
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА 33.ЕГ „СВЕТА СОФИЯ"

Ефективно използване,обновяване и модернизиране на училищната среда.
1.
2.

Модернизиране и реорганизиране на уч.среда и дигитализация на обучението.
Създаване на вътрешна нормативна уредба, осигуряване на ясни и точни

правила за обучение и труд, точно определени задължения и отговорности,
регламентирани процедури.
Използване на платформа за дистанционно обучение, осигуряваща достъп на

всеки ученик и гарантираща постигане на по~доброкачество на уч.процес.
Реорганизация на уч.среда и осигуряване на места за социално общуване във
фоайетата на основната страда и филиала.
Осигуряване на лаптопи, проектори, както и допълнителна техника за всяка
уч.стая.
Обновяване на компютърния състав в специализирания кабинет. Закупуване на
още един интерактивен дисплей.

Повишаване КВЗЛИФИКЗИЯТЗ на преподавателите В област-та на ЧУЖДОЕЗИКОВЗТЗ

КОМУНИКЗЦИЯ И дигиталните умения И КОМПЕТВНЦИИ, ЗДРЗВНОТО ОбПЗЗОВЗНИЕ И

социалните умения, демократичната култура, МЗТЕМЗТИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕЗИ

в обласпа на природните науки.
1. Изработване на програма и ппан за квалификация на педагогическия

персоналсъобразно стратегическите цели за развитие на 33. ЕГ.
Участие в квалификационни курсове, съобразени с училищната рограма за
квалификации в рамките на Националната квалификационна програма.
Професионални контакти и споразумения за партньорство с ВУЗ за реализиране
на вътрешноинституционалнатаквалификация.
Вътрешноинституционалнаквалификация по планове за дейност на
методическите обединения, организирана и контролирана от главните учители
веднъж на два месеца.
Създаване и системно актуализиране на учителскотопортфолио в платформата
Опе ІЈооК.

Насърчаване създаването на ученическите портфолиа по всички предмети.
междуучилищен обмен ~ споделяне на създадени добри практики, креативност
в обучението, глобално образование, ЅТЕМ обучение.



ІІІ. Създаване на условия и възможности за високо качество на обучението
1. Провеждане на пробни ДЗИ по БЕЛ и АЕ с оглед адаптация на зрелостниците

към формата на външно оценяване, регламента за организиция и провеждането
му и намаляване на стресиращите фактори.

2. Подготовкаи участие в олимпиади, състезания и конкурси.
Включване в УВП и на преподаватели от ВУЗ.

4. По-активновключване на педагогическия сьветник за превенции, за работа с
родители, за работа и партньорство с граждански организиции, за развитие на
умения за ефективна комуникация и решаване на конфликти.

привеждане на обучението в съответствие с европейските норми за качествено

Ед

обучение
1. Активно сътрудничество с УП, местни и държавни структури на управление в

процеса на планиране и реализиране на стратегията за развитие на 33.ЕГ, както
и разработване то на вътрешната уредба за организация , управление и контрол
на училищнитедейности.

2. Включване на родителската общност в училищнияживот съобразно техните
предпочитания, възможности и компетенции.

3. Изграждане на по~гъвкава система за информация, реализиране на дености,
административен контрол на резултатите, оценка и обратна връзка за
изпълнение на училищната стратегия.

4. Създаване на извънкласни форми на работа с учениците за формиране на
определени модели на поведение, стимулиране на творчеството и развитие на
интереси.

5. По-активносътрудничество с УП при реализиране на дежурството в училище,
образователните кампании, благотворителните и доброволчески инициативи.

6. Оптимизиране на пропускателния режим с оглед създаване на сигурна и
безопасна среда.



Утвърждавам:
озї*Стоименк

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЗЗ.ЕГ „СВЕТАСОФИЯ"

І. Осигуряване на финансова стабилност при изпълнението на дейностите за
реализиране на Стратегията на ЗЗ.ЕГ „Света София".
1.

Н

10.

Съсгавяне, приемане и изпълнение на училищен бюджет, тарантиращ
изпълнение на заложените дейности, както и задачите от плана за действие.
Прилагане на механизмите за контрол и отчетностсъгласно СФУК.
Осъществяване на контролните дейности чрез разработване, прилагане на
училищни политики, процедури, правила, правилници, инструкции,
механизми и драдекватни на дейностите и основните процеси в
гимназията.
Планиране на цели и дейности, основаващи се на ефективни и разумни
разходи.
Финансово обезпечаване на рекламната иинформационната кампания за
училищнияживот и сьздаване на визията на ЗЗ.ЕГ в общественото
пространство.
Осигуряване на средства за ежегодни еднократни финасови стимули за
постижения, изяви на учители във връзка с 24 май.
Поддържане, развитие и сигурност на училищната среда.
Планиране на средства за технологизиране на уч.процес и управлението.
Планиране на средства за вътрешноинституционалната квалификация за
споделяне на добри практики , междуучилищен обмен, участие в
националлни конференции. '

Планиране на средства за реализиране на училищна политика за менторство
за подкрепа на новоназначени учители.
Осигуряване на средства за финансиране на извънкласни форми, свързани с
интересите и желанията на учениците и изпълнението на целите на
Стратегията.


