
    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ДИМИТЪР ПЕТРОВ “ – гр. Сливен  
 

 

 

Утвърждавам:       …………………… 

   Директор: /Маргарита Иванова/ 

 

Одобрявам:           ………...………….. 

 Председател ОС: /Св. Драганова/ 

 
 

ПЛАН  

за действие и финансиране по Стратегията за развитие на 

Основно училище „Димитър Петров” гр.Сливен за 

учебните 2019/2020 год. 

 

 
 

№ Дейности Финансиране Срок Отговорник 

Дейности по приоритетно направление I. 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание 

 

1. Изработване и утвърждаване на 
цялостна концепция за 
провеждане на образователния 

процес – учебен план и 
програми, Етичен кодекс, 
методически обединения и 
комисии, план-прием, 
целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на всяка 
година 

Директор 
ЗДУД 
Председатели 

Комисии и МО 

2. Провеждане на открити уроци 
по различни учебни предмети 

- Текущ Председатели на 
МО 

 
3. 

Ефективна работа на МО- 
провеждане на дискусии, 
разговори, анализи, споделяне 
на опит за провеждане на 

качествено обучение по 
отделните учебни предмети 

- 15.09-30.06 Председатели на 
МО 

4. Включване на електронни уроци 
в обучението по различните 

учебни предмети 

- Текущ Учители 

5. Работа на педагогическите 

специалисти    с електронната 

платформа MozaBook и 

- Текущ Учители 



нейното прилагане в урочната 

дейност 

6. Усъвършенстване  на работата 

по проектно базираното 

обучение в начален етап  

- 15.09- 
15.06 

Директор 

7. 
 Осъществяване на мониторинг 

върху развитието на всеки един 

ученик чрез въвеждане на 

«Персонален консултант» 

- 15.09-30.06 ЗДУД 

8. 
Провеждане на пробно НВО с 

учениците от 4 и 7 клас 

Делегиран бюджет м.Април 
м. Май 

Учители  
математика, БЕЛ 
и учители 4 клас 

9. Провеждане на състезание 
‘’Искам всичко да знам” с 
учениците от прогимназиален 
етап 

Дарения УН Юни Учители 
прогимназиален 
етап 

10. Ежемесечен анализ и отчет на 
дейността по проекта за 
Иновативно училище 

 15.09- 
15.06 

Учители начален 
етап 

11. Работа с електронни дневници.  Текущ Ивелина 
Маслинкова / 
учители I-VIIкл. 

 

Дейности по приоритетно направление II: 

Утвърждаване на училището като образователна и културна институция, като културно, 

информационно и спортно средище: 
1. Отбелязване на националните 

празници чрез подходящи 

инициативи  

Делегиран бюджет Текущ Екип творческа 
дейност 

2. Осигуряване на електронна 
платформа за обслужване на 
образователния процес-

електронен дневник, 
комуникация с родители и др. 

Делегиран бюджет Текущ Директор 

3. Отразяване на всички актуални 
събития в местната преса и 
медии 

Делегиран бюджет Текущ Екип за 
представяне на 
училището 

4. Включване  в регионални, 
национални и международни 
форуми:олимпиади, конкурси, 
спортни състезания и др. 

Делегиран бюджет 
и дарения 

15.09-30.06 Учители 

4. Поддържане на интернет-сайта 
и Facebook страницата на 
училището с информация и 
снимки от всички актуални 
събития в училищния живот; 

Делегиран бюджет Текущ И. Маслинкова 

5. Организиране на 
общоучилищни кампании с 
определена кауза: 
благотворителност, екология, 

превенция на зависимостите и 
др.  

Делегиран бюджет Текущ Педагогически 
съветник 

6. Участия в районни и общински Смесено Постоянен Учители 



спортни състезания, походи, 
екскурзии с учебна цел и др. 

финансиране 

 

Дейности по приоритетно направление ІІI. 

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол 

по изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  

 
1. Участие в квалификационни 

форми на педагогическия 

състав. 

Делегиран бюджет Постоянен Гл.учител 

2. Изработване и попълване 
„Карта на добрите очи“ 

 Текущ  

3. Участие на педагогическите 
специалисти в различни 
квалификационни форми 

Делегиран бюджет Текущ Учители 

4. Продължаване на съвместната 
дейност с читалища, библиотеки 
и други организации 

Смесено 
финансиране 

Текущ Учители 

Дейности по приоритетно направление IV. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището     

 

1. Ежегодно актуализиране на 
Правилника за осигуряване на 
безопасни условия на обучение, 
възпитание и труд, който да 
бъде задължителен за всички 
ученици, учители и 

непедагогическия персонал; 

- м.Септември  ЗДУД 

2. Стриктно спазване системата на 
дежурство в училище, 
осъществяване на самоконтрол 

- Текущ Всички учители 

3. Провеждане на подробен 

инструктаж от всички класни 
ръководители за охраната на 
труда в училище и 
потенциалните опасности и 
стриктно водене на дневник за 
инструктажи с подпис от всеки 
ученик;  

- м.Септември, 

м.Януари и 
м.Април 

ЗДУД 

Класни 
ръководители, 

учители 
специализирани 

кабинети 

4. Създаване на подкрепяща среда 
за деца и ученици, склонни към 
насилие и агресия 

Смесено 
финансиране 

Текущ Педагогически 
съветник 

5. Oсигуряване на приемен център 
за родители и представители на 
институциите, както и оформени 
кътове за отдих на учениците 

Делегиран 

бюджет 

 

текущ 

Директор 

6. Oсигуряване на охранителна 

система, видео наблюдение, 
жива охрана и строг 
пропускателен режим 

Делегиран 

бюджет 

 

текущ 

Директор 

6. Работа по Механизъм за 

съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

задържане в образователната 

система на деца и ученици в 

 Текущ Д. Дамянова 

Т. Бонев 



задължителна предучилищна 

и училищна възраст. 

Дейности по приоритетно направление V. 

Взаимодействие с родителската общност   

 

1. Тържествено връчване на 
споразуменията между 
родителите на 1 клас и 
училището 

Делегиран бюджет 
и дарения 

Септември 
 

Учители първи 
клас 

2. Продължаване на традицията за 
провеждане на семейна 
олимпиада ‘’Луд умора нема’’ 

Делегиран бюджет 
и дарения 

Април  Екип творчески 
изяви 

3. Провеждане на благотворителни 
Коледен и Великденски базари 

Дарения Декември 
 

Април 

Педагогически 
съветник, класни 
р-ли 

4. Работата по проект „Училището 
като център в общността“ 

 Текущ Учители 

 

Дейности по приоритетно направление VI. 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището             

 

1. Изграждане на нов учебен 
корпус с цел разширяване на 
така необходимата материална 
база с оглед на непрекъснато 
нарастващия брой ученици. 

Общинско 
финансиране 

До 09.2020 Директор 

2. Реновиране и поддръжка на 
училищния  двор 

Делегиран 

бюджет 

Текущ Директор 

 

Дейности по приоритетно направление VII. 

Участие в национални и европейски програми и проекти:        

 

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

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен Екип проектна 
дейност 

3. Продължаване на работата по 
програми „Училищен плод“, 
„Без свободен час“, „Училищно 
мляко“ 

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието 

постоянен Директор 
 
 

 


