ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44
e-mail: klimentohridski@abv.bg

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПАВЛИКЕНИ (2016 -2020 ГОДИНА)
ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА
УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
(Радка Станева, директор)
№

1.
2.
3.

4.

Стратегически цели и приоритети / Дейност
финансиране
срок
1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните
технологии и подготовката по всички други предмети.
2. Формиращо оценяване и самооценяване.
3. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
4. Издигане на качеството на образование за постигане на държавни образователни стандарти
5. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.
НП „С грижа за всеки ученик“
Провеждане на допълнителни занимания с ученици за преодоляване на
През учебната
2018г.
образователни затруднения.
година
Проект „Подкрепа за успех“
Изпълнение на Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия Делегиран бюджет,
През учебната
за насърчаване и повишаване на грамотността
самофинансиране
година
Осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование за деца със
През учебната
Делегиран бюджет
специални образователни потребности.
година
Делегиран бюджет, синдикати,
Фондове
на
ЕС,
проект
BG05M2OP001-2.010-0001
Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.
„Квалификация за професионално
постоянен
развитие
на
педагогическите
специалисти“,
Организирани
обучения от издателствата
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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПАВЛИКЕНИ (2016 -2020 ГОДИНА)
ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА
№
5.
6.

7.

8.

9.

Стратегически цели и приоритети / Дейност
Провеждане на училищен кръг на олимпиади

финансиране
Делегиран бюджет

срок
Съгласно график на
МОН
Съгласно
националния
календар

Участие в състезания от Националния календар за извънучилищните дейности и в
Делегиран бюджет,
Националния спортен календар на МОН, както и други извънкласни и
самофинансиране
извънучилищни дейности
Делегиран бюджет
Поддържане достъп до интернет и компютър и мултимедия във всяка класна стая и НП „ИКТ в системата на
постоянен
кабинет.
предучилищното и училищното
образование“
1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
2. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно
търсене и използване на информация от разнообразни източници.
3. Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици,
учители и родители.
Обхващане на подлежащите в училище – съпоставяне данни от служба ГРАО и
Ежегодно април
Не се изисква
записаните ученици
месец
При възникване на
ситуация
Посещение по домовете на необхванатите в училище, подлежащи на обучение деца,
Целеви средства
(отсъствия по неуважителни
провеждане на срещи с родителите им.
причини, нарушения на
правилника на училището)

10.

Съвмести дейности с модератори от ЦМЕДТ „Амалипе”, отдел „Закрила на детето”
Целеви средства
и др. институции с цел обхващане на децата в училище.
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При възникване на
ситуация
(отсъствия по неуважителни
причини, нарушения на
правилника на училището)
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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПАВЛИКЕНИ (2016 -2020 ГОДИНА)
ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА
№
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Стратегически цели и приоритети / Дейност
финансиране
Назначаване на медиатор и социален работник за работа с родителите и ученици в
Проект „Подкрепа за успех“
риск.
Целеви средства
Идентифициране на учениците в риск от отпадане
Проект „Подкрепа за успех“
Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията

Целеви средства

Подкрепа на учениците в риск от напускане с участие на родителските общности,
Целеви средства
органи на местната власт и др.
Програма „Нашите пари“
Проект „Подкрепа за успех”
Разширяване възможностите за участие в извънкласни дейности
Целеви средства за организиране
на занимания по интереси
Провеждане на ден на ученическото самоуправление

Не се изисква

През учебната
година
Ежегодно 9 май

НП „Заедно в грижата за ученика“,
Модул 2 „Осигуряване на условия
за екипна работа на учителите
Провеждане на открити уроци.
от началния етап с детски учители
и с учители по учебни предмети
от прогимназиалния етап"
Дарения, бюджет на училището,
Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни базари и концерти
Училищно настоятелство
Провеждане на спортен празник, участия в районни и общински спортни Делегиран бюджет, 129 ПМС,
състезания, участие в международен проект „Move Week“.
проекти
Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от проект на ЦМЕДТ „Амалипе“,
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срок
Съгласно графикът
на проекта
В началото на всяка
учебна година
През учебната
година
През учебната
година

По график през
учебната година

Коледа, 1 май
През учебната
година
2018/2019 и
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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПАВЛИКЕНИ (2016 -2020 ГОДИНА)
ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА
№

Стратегически цели и приоритети / Дейност
финансиране
етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна проект „Подкрепа за успех”
среда

срок
2019/2020 учебна
година
Съгласно плана на
проекта

21.

Работа със семействата за разясняване ползите от интегрираното образование.

проект „Подкрепа за успех”

22.

Разработване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Училищно мляко“, „Без
свободен час“
Ефективна управленска дейност.
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.
Осъществяване на мониторинг на Системата за финансово управление и контрол и
актуализиране при промяна на нормативните изисквания.

Министерство на земеделието и
Министерство на образованието

постоянен

26.

23.

Делегиран бюджет

Ежегодно до 15
септември

Делегиран бюджет

Ежегодно декември

Управление на проект „Подкрепа за успех”

Финансиране от програмата

2019 – 2020 година

27.

Управление на проекти по национални програми

Финансиране от програмата

28.

Управление на дейности в училището по проект

Финансиране от програмата

24.
25.

2018 – 2019 година
2019 – 2020 година
2018 – 2019 година
2019 – 2020 година

Материална база и допълнително финансиране.
29.

Ремонт на 3 помещения

Делегиран бюджет

30.

Поддържане на сайт на училището с актуална информация за проведени/предстоящи
Делегиран бюджет
събития
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2019 година
постоянен
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