ще „Т. 

Минков” и то става клон на гимназията. Сформирани са осем паралелки. Назначени са 14 

учители с директор Тодор Ганчев. 

На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. 

Нарича се Първа девическа прогимназия „Тодор Минков”. Това име носи до 18.12.1914 г. 

Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името „Сава Филаретов”. 

На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия „Сава Филаретов” и Седма мъжка 

гимназия и новосъздаденото училище се нарича Осма смесена прогимназия „Тодор Минков”. 

Това име училището носи 31 години, до 1950 г. 

От 1950 г. до 1960 г. то е средно - от първи до 11. клас. Нарича се вече 20-то средно смесено 

училище „Й. Сталин”. 

От 1960 г. училището отново е основно. Нарича се 20-то основно училище „Т. Минков”. 

Това име носи и до днес.  

През 1994 г. 20 ОУ „Т. Минков“ е одобрено от Министерството на просветата като училище 

за ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три 

паралелки и френски в една паралелка. 

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на 

основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС - 20 училище е в Списъка на иновативните 

училища в Република България. 

III. Основна цел, стратегия и ръководни принципи за развитие на 20. ОУ „Тодор 

Минков“ до 2020 г. 

Основна цел: Изграждане на пълноценни личности с развит потенциал и ценностна 

система, подкрепена инициативност и творчески възможности, постигане на физическо, 

психическо и социално благополучие, съответно на етапа на развитие на детето и ученика. 

mailto:info@20ou.bg


      20. ОУ "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 

 
София 1463, ул. „Княз Борис I“ 27, тел.: 02 9521304, 0879121492, e-mail: info@20ou.bg , web site: www.20ou.bg 

  

 

Стратегия за развитие на 20. ОУ „Тодор Минков“: 

Визия за развитието на 20. ОУ 

Утвърждаване  на 20-то училище като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   

здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие потенциала на ученика 

посредством създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху максимално 

съобразяване с познавателните възможности и интересите на учениците и стремеж към 

развиване на тези възможности и интереси чрез обучението.                

Четвърта година училището работи по  иновация в управлението, организацията, 

образователната среда, методите и съдържанието на обучението, като хармонично съчетава 

традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната наука, съвременните теории за 

изграждане на личността,  организационната и възрастова психология и има ясна практическа 

насоченост за мотивиране и осмисляне на знанията и обучението като цяло, постигане на 

устойчиво високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно образование. 

Описание на иновацията: 

20. ОУ „Тодор Минков“ работи  в духа на традиционната педагогика, която облекчава 

системното предаване и усвояване на социалния опит, но тя до голяма степен ограничава 

инициативата, самоорганизацията, самообучението и самовъзпитанието. Иновацията променя 

образователната среда и структурата на ръководство, коригира небалансираното 

разпределение на учениците според техните наклонности, особености и интереси и недостига 

на време за работа на учителите с надарени и талантливи ученици или такива, които изпитват 

затруднения. Променя се и статутът на учебния предмет “чужд език“ в съзнанието на ученика 

като необходимо средство за общуване в условията на съвременното общество. 

Основополагащите компетентности на традиционното академично обучение се  разширяват 

със социално и емоционално обучение, за да обхванат 4 ключови компетенции - критично 

мислене/решаване на проблеми, креативност, комуникация и сътрудничество и 6 личностни 

качества – любопитство, инициативност, постоянство, адаптивност, лидерство, обществено и 

културно съзнание.  

 

 Водещи цели съгласно плана за приключване на иновация за 2020-2021г. 

• Прилагане на иновативни методи на преподаване;  
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• Развитие на инициативността, въображението, творчеството, комуникацията, 

взаимодействието и синергията в процеса на обучение на учениците;  

• Мотивиране на учениците и учителите да се развиват, повишавайки ефективността на 

своята работа; 

• Повишаване на езиковата компетентност по чужд език, удостоверено със сертификат за 

ниво А2-В1; 

• Създаване на собствен професионален стил, съчетаващ най-силните индивидуални 

черти на учителя с основните функции и задачи на професията, реализирано в позитивна 

и демократична образователна среда, гарантираща усещане за общност, сигурност, 

здраве и развитие. 

