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rlEfl14

./ hsnonseaF{e Ha eneKTpoHHr4 l4 MynrilMeNAfAHn yqe6Hh Mareptaanh B npoqeca Ha npenoAaBaHe;

./ C norraou-lra Ha VlKf Aa ce nocrhrHe eSeKTtaBHo ynpaBneHre Ha 3HaHtAflTa, pa3BI4BaHe Ha

cnoco6xocrr4Te Ha yqeHrqilTe 3a rBopqecrBo, caMocroflTenHocr 14 t4HTerpilpaH noAxoA KbM yL{eHero;
,/ PasareaHe Ha yMeHnfl sa o6MeH na raa$oprrltallvl+, KoFToAa ce h3non3Ba B npoqeca na pa6ora

B yL{r4fl]4ule t npv caMonoAroToBKaTa Ha yqrrenil n yqeHnq]4;
,/ [a ce cb3,qaAar ycnoBus 3a il3cflefloBareflcKa pa6ora, Kor4To Aa no,qnoMarar rBopLrecKoro

pa3BuTile Ha yqeH14qr4Te;

,/ floaruJasaHe Ha nphHoca xa [4KT no orHoueHhe Ha nprflaraHe Ha [HTepaKThBHr4 MeroAr4 14

cTpaTer]4il Ha npeno,qaBaHe I yL{eHe;

,/ [a ce cb3,qaBar ycnoBilF sa h3MecrBaHe qeHTbpa Ha yqeHe B nocoKa or yr]hrenfi KbM yL{eHuKa.

3AEAq14
'/ Ocr,rrypneaHe Ha Aocrbn Ao ilHTepHer u IAKT raH$pacrpyKrypa v crvMynvpaHe Ha il3FBeHr

yL{eHilLlhl r yqilTent4;
,/ [lprnaraHe Ha o6yvaaau]r4 KoMnrcTbpHr4 npoAyKTr4, efleKTpoHHil noMarafla, eHLlilKnonehttt/l,

6r6nrorexn n Ap.
./ TupceHe Ha HayqHa raxSoprrlarlwn e lntermet;
./ Y.{acrre a On-line Qopyvrra (hvtcxycnn, cbcre3aHra u gpyru)',

'/ l4snonasaHero Ha HaLliloHanHara t4KT r,trQpacrpyKTypa - ArpxaBHh 3penocrHr/ v3nnrv,
BbHr.uHo oLleHFBaHe il Ap.

O LIAKBAH 14 P E3YTITAT]4

'/ Haenilsaxe na t4KT B t4syL{aBaHure npeAMerxr o6nacrv n npnfiaraHero ilM Karo HoB, Hac[TeH
c no-B14coKa e$errraHocr hHcrpyMeHTapilyM ;

'/ l4xoaarilexu MeroAh u npaKTilKrl, cB'bp3aHta c HaBnu3aHero Ha HoBhre ranQoprrlaqnolHt
TexHonorilh s o6yveunero no yve6nra npe4Meril;

'/ VKf aa ce m3non3Bar Karo rHcrpyMeHTn 3a no4o6pnaaHe h pa3uilpflBaHe Ha npoqeca Ha

o6yvexne BbB Bpb3Ka c Apyrhre yve6nra npe4Merr;
'/ Aa ce npeo,qonflBa nuncara Ha MorilBaqrfi y yqeHilKa nph oBna4ffBaHe Ha yve6noro

cAbpxaHile;
./ [a ce nocrhrHe npaKTrqecKa HacoL{eHocr Ha npeAnaraHure 3HaHhf,;

'/ CrrnaynrapaHe Ha rBopqecKilTe ganox6u Ha yl{eHilqrre qpe3 npr4naraHe xa l4KT a o6yveHrero;

A
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 Придобиване на умения от учителите, от непедагогическия персонал (библиотекар, 

счетоводител, домакин и др.) на умения за работа с различни програмни продукти като част от 

националната стратегия „Учене през целия живот“ 

  

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ ОТГОВОРНИК СРОК 

 
1. 

Използване на готови мултимедийни 
продукти от учителите по предмети: 
електронни учебници, платформи, 
приложения, сайтове и др. 

Бюджет на 
училището, 

самофинансиране 

Директор,  
учители 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

2. 
Поддържане на видеонаблюдение в 
училище 

Бюджет на 
училището 

Директор постоянен 

3. 
Изготвяне на мултимедийни 
презентации от учителите по 
предмети 

Самофинансиране Учители 
Учебна  

2021 – 2022 г. 

