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ПЛАН 

 
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА НУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ЕЛИН ПЕЛИН  

ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 

 

№ Дейност финансиране срок 

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. 

2019г. 

2. Обновяване на  класните стаи и кабинети. Делегиран бюджет  до септември  

2019 г. 

3. Достъп до интернет и обновяване на 

компютърната техника, увеличаване на 

мултимедиите и др. 

  

Делегиран бюджет  До 

септември 

2019 г. 

4. Участие в извънкласни дейности. Делегиран бюджет  Учебна 2019 

- 2020г. 

 

5. Изграждане на нов физкултурен салон  с 

цел разширяване на така необходимата 

материална база с оглед на непрекъснато 

нарастващия брой ученици. 

Общинско 

финансиране 

До 

септември 

2019г. 

6. Текущи ремонтни дейности. Делегиран бюджет постоянен 

7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати и лични 

средства 

постоянен 

8. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община,  

постоянен 

9. Работа по схеми „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“. 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

 

постоянен 



10. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с НЧ „ Елин Пелин 

1896“ ,  други общински читалища, 

градската библиотека, спортни 

дружества и клубове и др. при 

организиране на извънкласни дейности и 

тържества. 

.  

Смесено финансиране постоянен 

11. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

инициативи. 

Смесено финансиране всяка учебна 

година 

 

 

12. Осигуряване на  електронна 

комуникация – уебсайт, служебни 

имейли на целия екип. 

Делегиран бюджет постоянен 

13. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания.  

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

постоянен 

14. Участие на учители и ученици  

 в провеждане и популяризиране 

на инициативата „Подарък за 

библиотеката на класа”. 

Смесено финансиране постоянен 

15. Участие в Националния маратон на 

четенето. 

Делегиран бюджет април 

2020 

16. Поддържане на кът на книгата в 

класните стаи. 

Смесено финансиране постоянен 

17. Инициатива в подкрепа на заниманията 

за четене с родители –  

"Родители четат", "Големи четат на 

малки", "Да четем с кака и батко". 

Смесено финансиране учебна 

2019– 2020 

година 

18. Организиране на училищно състезание 

по бързо и грамотно писане. 

Делегиран бюджет март 2020 

19. Участие в национални състезания и 

олимпиади за изява на таланти в 

областта на четенето и грамотността 

 

Смесено финансиране учебна 2019 

– 

2020година 

20. Вътрешноучилищни квалификации, 

насочени към повишаване на 

квалификацията на учителите за 

повишаване на равнището на грамотност 

- 

координиране на контролните работи по 

паралелки, открити уроци, дискусии, 

практикуми и др. 

 

Делегиран бюджет учебна 2019 

– 2020 

година 

20. Проучване на проекти и програми на 

МОН и други институции, спомагащи 

преодоляването на 

неравнопоставеността при учениците с 

майчин език, различен от българския. 

Делегиран бюджет учебна 2019 

– 2020 

година 



 

21. Създаване на електронен дневник и 

портфолио на всеки преподавател и 

ученик. 

 

Делегиран бюджет септември 

2019  

22. Осигуряване на учениците с безплатни 

учебници. 

Делегиран бюджет август 2019  

23. Осигуряване на учениците с безплатно 

целодневно обучение, безплатна 

закуска, плод и парно отопление на газ. 

Делегиран бюджет учебна 2019 

– 

2020година 

24. Осигуряване на безплатен превоз за 

учениците от населени места, където 

няма училище. 

 

Финансиране от 

общината 

учебна 2019 

– 2020 

година 

25.  Осигуряване на обедна храна от 

кетъринг, който отговаря на всички 

изисквания на БАБХ. 

Смесено финансиране учебна 2019 

– 2020 

година 

26. Осигуряване на здравословна жизнена 

среда в училище, в т.ч. почистване на 

сградата, дезинфекция, озеленяване. 

Делегиран бюджет постоянен 

27. Участие на учителите в различни 

квалификационни форми и обучение от 

лицензирани обучителни институции с 

придобиване на кредити. 

Смесено финансиране 2019-2020г. 

28. Поддържане на интернет страница на 

училището. 

Делегиран бюджет постоянен 

29. Ежедневна дейност по БДП „ Моят 

безопасен път от дома към училището и 

обратно”,  конкурс за рисунка на тема 

БДП, общинско състезание по БДП. 

Делегиран бюджет и  

финансиране от 

общината 

учебна 2019 

– 2020 

година 

30. Изграждане и поддържане на 

положителен микроклимат в училище -

позитивни взаимоотношения  между 

учителите и учениците. 

Делегиран бюджет постоянен 

30. Подобряване на работната среда и 

разработване на мерки за адаптиране на 

ученика към училищната среда и за 

интегриране на ученици със СОП. 

Смесено финансиране постоянен 

31. Изграждане на кабинет по английски 

език. 

 

Делегиран бюджет Септември 

2019г. 

32. Провеждане на дейностите от 

програмата за приобщаващото 

образование , програмата за превенция 

на ранното отпадане от училище, 

стратегията за грамотността. 

Смесено финансиране постоянен 

33. Работа по привличане на спонсори.  постоянен 

 