 

Оперативни цели Основни дейности Срок Отговорник 

1. Иновативна промяна Апробиране на иновативни 

педагогически методи и практики 

09. 2020 – 

06. 2021 

Директор 

2. Постигане на ефективност 

и най-голям напредък, 

предотвратяване на 

претоварването 

Скрининг (съобразно 

епидемичната обстановка и при 

спазване на всички мерки, 

препоръчани от Министерството 

на здравеопазването и 

Министерството на образованието 

и науката) за  разкриване 

множеството интелигентности, 

определяне на индивидуалните 

канали за учене на всяко дете  

09. 2020 г. Екип  за 

социална 

адаптация -1. 

клас 

Определяне съдържанието на 

часовете по ФУЧ  съгласно 

интересите на учениците 

09.2020 Кл. 

ръководители, 

зам.-директори  
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Разпределяне часовете в 

целодневната форма, като се 

редуват основни часове със 

самоподготовка, спорт, изкуства, 

отдих и занимания по интереси. 

провеждане на езикови ателиета, в 

които се прилагат интерактивни 

форми за обучение 

09. 2020 Екип 

„Управление“ 

 

 

 

 

 

3. Максимално развиване на 

комуникативната 

компетентност на роден и 

чужд език 

Включване в програмата DSD- I 09. 2020 заместник-

директори по 

учебната 

дейност  

Оценяване на компетентностите по 

чужд език съобразно критериите, 

записани в езиковите карти за 

оценка на напредъка на всеки 

ученик 

06. 2021 Преподаватели 

по ЧЕ 

Провеждане на изпит по НЕ и ФЕ 

за определяне  нивото на владеене 

на езика и сформиране на групите 

по ФУЧ 

ежегодно- 

м.06 

зам.-директори 

Преподаватели 

ЧЕ 

4. Развиване на дигитална 

компетентност 

Организиране и провеждане на 

обучение за подобряване на 

дигиталните умения на 

педагогическия състав 

2020-2021 Директор 

Кр. Пенчева 
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5. Изграждане на ценностна 

система (възпитание,  

морални и духовни 

ценности, развиване на 

социалните умения, 

национална идентичност, 

гражданско образование, 

приобщаващо образование, 

толерантност) 

Провеждане на заседания на 

Ученическия съвет в електронна 

среда 

Ежемесечно 

 

Председател на 

УС 

Работа за приобщаващо 

образование 

Текущо 

 

Психолог, 

Педагогически 

съветник, 

Логопед, 

Ресурсен 

учител, 

кл. 

ръководители 

Работа за превенция и мотивиране 

на ученици с проблемно поведение 

Текущо 

 

Психолог, 

Педагогически 

съветник , 

Кл. 

Ръководители, 

Вяра Петрова  

Л. Стоичков 

 

Иновативната образователна среда е свързана с: 

• Организиране на дни за адаптация в 1. клас. (Поради ситуацията  с Ковид-19 

адаптационна седмица за учениците в 5. клас няма да се проведе.) Дните ще се използват 

за опознаване на учениците помежду им и с екипа, преподаващ в 1. клас,  за опознаване 

на училищната среда.  
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• Формиране на паралелките в първи клас.  

1. клас - Балансирано разпределение на първокласниците в учебни паралелки според 

когнитивните, емоционалните и волевите ресурси на обучаваните ученици. 

5. клас – Формиране на паралелките съобразно приети критерии на ПС и  резултатите 

от изпитите по НЕ за владеене  на езика на ниво 4. клас. 

• Организация на ЦДО в начален етап (I – III клас) с двама учители така, че да бъде 

постигната по-голяма ефективност,  учебните часове по седмичното разписание  да се 

редуват с дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 

ЗИ в смесен блок сутрин и след обяд.  

 

Екипи за осъществяване на настоящия етап от иновацията 2020/2021 г.  

 

Съгласно настоящия период на иновацията преди началото на учебната година е проведен 

вътрешно училищен конкурс за избор на учители, които ще участват в прилагането й. При 

избора на учителите водещ критерий е тяхната професионална квалификация и опит в 

прилагането на иновативни елементи. Учителите по ЧЕ, които прилагат иновацията в първата 

година, са избрани по критерий "постигнати резултати от обучението по ЧЕ". В иновацията 

участват психолог, педагогически съветник и ресурсен учител.  

 

Екипи по ключови компетентности: 

 

Съгласно чл.76. от Правилника за дейността на 20 ОУ по предложение на директора и 

след гласуване на ПС са създадени и утвърдени със заповед на директора екипи по ключови 

компетентности като помощно-консултативни органи за срок от 4 години. 

