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I ОБЛАСТ : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Цел 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  В УЧИЛИЩЕТО. 
Устойчиво развитие на институцията 
А) Динамично управление на образователния процес, обвързването му с 
конкретните резултати, оценка на миналия опит и новите тенденции в 
бъдещото развитие.

Ст. Джапаров



Б)Опазване здравето на децата и учениците, на работещите в образователната система, на 
семействата и на всички около нас в условията на продължаващата пандемична ситуация, 
обусловена от разпространението на COVID-19.

Ст. Джапаров



В)Създаване на работеща система за ефективно обучение в ситуации на 
промени и кризи (Covid-19)

Приобщаващо 
образование





Г) Прозрачност на управлението



Д) Привличане на нови ученици, промени в общинската политика, 
разширяване на предлаганите от училището педагогически услуги.

б

15



Цел 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
А) Реализиране на кадровата политика - мотивирани специалисти, с потребност от личностно 
развитие и усъвършенстване, методическо и научно израстване.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1L3q7n5eyrxz5QDsICmMiIo0X88HC19cNF1lBaNckA/edit#gid=251626187


Б) Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции 
и умения.



Цел 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И 
МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ

А)Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти.     
Разработване на училищни проекти.

❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖



Б)Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и 
прозрачно  управление на бюджета .



В) Осигуряване и финансиране на дейности, свързани с подобряване на 
МТБ на училището, БЗУВОТ и  противоепидемичните мерки

3. Обезпечаване с техника и 
интернет на учениците и 
учителите  при работа в 
електронна среда. 

4. Обезпечаване  на часовете 
по звукозаписна и 
озвучителна техника 

2. Оборудване на един кабинет / 21/ с маси и столове – 4080 лв.
 
Мултифункционално устройство за печат, сканиране и принтиране на документи с опция цветен 
печат – 2760 лв.

3. Закупуване  на : таблети - 27, лаптопи - 18, рутери- 9 с абонамент за 6 месеца, флашки-5 с 
интернет, зарядбокс  за таблетите и др.  за осигуряване работата на  учители и ученици  в ОРЕС
 – 32300 лв.  от тях  17004 лв. допълнителни средства от МОН с 

4. Закупена звукозаписна техника  на стойност - 7000 лв.



Цел 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЪРЖАВНИТЕ, 
СОЦИАЛНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  

А) Създаване на партньорства с НПО

ътрудничество в учебно-възпитателния 
процес

Електронна медия „УЧА в Пловдив“ Сътрудничество и реклама , съгласно договор .

ОДК -Пловдив Ползване на базата за индивидуално обучение по задължително пиано.

ЧСУ „Бъдеще“ - Пловдив Ползване на спортна база  и складови помещения по договор.

ОУ  “Гео Милев““- Пловдив Ползване на база за индивидуално обучение по специални предмети.

Община Пловдив Модернизиране на базата на училището.

Фондации: „Заедно в час“
“Център за безопасност и здраве при работа“

Подготовка и подпомагане на учители 

Годишни стипендии на талантливи ученици -2 

Съвместни мероприятия с участието на наши ученици.



Б) Укрепване на функциите на Обществения съвет като партньор 
в училищното управление – 2 онлайн срещи

В) Активно участие на Училищното настоятелство в управлението на 
училището

Г) Съвместна работа с  с родителската общност в ОРЕС




