
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕГ“ИВАН ВАЗОВ“ 

 за периода 2018-2020 г. 

Цели Дейности Финансиране Срок Отговорник 
1. Инвестиране в иновации и 
апробиране на електронни 
платформи за управление на 
училището с цел изпреварващо 
развитие и удовлетворяване в 
срок на изискванията, заложени 
в нормативната уредба. 

1. Организиране  на комуникацията в G suite. 
през служебните имейли. 

 2018-2019 ЗДУД 

2. Създаване на 20 функциониращи класни 
стаи в Classroom. 

 2018-2020 г. Председатели 
на МО 

3.  Изграждане на добре структурирана 
вътрешноучилищна информационна система 
(Споделяне на документи в Drive) 

 2018-2019 Директор 

4. Регистриране  на всички родители  в 
shkolo.bg  и организиране на комуникацията 
с тях в електронния дневник. 

Делегиран 
бюджет 

2018-2019 ЗДУД, 
Класни 
ръководители 

5. Дигитализиране на част от 
административните процеси и прехвърлянето 
им в G suite. 

Делегиран 
бюджет 

2018-2019 Директор, 
ЗДУД 

6. Ресурсно обезпечаване на образователния 
процес. (монтиране на проектори във всички 
класни стаи, преносими компютри за 
учители и за ученици) 

Делегиран 
бюджет,  НП, 
ОП, Общински 
програми 

постоянен Директор 

7. Обогатяване на фонда с електронни 
учебни материали по всички учебни 
предмети. 

 постоянен ЗДУД 
Председатели 
на МО 

2. Ориентиране на 
образователната и 
възпитателната дейност към 
осигуряване на възможности за 
равен достъп до качествено 
образование и условия за 

1. Създаване на вътрешна нормативна уредба 
за планиране и изпълнение на дейности за 
осигуряване на качествен образователен 
процес. 

Делегиран 
бюджет 

До 15.09. на 
всяка година 

Директор 

2. Разширяване на извънкласните дейности НП постоянен ЗДУД 



развитие на способностите, 
качествата и дарованията на 
учениците. 

3. Продължаване на работата по 
националните програми 

НП постоянен ЗДУД 

4. Разработване и реализиране на проекти по 
НП 

НП постоянен ЗДУД 

5. Разработване и реализиране на проекти по 
европейски и международни програми 

Европейски 
фондове 

постоянен ЗДУД 

6. Актуализиране и обогатяване на фонда на 
библиотеката. 

Делегиран 
бюджет 
Дарения 

постоянен ЗДУД 
библиотекар 

7. Създаване на системи за превенция на 
тормоза, агресията и противообществените 
прояви 

Делегиран 
бюджет 
 

постоянен ЗДУД 

8. Дейности за развиване на 
доброволчеството и участие в 
благотворителни кампании 

дарения постоянен ЗДУД 

10. Създаване на условия за развиване на 
ученическото самоуправления и 
самоконтрол. (ученически парламент) 

Делегиран 
бюджет, дарения 
 

постоянен ЗДУД 

3. Прилагане на индивидуален 
подход и на формиращото 
оценяване при работа с 
учениците за повишаване на 
мотивацията и постигане на 
високи образователни 
резултати. 

1. Организиране и провеждане на олимпиади 
и вътрешноучилищни конкурси, състезания, 
изложби. 

Делегиран 
бюджет, УН, 
дарения 

постоянен ЗДУД 

2. Подготовка на учениците за успешно 
представяне на ДЗИ, НВО, PISA 

Делегиран 
бюджет 

постоянен ЗДУД 

3. Подготовка на учениците, които желаят да 
получат дипломи за владеене на чужд език: 
DELE, DELF 

Делегиран 
бюджет 

постоянен ЗДУД 

Участие в състезания от спортния календар Делегиран 
бюджет, ПМС 
129 

постоянен ЗДУД 



4. Осигуряване на компетентно консултиране 
на учениците за професионалното им 
развитие. 

Делегиран 
бюджет 

постоянен ЗДУД 

5. Посещения на културни и спортни 
мероприятия, организиране на срещи с 
писатели и художници.  

Делегиран 
бюджет, дарения 

постоянен ЗДУД 

4. Повишаване на 
квалификацията на 
педагогическия колектив 
според индивидуалните 
потребности на учителите и 
съобразно дефицитите, 
продиктувани от изискванията 
на средата и динамиката на 
процесите в образованието и 
обществото. 

1. Оптимизиране на системата за проучване 
на удовлетвореността от проведената 
квалификация и потребностите на 
педагогическите специалисти. 

Делегиран 
бюджет  

2018-2019 ЗДУД, 
Главни учители 

2. Осигуряване и реализиране на 
квалификационни форми на педагогическите 
специалисти. 

Делегиран 
бюджет 

постоянен ЗДУД 

5. Съхраняване и обогатяване 
на материалната база на 
училището. 

1.Обновяване и оборудване на 4 класни стаи.  Делегиран 
бюджет, дарения 

постоянен ЗДАСД 

2. Естетизация на училищния двор Делегиран 
бюджет, дарения 

постоянен ЗДАСД 

 


