
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГЪЛЪБОВО 

гр.Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60,e-mail:sougl@abv.bg 

 

УТВЪРДИЛ! 

 

Директор:................................... 

/Нели Кючукова/ 

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА 

ЗА РЕКЛАМА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на СУ 

“Васил Левски“, гр. Гълъбово -Протокол № ..................... 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Съставът на комисията е избран и приет на заседание на Педагогическия 

съветна СУ “Васил Левски“, гр. Гълъбово -Протокол  № .......................... 

Председател: Катерина Илиева 

Членове: Надежда Колева, Олга Семкова-Стоянова, Теодора Иванова 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

осъществяване на цялостната политика по представяне на дейността, 

постиженията и възможностите на СУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово  

пред обществото и заинтерисованите лица; 

осигуряване на своевременна информация за инициативите на 

училищетов местни, регионални и национални медии; 

изграждане и поддържане връзки с медии, институции, различни 

административни структури. 

 

 



ІV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

формиране и поддържане на позитивен имидж на СУ “Васил Левски“, 

гр. Гълъбово; 

предоставяне на информация за успехите на училището, на неговия 

персонал, ученици и бивши възпитаници; 

координиране на участията в изложби, проекти, семинари, конференции 

и др. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Изготвяне и предоставяне на информация в местните медии за откриване 

на учебната 2018/2019 г. 

срок: месец септември 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

2. Информация за постиженията и резултатите на ученици и учители 

отсъстезания и конкурси. 

срок: през цялата учебна година 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

3. Координиране публикуването на актуална информация за участието на 

СУ „Васил Левски“ в проекти и инициативи, квалификационна 

дейност, сключване на договори, връзки със сродни учебни заведения 

срок: през цялата учебна година 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

4.Координиране на рекламна кампания относно приема на ученици в СУ 

„Васил Левски“ за учебната 2019/2020 г. 

срок: втори учебен срок 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

5.Своевременно предоставяне на информация в медиите за училищни 

тържества, празници, инициативи. 

срок: през цялата учебна година 



отговорник: председателят и всички членове на комисията 

6. Разнасяне на покани за предстоящи празници и събития 

срок: през цялата учебна година 

отговорник: председателят и всички членове на комисията  

7. Изработване на съобщения и информация за родителите, свързани с 

родителски срещи и извънредни ситуации. 

срок: през цялата учебна година 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

8. Отчет на дейността на комисията в края на учебната 2018/ 

2019 г. 

срок: юни/юли 

отговорник: председателят и всички членове на комисията 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

Училищната комисия за връзки с обществеността взаимодейства с: 

регионални и национални медии; 

полиция; 

общинска администрация; 

училищно настоятелство; 

Общински детски градини; 

Дом на културата „Енергетик“, гр. Гълъбово; 

Читалища 

Забележка: 

Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работа на Комисията 

през учебната 2018/2019 г. 

 

 

 

Председател:............................. 

                                                                                                    /К. Илиева/ 


