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I. 	AHAЛИЗ  И  OтjF,HKA HA ПOCTИГHATИTE РЕЗУЛТАТИ  И  ПРОЯВИЛИТЕ  
CE HEГATИBHИ  TEHДEHЦИИ  ` B ДЕЙНОСТТА  HA УЧИЛИЩЕТО  ПPEЗ  
ИЗТЕКЛАТА  2018%2019 ГOДИHA  

Основно  училище  „Хан  Аспарух" с  учсбно  заведсние, в  което  сс  осъществява  ефективна  
организация  и  съдържатслна  учсбно  — възпитатслна  работа  . 

Основна  мисия  на  училището  са  обученисто;  възпитанието, социализацията  и  
индивидуалното  развитие  на  учсницитс: Учсниците  са  обскт  и  субскт  в  дсйността  на  
училището, най-важен  слсмснт  на  систсмата  и  смисъл  на  нсйното  функциониранс . 

През  изтеклата  2018/2019 година  в  училището  завършиха  334 ученици, от  които  333 
учсници  в  днсвна  форма  на  обучснис, вкл. 1 учсник  в  III клас,.обучаващ  cc в  ЦСОП  гр. Добрич  
и  1 учсник  в  индивидуална  форма  на  обучснис  / във  II клac/;  обхванати  в  15 паралслки  / 9 в  
началсн  стап  и  6 в  прогимназиалсн /, от  които  в  началсн  стап  - 202 учсници  и  132 учсници  в  
прогимназиалсн  стап. Паралслкитс  от  I до  IV клac, бяха  на  цслоднсвна  форма  на  обучснис  
Вариант  2/ чл.20 ал.2 от  Нарсдба  №  10 от  2016 г. за  организация  на  дсйноститс  в  училищното  
образованис /. 

Осъщсствсн  с  максималсн  обхват  на  учсницитс  от  района  нa училището. Наблюдава  се  
растсж  в  броя  на  учсниците, които  са  извън  района  на  училището. 

Годишнирезултати  : 
Общият  успск  за  училището  с , Мн. дрбър  / 5.,36/. Той. показва  високо  качсство  на  

общообразоватслната  подготовка  и  постџганё  на  ДОС, вйсока  реализация  на  цслитс  и  добра  
работа  на  псдагогичсската  колсгия. Доказатслство  за  успсваёмостта  са  рвзултатитс  от  HBO в  
IV клас  и  VII клac. Прёз  учебната  2018/2019 година  училището  с  зас  II място  в  Област  Добрич  
на  НВО  в  IV клас. Години  нарсд  училищсто  е  на  челнитс  мсста  в  рсйтинг-скалата  на  MOH за  
областта. 

B рсзултат  от  формулирансто . и  оцёнките  нa. проблсмитс; направсни  нa годишния  
псдагогичсски  съвст, открититс  въпроси, които  стоят  нa дневсн  рсд  щс  бъдaт  свързани  с  нови  
рсшсния. 	. 	 , 

СЪДЪржаТеЛНОТо  разВИТИ0 нa дeйнocттa Ha ,училищет.о  cлeдвa дa бъдe c oглeд  нa нoвитe 
изисквания  зa мястото  и  ролята  на  учителя  в, съвременния  учебен  процес. 

1. Присманс  нa ясна  програ.ма  за  привличанс  на  учсиици  и  подлежащи  на  обучснис  от  I до  
VII клac. 	 . 	 . 

2. Равсн  достъп  и  равни  възможности  до  образованис  за  всички  ученнци  чрсз  интсгриранс  
нa учсници  от  различсн  стнически  произход  и  специфични  образователни  изисквания. 

3.. Търсснс  на  нови  пътища  за  органйзиране  на  учебния  процсс  : . 
• преструктуриране  на  вътрещно-квалификацирнната  дсйност  чрсз  MO; 
• пoвишaвaнe ролята  на  самостоятслната  работа, и  пр.оектната  дсйност  нa учсннцитс  като  

форма  нa провсрка  нa знанията  ; 
• използванс  на  иновационнн  методи;и  форми .нa обучснисто  ; 	, 

• нови  псдагогичсски  практики. 
4. Компютъризйранс  на  образоватслния  процсс  no всички  учсбни  прсдмсти. 
5. Поддържанс  нa ëфeктивнa систсма  зa контрол  нa качсството  нa образоватслния  процсс. 
6. Ангажираност  на  всски  учитнл  с  обновяванё  на  класнитс  стаи  и  кaбинeти  за  постиганс  

