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flurorogrruHoro ynpaBneHhe Ha Aenernpal.A cpeAcrBa a Cpegno yq]4n[u]e ,,Bacrn

fleBcKt4" - Crapa 3aropa, no3BoflflBa oneparrBHa caMocronTenHocr npu nnaH[paHero r
pa3xo,qBaHero Ha Srnaucoarre cpeAcrBa. [4arpa4euara chcreMa 3a Qrxatcoso
ynpaBfleHhe r KoHTpon na ny6nrqHNTe cpeAcrBa a o6paaoaarenHara hHcl4Tyr-lrln rapaHTrpa

cnrypHocr npil ynpaBneHuero na QnxaxcoBilTe cpeAcrBa il BKflto'{Ba:

. nocTaBFHe Ha LlenilTe il nocoL{BaHe Ha ToBa KaKBr pecypcl4 ce h3ilcKBar 3a Aa 6t4ar

nocTmrHaTu Te3il Llenil;

. pa6orHa Aefrnocr r npaKTr4Kr4;

. MepKLt 3a KOHTpOnhpaHe Ha noreHql4an{nfl pvtc(.

9acr or npeABngeHure npoqeAypr4 B nnaHa npeABrx(Aar hMeHHo aKryanr3ilpaHe Ha

npoue4yprre no COyK, Kor4To ce Hp(Aanr or o6atpseaxero cbc Cran4apra 3a

$rnancupaHe no \n.22, an.2, r.17 or 3axoxa 3a npe.qyqilnuu-lHo 14 yqhnilqHo o6pa3oBaHre.

I-onsua qacr or npeABn4eHrre MepKh r geilxocrn 3a nocrt4raHe Ha oneparilBHure

Llen[ He la3]4cKBar QrHaHcrpane. Te ca o6aupsaHh or aKTilBHara HaMeca Ha qoBeuKh

$axrop L{pes ocrrr4ecrBflBaHero Ha cborBerHLlTe MepKh, nonhrr4Kr4 n 4eilnocrr.

flefrnocrnre, Kohro npeAnonarar SrHancoBr4 cpeAcrBa, ce ocurypflBar or:

- fienerupaHrn 6rcgxer Ha hHcr],tryllr4flTa;

- Lleneau cpe4crBa or nbpBocreneHHrf, pa3nope4[Ten c 6rogxera - Knaera Ha

o6qrxa Crapa 3aropa;

- ,Qapexnn;

- CpegcrBa or npoeKr[ u nporpaMn, SrxaHcnpaHr or EC;

- Epyrn r3Tot{H14r-114.
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 Дейност Финансиране Срок 

1. 

Изработване и утвърждаване на цялостна 
концепция за провеждане на 
образователния процес –Училищен учебен 
план и учебни програми, Етичен кодекс, 
Методически обединения;  Комисии, План-
прием, Целодневна организация на учебния 
процес. 

Делегиран бюджет 
До 15.09. на 
всяка година 

2. 

Функциониране на постоянните училищни 
комисии за планиране и организация на 
основните направления в дейността на 
училището 

Делегиран бюджет постоянен 

3. 
Осигуряване с квалифицирани 
преподаватели по предмети 

Делегиран бюджет постоянен 

4. 

Поддържане на оптимален състав на 
обслужващия и помощния персонал с цел 
пълноценното осъществяване на 
училищната дейност   

Делегиран бюджет постоянен 

5. 

Актуализация на длъжностните 
характеристики адекватно отразяващи 
съвременните изисквания към 
квалификацията и професионалната 
компетентност на учителите 

Без финансиране 
До 15.09 всяка 

година 

6. 

Актуализация на системата от критерии и 
показатели за оценка на дейността на 
учителите и служителите в училище, 
обвързана с резултатите и постиженията 

Без финансиране 
До 15.09 всяка 

година 

7. 
Спазване на правила и процедури за 
назначаване и съкращаване/освобождаване 
на персонала 

Без финансиране постоянен 

8. 
Осъществяване на контролната дейност на 
Директор, ЗДУД съобразно целите на 
стратегията  

Делегиран бюджет постоянен 

9. Осъществяване на държавен план-прием Делегиран бюджет 
Всяка учебна 

година 

10. 
Подготовка на национално външно 
оценяване в IV, VII, X клас и ДЗИ – XII клас 

Делегиран бюджет 
Всяка учебна 

година 

11. 
Участие в разработване и реализиране на 
национални и европейски проекти 

Фондове на ЕС постоянен 

12. 
Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав 

Делегиран бюджет, 
синдикати 

постоянен 

13. 
Използване на електронен дневник и 
осигуряване на бърза информация на 
родителите 

Делегиран бюджет 2021-2022 г. 