Сформирани са следните екипи: 

1. Екип „Управление“– включва директор, заместник-директор по УД, главни учители, 

психолог, педагогически съветник, ресурсен учител; 

2. Екипи „Развитие на образователната среда“– включва учители, преподаващи в 

начален и прогимназиален етап; 

3. Екип „Ранно чуждоезиково обучение“– включва учители по ЧЕ в начална и 

прогимназиална степен; 
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4. Екип „Български традиции и ценности“– включва учителите по: БЕЛ (начална и 

прогимназиална степен), история и цивилизации, география и икономика, музика, 

изобразително изкуство, религия, технологии и предприемачество; 

5. Екип „Екология и общество“ – включва учители по: химия и опазване на околната 

среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата; 

6. Екип „Физическа култура, здраве и спорт“– включва учителите по физическо 

възпитание. 

Плановете за дейността на екипите са съобразени със Стратегията на училището и са 

неразделна част от Годишния комплексен план. ( Виж приложенията) 

 

Очаквани резултати за учениците 2020/2021 г.  

Балансирано разпределяне на учениците по паралелки в 1. клас, осигуряване индивидуален 

подход и подкрепа за всяко дете. Определяне паралелките в пети клас,  повишена мотивация и 

активно участие в учебния процес. Партньорски отношения между ученици и учители, 

адаптиране на учениците към училищната среда.  

При реализация на иновацията поетапно ще се изгражда училищната общност чрез 

сътрудничество на проектен  принцип за облагородяване на околната среда, училищното 

пространство, подготовка на училищни празници, доброволчески инициативи в помощ на 

уязвими групи. Резултати ще има и за колективните органи на родителите - разграничаване 

мястото и ролята на Обществения съвет и Училищното настоятелство в живота на училището 

и изграждане на партньорството между тях.  

Основните ръководни принципи на работа в 20. ОУ са: иновативност и творчество; 

прилагане в управлението и комуникацията нови технологии; разширяване автономността на 

субектите в училище; хуманизация и индивидуализация на процеса на образование; 

толерантност; позитивна етика и др. 

 

IV. Приоритетни направления и дейности за развитието на 20. ОУ „ Тодор 

Минков“ през учебната 2020/2021г. 
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През настоящата учебна 2020-2021 г., съгласно стратегията за развитие на 20. ОУ 

„Тодор Минков“, са предвидени следните направления и дейности за реализиране на 

приоритетните цели.  

Направления за реализиране на поставените цели: 

• Развитие на училището като иновативна институция с научно-приложни постижения; 

• Осигуряване и поддържане на стабилност, добра организация, здравословни условия за 

обучение и отдих, ред и защита на децата в училището, стриктно съблюдавайки 

разпоредбите на МЗ; 

• Постигане на високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно 

образование и на подготовката; 

• Осигуряване на възможност в рамките на 24 часа за преминаване към работа в електронна 

среда (при необходимост  според промяна в епидемичната ситуация); 

• Прилагане и усъвършенстване на системата за контрол на качеството, оценката и 

самооценката на педагогическия и административния екип; 

• Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение на 

персонала; 

• Подобряване на работата с ученици със специфични образователни потребности; 

• Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 

• Участие в програми и проекти; 

• Изграждане на позитивна училищна имиджова политика, е-политика, работа с медии и 

външни звена. 
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Годишен календар на дейностите на 20. ОУ 

за учебната 2020/2021 г. 
 

№ Дейности Срок Отговаря/организира 

1. ПС по предварително обявен дневен ред 09.2020 Директор 

2. Работна среща: Обсъждане на новостите в 

учебните програми 

09. 2020 Директор 

ЗАМ.-ДИРЕКТОРИ 

3. Работна среща: Обсъждане организацията на 

ЦДО за 1, 2 и 3 клас 

09. 2020 А. Русева 

4. Въвеждаща квалификационна форма:  Оказване 

на методическа помощ на младите учители  

постоянен Д. Койчева  

М. Балинова 

5. Работна среща: Деца със СОП; Интеграция на 

деца със СОП 

09. 2020 Психолог 

Ресурсен учител 

Логопед 

Нач. учители 

6. Работна среща: Разработване на мерки за 

осигуряване на позитивна и безопасна 

образователна среда 

09. 2020 Психолог 

Педагогически 

съветник 

7. Лекоатлетически турнир „Звездите на София“ 09. 2020 В. Петрова 

С. Киневска 

8. Вътрешноучилищни състезания по видове спорт 09. 2020- 

06. 2021 

С. Киневска  

В. Петрова 

Л. Стоичков 

Я. Янков 

С. Хардалиев 
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9. Идентифициране на ученици от уязвимите 

групи 

постоянен Кл. ръководители 

Педагогически 

съветник 

Психолог 

Ресурсен учител 

10. Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа 

постоянен Кл. ръководители 

Педагогически 

съветник 

Психолог 

Логопед 

11. Екипна работа на учителите по класове постоянен Кл. ръководители 

Учители 

12. 

