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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА 

 

 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 квалификационни форми на педагогическия състав 
Делегиран бюджет, 

синдикати 
постоянен 

12. 
Използване на електронен дневник и осигуряване на бърза 
информация на родителите 

Делегиран бюджет 2022-2023 г. 

13. Използване на ИКТ в обучението Делегиран бюджет постоянен 

14. 
Използване на различни методи за диагностика и оценка на 
знанията и уменията: тестове, есета, атестационни карти и др. 

Делегиран бюджет постоянен 

15. Поддържане на училищния сайт Без финансиране постоянен 

16. Достъп до интернет за всички стаи на училището Делегиран бюджет постоянен 

17. 

Продължаване на работата по програмите „Без свободен час“; 
схема „Училищен плод“; Поддържане и обновяване на банка 
от учители по мярката „Без свободен час“ на НП „Оптимизация 
на училищната мрежа“ 

Министерство на 
земеделието и 

горите, МОН 
постоянен 
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18. 
Разработване, спечелване и реализиране на национални и 
европейски проекти 

Фондове на ЕС, 
община 

постоянен 

19. Изготвяне на планове на МО и работа през годината по тях Без финансиране 

До началото 
на м. 

октомври 
всяка 

година 

20. 
Изготвяне на план на дейностите по програмата за кариерното 
развитие на педагогическите специалисти и работа по него 

Без финансиране 2022-2023 г. 

21. 
Изготвяне на план на дейностите по механизма за адаптиране 
на ученика към училищната среда и работа по него 

Без финансиране 2022-2023 г. 

22. 
Изготвяне на план на дейностите по механизма за 
подобряване на комуникацията с родителите и работа по него 

Без финансиране, 
и др. 

2022-2023 г. 

23. 
Изготвяне на план на дейностите към програмата за 
превенция на ранното напускане на училище и работа по него 

Без финансиране и 
др. 

2022-2023 г. 

24. 
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. 

2022-2023 г. 

25. 
Изготвяне на план за действие в изпълнение на стратегията за 
учене през целия живот и работа по нея 

Без финансиране, 
делегиран бюджет и 

др. 
2022-2023 г. 

26. 
Изготвяне на план за действие в изпълнение на стратегията за 
информационни и комуникационни технологии в 
образованието и работа по него 

Без финансиране, 
делегиран бюджет, 

програми и др. 
2022-2023 г. 

27. 
Изготвяне на училищна програма за целодневна организация 
на учебния процес и работа по нея 

Без финансиране и 
др. 

2022-2023 г. 

28. Работа на Ученическия съвет Без финансиране 2022-2023 г. 

29. Работа на училищните клубове Без финансиране 2022-2023 г. 

30. Работа на училищните комисии Без финансиране 2022-2023 г. 

31. 
Участие в олимпиади, състезания и конкурси на училищно, 
регионално, национално и международно ниво 

Делегиран бюджет, 
самофинансиране 

постоянен 

32. 
Въвеждане на ежедневна ученическа униформа за 
новопостъпилите ученици и новосформираните паралелки 

родители 2022-2023 г. 

33. 
Обогатяване на училищната библиотека с нови книжни 
издания 

Делегиран бюджет, 
дарения 

постоянен 

34. 
Оборудване на класните стаи/кабинети в сграда на СУ „Васил 
Левски“. Закупуване на учебно-технически средства, 
материали. 

Делегиран бюджет, 
различни програми, 

дарения и др. 
2022-2023 г. 

35. 
Създаване на oрганизация на учебния процес в условията на 
COVID-19 

Делегиран бюджет, 
програма 

2022-2023 г. 

36. 
Завършване на довършителни ремонтни дейности от фирмата, 
извършваща ремонта и обзавеждане на учебните помещения 

Средства на Община 
Стара Загора; 

Делегиран бюджет 
2022–2023 г. 

 
Забележка: Дейностите по плана в стратегията за развитие на училището се детайлизират в 

началото на всяка година и се изработва годишен план с конкретни отговорници и срокове. 
 Настоящата стратегия (плана към нея) се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в 
случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното 
образование. 