на  oптимaлнa училищна  срсда. 
7. Участис  в  свропсйски  проскти  и  програмн. 
8. Ефсктивно  сътрудничество  с 'общински~гс 'и  други  институции: 
9. Прилагане  нa стратсгии  зa работа  с  родителитс, условис  зa обучснисто  и  възпитанисто  

на  учсницитс. 	 ' 
10: Утвърждаване  на  училището  като  водещо  ` в  peгиoнa чрсз  актуализация  на  стратсгията  

за  развитисто  My прсз  нacтoящaтa учебна  гoдинa. 	' 



II. 	цЕЛИ, СТРАТЕГИИИ  ПPИOPИTETИ  B ДEЙHOCTTA HA УЧИЛИЩЕТО  ПРЕЗ  
НОВАТА  2019/2020 УЧЕБНА  ГОДИНА.  

1.Мисня  на  училището  
1.1. Превръщането  му  в  модел  на  съвременно  училище  за  всеки, с  високо  качество  на  

образование. Формиране  на  личности; притежаващи  компетентности, необходими  за  успешна  
личностна  и  професионална  реализация  и  активен  граждански  живот  в  съвременните  
общности  /чл.5, ал.1, т.3 от  ЗПYO/, разбиране  и  прилагане  на  принципите, правилата, 
отговорностите  и  правата, които  произтичат  от  членството  в  Европейския  съюз  /чл.5, ал.1, т. 
12 от  ЗПYO/. 

1.2. B нашето  „училище  за  всеки" да  се  осигури  интелектуално, емоционално, социално, 
дуковно-нравствено  и  физическо  развитие  и  подкрепа  на  всеки  ученик, в  съответствие  с  
възрастта, потребностите, способностите  и  интересите  My. 

2. Визия  на  училището  : 
2.1. Модерио, конкурентоспособно  училище  за  развитие  на  социални, гражданеки  и  

дигитални  компетентности, чрез  актуални  стратегии, интерактивни  методи  и  средства  на  
преподаване, подготвящо  активни  социално-отговорни  личности. 

2.2. Хуманно  и  толерантно  училище, ориентирано  към  интереса  и  към  мотивацията  на  
учениците, към  възрастовите  и  социалните  промени  в  живота  им, както  и  към  способността  
им  да  прилагат  усвоените  компетентности  на  практика, осигуряватцо  равен  достъп  до  
качествено  образование  и  приобщаванё  на  всёки  учёнйк  и  недопускащо  дискриминация  при  
провеждане  на  училищното  образование. 

. 	ДEBИЗ  НА  OY„ХАИАСПАРУХ": 
,, CАСПАРУКОВСКОДРЪЗн LОВЕНИЕНАПРЕДИ HAГOPE!" . 	, 

3. Основна  цел  : 
3.1. да  образоваме  и  възпитаме  мислвщи, креативни ги ,критични  млади  хора, способни  да  

вземат  решения, да  правят  избор, да  се  развиват  ненрекъснато. Училището  да  изгради  
личности  с  модерни  виждания  за  света, no и  да  възпита  дух  на  родолюбие  и  патриотизъм . 
Учениците  да  успяват  и  да  се  конкурират  с  връстниците  cu no света; да  работят  за  
превръщането  на  България  в  модерна  и  нросперираща ,държава. 

3.2. Рационализиране  на  учебно-възпитателния  процес. 
4. Система  от  подцели . на  училищутq ,,, 
4.1. Утвърждаване  на  OY „Хан  Аспарух" като  спёцифичен  културно-образователен  центьр  

в  жилищен  квартал  „Добротица". 	. 	.. 	, 
4.2. Качествено  образование  за  постигане  на  максимален  успех  в  учебно-възпитателния  

процес. 
4.3. Привеждане  в  действие  на  възпитатолните  функции  на  гражданското  образование . 
5. Стратегии. в  ,дейността  на,учили,щето  , 	, 	, 

. 	5.1. Качеството  на  знанията  и  компетенциите  на  учениците  да  продължава  да  бъде  визитка  
на  училището. 	 , 	, . . 	- 	 . 	. 