 

ПС по предварително обявен дневен ред и 

определяне на координатор на екипа за оказване 

на подкрепа 

10. 2020 

 

Директор 

 

13. Приобщаване на учениците от уязвимите групи 

чрез участие в училищни кампании, 

извънкласни и извънучилищни дейности 

постоянен Учители 

Кл. ръководители 

14. Награждаване на ученици текущ Директор 

Зам. директори 

15. Идентифициране на ученици със СОП целогодишно Класни ръководители 

Учители 

Логопед 

Психолог  

Ресурсен учител 

16. Оценка на потребностите на ученици със СОП целогодишно Ресурсен учител и 

екип 
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17. Логопедична терапия, рехабилитация и 

консултации 

целогодишно Логопед 

18. Психологическа подкрепа, психо-социална 

рехабилитация и консултации 

целогодишно Психолог 

Педагогически 

съветник 

19. Превантивни мерки за недопускане отпадане от 

училище 

целогодишно Директор 

Учители 

Педагогически 

съветник 

20. Провеждане на беседи за кариерно 

консултиране и ориентиране 

през учебната 

година 

Кариерни консултанти 

Педагогически 

съветник 

21. Иновативност при преподаване на материала през учебната 

година 

Учители 

22. Стимулиране участието на деца с изявени дарби 

в състезания и олимпиади 

целогодишно Учители 

23. Ученическият съвет съдейства за 

приобщаването на учениците от уязвимите 

групи 

през учебната 

година 

Ученически съвет 

Кл. ръководители 

Учители 

Ръководство 

24. Своевременно уведомяване на родителите за 

допуснати отсъствия, добри и/или лоши прояви 

на учениците 

целогодишно Кл. ръководители 

Учители 

25. Хоспитиране: Наставничество на стажант 

учители 

10. 2020 М. Балинова 

Учители наставници 

26. Семинари или курсове: Актуални теми  постоянен Д. Койчева 

mailto:info@20ou.bg


      20. ОУ "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 

 
София 1463, ул. „Княз Борис I“ 27, тел.: 02 9521304, 0879121492, e-mail: info@20ou.bg , web site: www.20ou.bg 

  

 

27. Обучения за управление на училището  постоянен Директор, 

Зам.-директори 

28. Придобиване ПКС в ДИУУ постоянен Всички учители 

29. Курс: Внедряване на ИКТ ресурси 11. 2020 ЗАМ.-ДИРЕКТОРИ  

30. ПС по предварително обявен дневен ред 11. 2020 Директор 

31. Участия в курсове, организирани от РУО постоянен Директор 

Зам.-директори 

32. Курс: Ефективно използване на информационни 

и мрежови технологии 

постоянен Учители по ЧЕ 

33. СДК постоянен Всички учители 

34. Зимен спортен празник 12. 2020 С. Киневска  

В. Петрова 

Л. Стоичков 

Я. Янков 

С. Хардалиев 

35. Турнир по плуване за купа „София“ 12. 2020 В. Петрова 

36. Коледен благотворителен базар 12. 2020 Хр. Кунчев 

Ив. Бакалова 

Класни ръководители 

37. Ученически игри по видове спорт – общинско 

първенство 

12.  

2020 

С. Киневска 

Л. Стоичков 
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38. Празник на 20. ОУ „Тодор Минков“ 01. 2021 Екип „Български 

