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ПЛАН 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА 
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Приема се  с решение на ПС – Протокол №...../........, одобрена с Протокол №....  от Обществения съвет, 

утвърдена със Заповед №..../..... на Директора 

 

 



 

Дейности по реализацията на Стратегията за развитие на ПГДС „ Цар Иван Асен II“, Хасково 
 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на гимназията (2020-2022) е съгласуван с целите на 

Стратегията за развитие на гимназията, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с 

Държавните образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО. 

№ Дейност Финансиране Срок Отговорни лица 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния процес 

– учебен план, правилници и програми, Етичен 

кодекс, училищен план за работа, обучение и 

възпитание в условията на COVID-19, методически 

обединения и комисии, план-прием и др. 

Самофинансиране До 15.09 на 

всяка учебна 

година 

Директор 

Комисии  

2. Осигуряване на законосъобразно,  

икономически целесъобразно и  

прозрачно управление на бюджета 

Не изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Директор 

Гл.счетоводител 

3. Оптимизиране на достъпа до интернет, стационарни 

и мобилни устройства на педагогическите 

специалисти и монтиране на мултимедийни 

проектори в кабинети на всяко МО 

Смесено 

финансиране 

30.06.2022г. Директор 

Ръководител 

ИКТ 

4. Е-администриране чрез вътрешната система за 

комуникация и управление Office 365 

Не се изисква 

финансиране 

През 

уч.година 

Уч.ръководство 

 

5. Ремонт на съблекални /момичета/ физкултурен 

салон 

Смесено 

финансиране 

До юни 2022 Директор  

6. Ремонт на работилници по строителство Смесено 

финансиране 

До юни 2022 Директор 



7. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. Привличане на 

алтернативни източници за финансиране по 

проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и 

др. 

Фондове на ЕС, 

Община, дарения 

През учебната 

година 

Комисия  

8. Участие в благотворителни инициативи на 

училищно и регионално ниво 

Делигиран 

бюджет, 

спонсорства 

Всяка учебна 

година 

Училищен 

психолог 

9. Провеждане на училищни състезания по професии 

и участие в регионални и национални състезания по 

професии 

Делигиран 

бюджет, 

спонсорства 

Всяка учебна 

година 

Председатели 

МО 

10. Участия в районни и общински спортни състезания Делигиран 

бюджет, 

постановление  

Всяка учебна 

година 

Преподаватели 

ФВС 

11. Планиране, реализиране и  

документиране на  

квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти  на вътрешно- и 

външноинституционално ниво  

 Делигиран 

бюджет/ други 

източници 

Всяка учебна 

година 

Комисия  

Главни учители  

12. Популяризиране на добрия педагогически опит 

чрез споделяне на резултатите от проведените 

обучения  

Не изисква 

финансиране 

Всяка учебна 

година 

Учители 

Главни учители 

13. Изработване на критерии за  

поощряване на педагогическите  

специалисти с морални и  

материални награди за високи  

постижения в предучилищното и  

Бюджет През учебната 

година 

Уч.ръководство 

Гл.счетоводител 



училищното образование /Чл.  

246. (1) от ЗПУО/  

14 Актуализиране на портфолио на училището и на 

учители 

Не изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Главни учители 

Учители 

15. Създаване на възможности за включване на 

ученика в различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и потребности  
 

Не изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Учители 

16. Планиране и реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните от 

училището извънкласни дейности.  

Не изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Уч. ръководство 

Кл.ръководители 

17. Осигуряване на достъп до качествени 

международни образователни ресурси, 

специализирани учебни помагала и услуги 

Смесено 

финансиране 

През учебната 

година 

Уч.ръководство 

Председатели 

МО 

18. Разработване на специфично учебно съдържание от 

учители по професионална подготовка 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Учители по 

професионална 

подготовка 

19. Осигуряване на ефективен и безопасен 

образователен процес при обучение в електронна 

среда от разстояние 

 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Училищно 

ръководство 

Учители  

20. Сертифициране на педагогическите специалисти за 

работа с Office365 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Уч.ръководство 

 

21. Повишаване на дигиталните компетентности на 

педагогическите специалисти, учениците и 

родителите им 

Смесено 

финансиране 

През учебната 

година 

Учители 

22. Осигуряване на равен достъп до качествен интернет 

и мобилни устройства за ученици в затруднение 

Училищен 

бюджет 

През учебната 

година 

Директор 

 



23. Повишаване на мотивацията на учениците за 

активно участие в образователния процес в 

условията на ОРЕС 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Учители 

Класни 

ръководители 

24. Поощряване на учителите за разработване и 

споделяне на дигитално учебно съдържание и 

ресурси 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Училищно 

ръководство 

25. Повишаване на качеството на образователния 

процес чрез използване на проекто-базирано 

обучение, интерактивни методи на преподаване  и 

атрактивни учебни ресурси  

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Учители  

26. Организиране на дейности в професионални учебни 

общности за споделяне на добри педагогически 

практики, идеи и учебни ресурси 

Не се изисква 

финансиране 

През учебната 

година 

Уч. ръководство 

Гл. учители 

Председатели на 

МО 

 

 

 

 

 

 