5.2.Училищното  ръководство  и  учителите  ' да  поддържат  необходимото  ниво  на  
пpoфecиoнaлизъм, кoмпeтeнтнocт  и  инoвaтивнocт  за  пocтигaнe на  ощ0 пo-виcoкo кaчecтвo на  
обучение. 	 . , , 	 . 

5 3 Пълноценнo да  се  използват  иновационни  и  интёрактивни  методи  и  похвати  в  
обучението. , . 	. 

5.4.Приемственост  между  начален  и  прогимназиален  етап. . 
5 5 Привличане  на  подлежащи  за  обучение  за  всички  класове  в  училището. 
5.б. Основните  принцини  за  учители  и . ученици  да  бъдат  :. хуманизъм; демократизъм , . 

толерантност, евободно  мислене  и  личен  избор  в  отношенията: училище- общество; учител- 
родител; учител- ученик. 

5:7.Усъвършенстване  ръководството , организацията, управлението  и  самоуправлението  на  
социално-педагогическата  система  и  утвърждаване . na училищната  общност  като  
самоуправляваща  се  организация. 



III. ДEЙHOCTИ  ЗA РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  :ЦЕЛИТЕ  И  CTPATEГИИTE 

ШИФЪР  ИЗЯВИ  
CPOK HA 

ПPOBEЖДAHE OPГAHИЗATOPИ  

1 2 3 4 

1  AДMИHИCTPATИBHA 
ДЕЙНОСТ- ПЛАНИРАНЕ. 

1.1, 

Създаване 	на 	необходимата  
организация 	за 	тържествено  
откриване 	на  новата  учебна  
година. 

До  13.09.2019 г. ЗДУД; Комисия  

1.2. 
Перспективно 	планиране 	на  
педагогическата 	дейност 	на  
всеки  учител. 

До  13.09.2019r. Учители  

1.3. 
Изготвяне 	на 	седмично  
разписание  за  I учебен  срок, До  10.09.2019 г. ЗДУД; Комисия   

1.4. Изготвяне  на  Списък  - Образец  1. До  13.09.2019 г. Д: ЗДУД  

1.5. 
Отчет  на  Стратегия  за  развитие  
на  училището  2016-2020 година. До  13.09.2019г. Д 

 , 	; MO ,ЗДyД  

1.6. 
Изготвяне 	нa 	Училищна  
програма 	за 	целодневна  . 
организация  на  учебния  процес. 

До  13.09.2019 г. Директор; ЗДУД  

. 

1'7' 
. 

Организиране 	на 	дейности, 
свързани  C осигуряване  на  обща  
и 	допълнителна  подкрепа 	за  
учениците  /съгласно , изисквания- 
та  в  ДOC за  приобщаващото  
образование /. 

Постоянен  ЗДцД;учители; 
училигцен  психолог  

1 8 
Изготвяне  на  Годишен  план  за  
учебна  2019/2020 година. До  13.09.2019 г. Директор  

1.9. 
Изготвяне 	на 	Hnan 	зa 
квапификационните  дейности: До  13.09.2019г. Директор; MO 

1.10. 
Актуализация  на  Правилник  за  
дейностУа 	на 	училйщето 	зa 
учебната  2019/2020 година. 	.. , 

До  13.09.201 9г. Директор; Комисия  

1.11. 

Актуализиране  na Правилник  зa 
осигуряване 	нa 	б.езопасни  
условия  за  възпитание, обучение  
и  труд. 	 . 	. 

" 

До  13.09.2019г. Директор  

1.12. ~ Актуализиране  на. Правилник  за  
вътрешния  трудов  ред. 

До  13:09.2019г. Директор  



1.13. 

Запознаване 	с 	План 	за  
контролната 	дейност 	на  
директора 	и 	заместник- 
директора: 

До  13.09.2019г: Директор; ЗДYД  

1.14. 
Утвърждаване 	на 	ЗУД 	за  
началото  на  учебната  година. До  18.09.2019г. Директор  

1.15. 
Графици  : за  консултации; за  
дежурството 	на 	учителите, 
класни  и  контролни  работи. 

До  18.09.2019г. У  Кл. р-ли; 	- 
' 

1.16. 
Приемане  на  Училищен  план  no 
БДП  и  график  за  обучение  no 
БДП. 

