ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
„ИВАН ВАЗОВ”, ГРАД ДИМИТРОВГРАД, ОБЩИНА
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И
ФИНАНСИРАНЕ
ЗА 2021-2022г.

към
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ
НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
„ИВАН ВАЗОВ“ - ДИМИТРОВГРАД
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ДЕЙНОСТИ

Актуализиране на документацията за системата на
качеството (програми, планове, училищен правилник,
правила, ограничения, забрани), които да осигурят
оптимално протичане на образователно-възпитателния
процес.
Поддържане на интегрирането в националната
електронна информационна система за предучилищното
и училищното образование.
Осигуряване и финансиране на съвременни дидактически
средства – абонамент „Уча.се“, електронен дневник
ШКОЛО, програмни продукти и лицензии за
администрацията, ИКТ- свързаност
Обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на
учебници и учебни помагала и абонамент за периодичен
печат (вестници и списания)
Участие в „Еразъм +“
Участие по Национални програми и проекти

ФИНАНСИРАНЕ

СРОК

Делегиран бюджет

Септември
2021г.

Делегиран бюджет

Постоянен

Делегиран бюджет

Ежегодно

Делегиран бюджет

Ежегодно

Европейски
средства
МОН

2021-2023

Участие в квалификационни форми на педагогическите Делегиран
специалисти.
бюджет и НП

Съгласно
предвидените
срокове
в
програмите и
проектите
През
цялата
година

Обучения
персонал.

През
цялата
година

и

квалификации

на

административния Делегиран
бюджет

2021-2022
Диференцирано заплащане на педагогическия и Делегиран
непедагогическия персонал
бюджет
Подготовка на учениците за успешно представяне на Делегиран бюджет; IX. 2021 г.олимпиади, състезания и конкурси, чрез включването им НП «Ученически VI. 2022 г.
олимпиади
и
в разнообразни форми за извънкласна работа

състезания»;
Наредба
за
Приобщаващото
образование
Осъществяване на обмен на добри практики и иновации в НП «Иновации в 2021-2022
действие»
учебния процес с училища- партньори
Осъществяване на мобилно образователно решение чрез НП « Равен достъп 2021-2022
училищното
осигуряване на технически средства (електронни таблети до
образование
в
и лаптопи) за ученици и учители
условията
на
кризи»
Съгласно
Създаване и функциониране на Екип за съвместна работа
сроковете
на
с институции за обхващане и задържане в Делегиран
Механизма
образователната система на ученици в задължителна бюджет

училищна възраст.
Текущ ремонт на кабинет 6.

Делегиран бюджет

Участие по програма „Модернизация в системата на Община
Димитровград
училищното образование чрез дигитални технологии“

България, Димитровград 6400, ул. „Климент Охридски” №1

Септември
2022г.
Ноември,
2021г.
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Закупуване и подмяна на техника

Делегиран
бюджет

Закупуване на софтуерни продукти съобразно
професията „Приложен програмист“ и пазара на труда

Постоянен

с Делегиран
бюджет;
НП
Закупуване на компютри за компютърен кабинет 49
Делегиран
бюджет;
НП и проекти
Закупуване на спортни уреди и пособия по физическо ПМС 46 от 2020г
възпитание и спорт.

Постоянен

Награждаване на ученици

Делегиран
бюджет

Май, 2022 г.

Рекламна дейност за реализиране на план-прием на
ученици в V клас и 8 клас
Организиране на форуми за изява на талантливи ученици
– създаване на възможности за публично представяне на
творческите и научните им постижения.

Делегиран
бюджет

Поддържане на училищния сайт актуален

Спонсорство;

Септември,
2022г.
Ноември,
2021г.

Април-май,
2022
Общинска програма 2021-2022
«Димитровград на
младите»;

Делегиран
бюджет
Постоянен

Делегиран
бюджет

Поддържане на ФБ страницата с отразяване на всички Спонсорство;
Делегиран
събития от училищния живот и You Tube канал
бюджет
Спонсорство;
Електронно библиотечно осигуряване

Постоянен

Провеждане на Ден на отворените врати

Април-май,
2022

Спонсорство;

2021-2022 г.

Привличане на външна подкрепа за осигуряване Спонсорство
участието на учениците в национални и международни
конкурси и състезания.
Делегиран
Осигуряване на ефективно обучение в проф. подготовка бюджет
по профилиращите предмети във втори гимназиален етап,
чрез сключване на договори с факултет „Математика и
информатика“, „Химически факултет“ и „Биологически
факултет“ към ПУ
Включване на учениците в благотворителни акции, в Благотворителност
доброволчески кампании и насърчаване на техни
собствени инициативи в този дух.

2021-2022

Провеждане на кампании, подкрепящи здравето, Благотворителност
толерантността, социалната чувствителност, правата на
човека, опазването на околната среда и др.

2021-2022

България, Димитровград 6400, ул. „Климент Охридски” №1

Юни, 2022г.

2021-2022
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