4. 

Подпомагане на учителите по 
предмети при създаване на  
мултимедийни уроци от учителите по 
ИТ 

Самофинансиране 
Учителите по 

ИТ 
Учебна  

2021 – 2022 г. 

5. 

Стимулиране на учениците да 
изготвят мултимедийни презентации с 
цел по-добро усвояване на учебния 
материал 

Самофинансиране Учители 
Учебна  

2021 – 2022 г. 

6. 

Отваряне на образователната и 
научната среда към мобилни 

устройства (m‐learning) 

- използване на мобилни 
приложения на издателства на 
учебници и учебни помагала  

- използване на електронни 
учебници и др. 

Самофинансиране 
Директор,  
учители 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

7. 

Използване на ресурсите, които 
предлага Internet  (електронна поща, 
електронни конференции) 

- Използване на технологиите за 
достъп до информация и други 
ресурси онлайн и офлайн, 
използвайки компактдискове и 
друг софтуер; 

Бюджет на 
училището, 

самофинансиране 

Директор,  
учители 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

8. 
Трайна оптична/високоскоростна 
свързаност до образователни 
институции 

Бюджет на 
училището 

Директор постоянен 

9. 
Използване на внедрената безжична 
(WiFi) инфраструктура в СУ „Васил 
Левски“ от учителите по предмети 

Бюджет на 
училището 

Учители постоянен 

10. 

Поддръжка на комуникационната 
инфраструктура на училището – 
обновяване и допълване на част от 
хардуера 

Бюджет на 
училището 

ЗДУД,  
учителите по 

ИТ 
постоянен 

11. 

Създаване на групи на 
новосформирани паралелки, групи на 
родителите с определени интереси и 
проблеми (при тяхно желание) и др. 

Самофинансиране  
Класни 

ръководители, 
родители 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

12. Поддържане на училищните сървъри 
Бюджет на 
училището 

Ан.Любенова, 
учителите по 

ИТ 
постоянен 

13. 

Използване на компютър/компютри с 
Интернет и размножителната техника 
в училищната библиотека за нуждите 
на учители и ученици  

Бюджет на 
училището 

Директор, 
Библиотекар 

Учебна  
2021 – 2022 г. 
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14. 

Поддържане на създадената система 
и използването на нова (при 
необходимост) за връзка с родители и 
ученици през Интернет 

Бюджет на 
училището, 

самофинансиране 
Учители по ИТ постоянен 

15. 

Използване на социалните мрежи за 
популяризиране на училището; 
повишаване имиджа на училището 
чрез различни е-инструменти като: 
предоставяне на актуална 
информация на родителите, местната 
общност; визуални методи като 
филми, фотографски снимки, 
клипове. 

Бюджет на 
училището, 

самофинансиране 

М.Вучкова,   
Н.Господинова. 

Н.Керанова, 
М.Иванова 

 

постоянен  

 

16. Поддържане на сайта на училището 

 
Бюджет на 
училището 

 

Д. Тонева – 
старши учител 

по ИТ 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

17. 
Поддържане на фейсбук страницата 
на училището 

Бюджет на 
училището 

Д. Тонева – 
старши учител 

по ИТ 
постоянен 

18. 
Поддържане на фейсбук групата на 
учителите 

Бюджет на 
училището 

А. Любенова - 
ЗДУД 

постоянен 

19. 

Внедряване и използване на 
интегрирана управленска система на 
ниво училище: 

- електронни документи и 
електронен документооборот; 

- е-информация за учениците; 

- електронни архиви; 

- училищен е-регистър; 

- продължаващо попълване на 
информации за успех, поведение и 
дейности в електронен формат; 

- електронен дневник. 

Бюджет на 
училището 

Директор постоянен 

20. 

Използване на специализиран 
софтуер за финансово-счетоводната 
дейност в училище: 

- Използване на електронни 
фактури; 
- Използване на електронен 
подпис; 
- Внасяне на осигуровки в НАП; 
- Електронно банкиране. 

Бюджет на 
училището 

Директор постоянен 

21. 

Допълване на наличния в училището 
ресурс от лаптопи, компютри, 
мултимедии, телевизори, таблети и 
др. ресурси, свързани с използването 
на ИКТ в учебния процес  

Бюджет на 
училището, 

самофинансиране 
Директор 

Учебна  
2021 – 2022 г. 

 

Забележка: Някои от дейностите са осъществими в случай, че епидемичната обстановка през 

учебната година, свързана с COVID-19 е по-добра от началото на учебната 2021-2022 г. 