Дo 20.09.2019 г. Директор  

1.17. План  за  работа  на  MO До  20.09.2019 г. MO 

1.18. Спортен  календар  До  20.09.2019 г. Директор; 
Г.Костадинов  

1.19. 

Актуализиране 	на 	План 	за  
защита 	при 	бедствия  - 	на  
пребиваващите 	в 	ОУ 	„Ха;и  
Аепарух" 
Първо 	практическо 	занятие  
Второ  практическо  занятие  

До  24.09.2019г. 

XI. 2019r. 
V.2020r. 

ЗДУД; Koмиcия  

1.20. 
Приемане  на  План  за  работа  на  
YKC в  ОУ  ;,Хан  Аспарух  До  30.10.2019г. Директор  

2. 
COЦИAЛИO-БИТОВА 	H 
СТОПАИСКА  ДЕЙИОСТ  : 

2.1. 
Получаване 	нa 	санйтарно  
разрешително 	за 	училищна  
готовност  oт  РЗИ: 

До  13.09.2019г: 
, 

Д;ЗДУД  

.2.2. 

Запознаване 	на 	учениците 	с  
Правилник 	за 	БУВОТ 	и  
провеждане 	на 	начални 	и  
периодични  инструктажи. 

17.09.2019 г. Кл.р-ли  и  отг. на  
кабинети  

2.3. 
, 

Представяне 	нa 	седмично  
разписание  за  I учебен  срок  зa 
утвърждаване  от  РЗИ. 	' 

. 
До  16.09.2019г. Комисия; ЗДУД  

2.4. 
Представяне 	на 	картите 	зa 
предварителен  , 	медицински  
преглед  нa медицинското ,лице. 

Дo 20.09.2019г. Кл. р-ли  

2 5 
Изготвяне  нa план  за  работа  при  
зимни  ,условия. 	. 

До  04.10.2019г. Директор  

2.6. 
Осигуряване 	на 	безопасни 	и  
здравословни 	условия 	зa 
възпитание, обучение  и  труд. 

Постоянен  
Д; Педаг. и  

непедаг.персонал  

2.7. Определяне  на  приоритети  при  
обогатяване  на  'МТБ. Д° 25.10.2019г. Д; ПC  



3. 

ДEЙHOCTИ  ЗA ПОСТИГАНЕ  
HA KAЧECTBEHИ  

PEЗYЛTATИ  B УЧЕБНО- 
ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  

РАБОТА  

3.1. 

Прилагане  на  иновационни  и  
интерактивни  методи  и  подкоди  
в 	обучението 	на  ученици  и  
използване 	на 	разнообразни  
форми  за  проверка  на  знания  и  
умения. 

Постоянен  Учители  

3.2. 

Ритмично 	регистриране 	на  ' 
резултатите  от  обучението  no 
различните  предмети  в  отделните  
класове 	при 	спазване 	на  
изискванията  за  оценяване, съгл. 
Наредба  №  3/ 15.04.2003 за  
системата  за  оценяване  / в  IV кл./ 
и  Наредба  №  11 / 01.09.2016 за  - 
оценяване 	на 	резултатитё 	от  
обучението  на  учениците  % в  I,I1, 
III,V, VI и  VII кл  / 

Постоянен  Учители  

3.3. 
Ритмичен 	контрол 	на  
отсъствията  на  учениците. 

Постоянен  Д; Кл. р-ли  

3.4. 
Сигнализиране 	на 	АСП 	за  
извършени 	над 	5 	неизв. 
отсъствия  в  рамките  на  1 мвсец. 

Ежемесечно  ЗДУД; Кл. р-ли  

3.5. 

Провеждане 	на  индивидуална  
работа 	с 	учёници, 	срещащи  
затруднения, според  графика  за  
консултации. 

Постоянен  
. 	. 

Учители  

3.6. 
Поставяне  на  ученика  в  активна  
позиция 	no 	отношенив  ` 	на  
3наНИЯт2. 

Постоянен  Учители  

3.7. 

Целенасоченост  и  яенота  в  хода  
на  педагогическата  дейност  на  
учителя, 	които  да  ' гарантират  
резултатност  на  УВР. 

Постоянен  Учители  

3.8. 

Осигуряване 	на 	практическа  
приложимост 	на  ' знанията 	и  
посгьпателност 	в 	прехода: 
знання- умения- практика. 