традиции и ценности“ 

39. Фашинг 02. 2021 Екип РЧЕО 

40. Градско първенство по ски 02. 2021 В. Петрова 

41. Национален конкурс „Бог е любов“ 02. 2021– 

03. 2021 

Р. Тошева 

42. ПС по предварително обявен дневен ред 02. 2021 Директор 

43. Национална олимпиада по математика 02. 2021 Учители по 

математика 

44. Държавни учебни практики: Наставничество на 

стажант-учители 

2021 Учители наставници 

45. ПС по предварително обявен дневен ред 03. 2021 Директор 

46. Национален конкурс „Възкресение Христово – 

2021“ 

03. 2021- 

04. 2021 

Р. Тошева 

И. Бакалова 

47. Седмица на добрите практики – открити уроци 02. 2021 

03. 2021 

Всички учители 

48. Обсъждане на изискванията за НВО  04. 2021 Учителите на 4. и   

7. клас 

49. Дискусии, посещение на институции и покана 

на външни лектори 

постоянен Д. Койчева 

50. Градско първенство по видове спорт 04. 2021 С. Киневска 

51. Международен фестивал „Осанна във висините“ 5 и 6. 05. 2021 Учител по музика 

52. Великденски базар 04. 2021  Хр. Кунчев 

Ив. Бакалова 
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Класни ръководители 

53. ПС по предварително обявен дневен ред 05. 2021 Директор 

54. Летен спортен празник 05. 2021 Учители по 

Физкултура и спорт 

55. ПС по предварително обявен дневен ред 05. 2021 Директор 

56. ПС по предварително обявен дневен ред 06. 2021 Директор 

57. ПС по предварително обявен дневен ред 07. 2021 Директор 

 

Забележка: Неразделна част от настоящия план са: 

• Правилник за дейността на 20. ОУ „Тодор Минков“ 

• Правилник за вътрешния трудов ред 

• Училищен учебен план 

• Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

(Инструкция 1 от 30.10.2014г.) 

• План за квалификационната дейност 

• План на заседанията на ПС 

 

Съответствие с нормативната уредба 

Предлаганата иновация е напълно съобразена с изискванията в ДОС за организацията 

на дейностите в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния 

план. Училището не планира промени в Рамковия учебен план за общо образование за 

основната степен на образование - НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и в 

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. 

Иновацията предвижда провеждане на: 

1.  2 последователни учебни часа в блок,  което съответства на чл. 9, ал. 6, т. 5  от НАРЕДБА № 

10  
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2. ЦДО за 1- 3 клас ще се провежда в смесен блок сутрин и след обяд,  като учебните часове по 

седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси, като ЗИ могат да не са свързани с учебните 

предмети по училищния учебен план, които съответства на чл. 17, ал.2, чл. 20,   ал.2 и 3, чл.26 

от НАРЕДБА № 10  

3.  Иновацията планира увеличение на общия брой учебни седмици с една за първи и пети клас,  

като учебните седмици стават съответно 33  за 1. клас и 35 за 5. клас, което  съответства на Чл. 

4. ал. (2), т. 3 от  НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план: "Изключения по ал. 1 

се допускат: т. 3. за иновативните училища – за които, в зависимост от иновативните елементи, 

общият брой на учебните седмици за една учебна година може да бъде увеличен, но не повече 

от 38 учебни седмици". 

 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

                                                      

1-7 клас 

Ски и 

сноуборд 

училище 

Януари/ 

Февруари 

 

 

1-4клас- 

ВяраПетрова 

5-7клас- 

Силвия 

Киневска 

Л.Стоичков 

 

1-7 клас Ски училище 

и туризъм 

Април Ваня Иванова 

Вяра Петрова 

 

 

 1-7 клас Морски 

езиков и 

спортен лагер 

Юни/ Юли Силвия 

Киневска 

Емилия 

Коцева 

 

4-7 клас Езиково 

училище 

Юли/ Август Преподаватели 

по езици 
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3. Екскурзии – учители  

 Дестинация Срок Отговорник Фирма и цени 

  Ноември/ 

Юни 

Даниела 

Койчева 

 

     

СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейности Срок Отговорници 

1. Лекоатлетически турнир „Звездите 

на София“ 

М.септември В.Петрова 

С.Киневска 

 2. 

 

 

Вътрешноучилищни състезания по 

видове спорт 

М.ноември-

декември 

С.Киневска 

В.Петрова 

Л.Стоичков 

Я.Янев 

С.Хардалиев  

3. Зимен спортен празник М.декември С.Киневска 

В.Петрова 

Л.Стоичков 

С.Хардалиев 

Я.Янев 

  

4 Турнир по плуване за купа“София“ М.декември В.Петрова 

5. Градско първенство по видове 

спорт 

М.април С.Киневска 

6. Летен спортен празник  М. Май С.Киневска 

В.Петрова 

Л.Стоичков 

С.Хардалиев 

Я.Янев 
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