14. Използване на ИКТ в обучението Делегиран бюджет постоянен 

15. 

Използване на различни методи за 
диагностика и оценка на знанията и 
уменията: тестове, есета, атестационни 
карти и др. 

Делегиран бюджет постоянен 

16. Поддържане на училищния сайт Без финансиране постоянен 

17. 
Достъп до интернет за всички стаи на 
училището 

Делегиран бюджет постоянен 

18. 
Поддържане и обновяване на банка от 
учители по мярката „Без свободен час“ на 
НП „Оптимизация на училищната мрежа“ 

МОН постоянен 

19. 
Продължаване на работата по програми 
„Без свободен час“; схема „Училищен плод“ 

Министерство на 
земеделието и горите, 

МОН 
постоянен 



20. 
Разработване, спечелване и реализиране 
на национални и европейски проекти 

Фондове на ЕС, 
община 

постоянен 

21. 
Изготвяне на планове на МО и работа през 
годината по тях 

Без финансиране 

До началото на 

м. октомври 

всяка година 

22. 

Изготвяне на план на дейностите по 
програмата за кариерното развитие на 
педагогическите специалисти и работа по 
него 

Без финансиране 2021-2022 г. 

23. 
Изготвяне на план на дейностите по 
механизма за адаптиране на ученика към 
училищната среда и работа по него 

Без финансиране 2021-2022 г. 

24. 

Изготвяне на план на дейностите по 
механизма за подобряване на 
комуникацията с родителите и работа по 
него 

Без финансиране, 
и др. 

2021-2022 г. 

25. 
Изготвяне на план на дейностите към 
програмата за превенция на ранното 
напускане на училище и работа по него 

Без финансиране и 
др. 

2021-2022 г. 

26. 

Изготвяне на план на дейностите по 
програмата за предоставяне на равни 
възможности и приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи 

Без финансиране и 
др. 

2021-2022 г. 

27. 
Изготвяне на план за действие в 
изпълнение на стратегията за учене през 
целия живот и работа по нея 

Без финансиране, 
делегиран бюджет и 

др. 

2021-2022 г. 

28. 

Изготвяне на план за действие в 
изпълнение на стратегията за 
информационни и комуникационни 
технологии в образованието 

Без финансиране, 
делегиран бюджет, 

програми и др. 

2021-2022 г. 

29. 
Изготвяне на училищна програма за 
целодневна организация на учебния процес 
и работа по нея 

Без финансиране и 
др. 

2021-2022 г. 

30. 
Изготвяне на план за действие в 
изпълнение на Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността 

Без финансиране, 
делегиран бюджет и 

др. 

2021-2022 г. 

31. Работа на Ученическия съвет Без финансиране 2021-2022 г. 

32. Работа на училищните клубове Без финансиране 2021-2022 г. 

33. Работа на училищните комисии Без финансиране 2021-2022 г. 

34. 
Участие в олимпиади, състезания и 
конкурси на училищно, регионално, 
национално и международно ниво 

Делегиран бюджет постоянен 

35. 
Въвеждане на ежедневна ученическа 
униформа за новопостъпилите ученици и 
новосформираните паралелки 

родители 2020-2021 

36. 
Обогатяване на училищната библиотека с 
нови книжни издания 

Делегиран бюджет, 
дарения 

постоянен 

37. Закупуване на учебно-технически средства 
Делегиран бюджет, 
различни програми 

постоянен 

38. 
Поддържане на вътрешното оформление на 
училището, в което временно се намира СУ 
„Васил Левски“ – в ПГМТ „Н. Вапцаров“  

Делегиран бюджет, 
дарения, програми и 

др. 
постоянен 

39. 
Цялостен ремонт на сградата на училището 
(„Васил Левски“) 

Община Стара Загора 2021-2022 г. 

40. 
Създаване на oрганизация на учебния 
процес в условията на COVID-19 

Делегиран бюджет 2021-2022 г. 

 