Постоянен  Учители  

3.9. 

Провеждане  на  изследване  под  
формата. на  анонимен ,въиросник, 
във  връзка  C приложение  на  
механизма  за  противодействие  на  
тормоза  в  училище. 

До  25:10.2019 г. 
До  08.05.2020 г. 

ЗДУД; Училищен  
ncuxonor, УКС  

Кл.р-ли  



3.10. 

Морално 	и 	материално  
стимулиране  на  педагогическия  
и  ученическия  труд. Номинации  
за 	„Ученик 	на 	годината" 	и  
„Учител  на  годината". 

21.05.2020 r. 
Патронен  празник  Кл.р-ли; ПC 

4.  
ЧECTBAHE HA БЕЛЕЖИТИ  
ДATИ  И  ОБЩОУЧИЛИЩНИ  

ТЪРЖЕСТВА. 

4.1. 
Тържествено 	откриване 	на  
учебната  година. 16.09.2019 г. Д; Учители  

4.2. Спортен  празник  на  училището. 24.09.2019г. г  Костадинов; 
Д. Дeйкoв  

43 . 	. 

25 септември  - Ден  на  гр. Добрич. 
Поднасяне 	на 	венец 	на  
мемориален 	комплекс 	„Хан  
Аспарух" гр. Добрич. 

25.09.2019 г. Д•Дикова; 
М.Ангелова  

4.4. 
1 ноември  - Ден  на  народните  
будители. Подреждане  на  кът  и  
изготвяне  на  табло. 

29.10.2019 г. М.Ангелова  

4.5. Празник  на  матёматиката  ' .до  20.12.2019г. Учителн  I xnac 

4.6. Коледен  концерт  до  20.12.2019г. М.Джигова  

4.7. 
Ден  на  розовата  фланелка  - 
световен  ден  за  борба  с  тормоза  в  
училище. 

февруари  2020г. Училищен  психолог; 
УКС; Кл. p ли   

4'8' 

3 март  — Национален  празник  на  
РБългария. Поднасяне  на  венёц  
на  мемориалён  комцлекс  ,;Хан  
Аспарух" гр. Добрич. 

03.03.2020 г
. 

К. Златева; 
В. Колева  

4.9. Празник  на  буквите. до  27.03.2020 г. Учители  I клас  

4.10. 
Световен  ден  на  Земята. Изложба  
от  рисунки  и  състезание  ,/ V, VI 
клас/ 

22.04.2020г. 
. 

. 
Д. Дикова  

4.11. Отбелязване  na 144 години  от  
избухването 	на  . Априлското  
въстание. 	Състезание  /VI„ VII 
клас/. 

април  2020 г. . Ив. Иванов  

4.12. Ден  нa ученическото  
самоуправление. 

10:052020 г: Ученически  парламент  

4.13. Патронен  празник  на  училището. 21.05.2020г. Худ. съвет  

4.14. 24 май- Ден  на  славянската  
писменост  и  култура  ( шеетвие) 

24.05.2020г. Д; ЗДУД;Учители  

5.  ПРОВЕЖДАНЕ  HA 
OЛИMПИAДИ  H КОНКУРСИ  

- 

5.1. Олимпиади  
5.1.1. „Знам  и  мога" - начален  етап. Ho график  Учители  HE 

5.1.2. Български  език  и  литература  - V- 
VII клac. 

, 	Ho график 	, , 	В. Колева; 
М. Ангелова  



5.1.3. Математика  -.IV,V,VI и  VП.клас. Ho график  Е.Нуриева; 
К.Златева  

5.1.4. Информационни  тёхнологии  - V- 
VII клас  

Ho график  Д.Жекова  

5.1.5. История  и  цивилизация  - V,VI и  
VII клac. 

Ho график  И.Иванов  

5.1.6. Гражданско  образование  - I- IV 
клac; V - VII клас  

Ho график  Учители  

5.1.7. География  и  икoнoмикa — V,VI и  
VII клac. 

Ho график  Д.Дикова; 
И. Иванов  

5.1.8. Физика-VII клac. Ho график  Е.Нуриева  
5.1.9. Астрономия  - V -VI клac; VII клас  

. 
Ho график  Д.Дикова; 

Е.Нуриева  
5.1.10. Химия  и  опазване  на  околната  

среда  - VII клас  
Ho график  Д.Дикова  

5.1.11. Биология  и  здравно  образование  - 
VII nnac 

Ho график  Д.Дикова  

5.2. Вътрешноучилищни  конкурси. 

5.2.1. За  рисунки. Всгки  уч.срок  Учители  
5.2.2. Спортни. 	 . Всеки  уч.срок  Учители  
5.2.3. 	. Състезание  no английски  език. март  2020г. В:Хаджиева  
5.2.4. Национална  седмица  na четенето  . oктoмвpи  2019 г. Учители  
5.2.5. Литературни. 	 , Дo 15.05.2020 г. B.' Кoлева; М.Ангелoва  
5.2.6. Краснопис. Дo 19.05.2020г. Учители  HE 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ " C 
. РОДИТЕЛИ 	. 	.. 

' 
. 

6.1 Осъществяване  на  взаимодействио  
с 	родителската 	oбщнocт 	чрез  
съвместната 	дейност 	на  
училището  с  УН, ОС: 	' 

Постоянен  
. 	. 	. 

' 

. 

Д; YH;ОС  

6.2. Поддържане  на  инфopмaциoннo 
Табло  на  вxoдa на  учИЛИщет0„ Q 
актуална  информация. 

Постоянен  
, 	, 

ЗДУД; ЗAC 

6.3. Актуализиране  na йнформацията  
на  сайта  на  училището. 

oктoмвpи  2019. г. Д; ЗДYД; Д.  Жекова  

7  TEMИ  H ГРАФИК  ' 
. HA РОДИТЕЛСКИТЕ  СРЕЩИ. . 

7.1. Запознаване 	с 	Правилник  	за   
дейността 	на 	училището 	и  
училищния 	учебен  , 	план. 
Родители  и  учители  заедно  да  
опазим  живота  и  здравето  на  
децата. 

свптември  201 9г. 

, 
', 

. 

Кл. р-ли  

. 

7.2. Приключване  на  I учебвн  срок. 04.02.2020г. Учители; Кл. р-ли  
7.3. Среща  с  родителите  на  бъдещите  

първокласници . 	 . 
. 	април  2020 г. 

' 
Д; ЗДYД  

' 
7.4. Занознаване 	родителите  	на  

седмокласниците  с  условията  за  
прием  след  VII клac. 	, 	. 	. 

май  2020 г. 

. 	. 

Е.Нуриева; Ив.Иванов  



IV. 	КОМИСИИ  ЗA УЧЕБИАТА  2019/2020 ГОДИИА  

Постоянни  комиснн  

Комисия  за  безопасност  на  движението. 
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  
Членове: Кр.Димитрова  , М.Тодорова, Ив.Иванов, служител  от  KAT 

Комисия  охраиа  на  труда  
Председател: Т. Недялкова  
Членове: П. Иванов  , Д. Дейков  

Комисия  за  запдита  при  бедствия  на  пребиваващите  в  ОУ  „Хан  Аспарух" 
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  
Членове: Д. Георгиева  , Г. Костадинов  

Училищен  координадионен  съвет  за  аправяне  с  тормоза  в  училище  в  състав: 
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  - заместник-директор, учебна  дейност  
Членове: Д. Георгиева  - учител  НЕ, Г. Митанова- учител  НЕ, Ив. Иванов  - учител  HE, 
Д.Дикова  - старши  учител  ПЕ, К.Златева  - учител  ПЕ,, П.Папазова-Иванова  - училищен  
психолог  

Комисия  за  изработването  на  седмично  разписание. 
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  - заместник-директор, учебна  дейност  
Членове: Р.Илиева, Д.Дикова  

Комисия  за  подготовка  на  общоучилищни  и  други  тържества  в  състав: 
Председател: М. Недялкова  
Членове: М.Джигова, М. Каваева, Г. Митанова, В.Димитрова  

Временнн  комисин   

Комисия  за  изготвяне  на  Годишен  план  на  училището  
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  - заместник-директор, учебна  дейност  
Членове: Р.Илиева, М.Недялкова, М.Джигова  

Комисия  за  изготвяне  на  Правилййк  за  дёігността  на  OY „Хан  Аспарух". 
Председател: Жасмина  Загорова-Младенова  - заместник-директор, учебна  дейност  
Членове: Г.Митанова, Е.Нуриева, Д.Дикова  
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