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План за действие и финансиране на стратегията за развитие  

на Първо основно училище „Христо Смирненски“ гр. Провадия за 2022/2023 година 

 
Приоритетна област Дейности Финансиране Срок. Отговорник. 

1. Ранно детско развитие 1.1. Разширяване на обхвата на прием. При 

обхождането по адреси за първи клас  

 

Не се изисква финансиране 

 

Срок – IV. 2023 г. 

Отг. -  обхождащи 

екипи от учители 

 

2. Компетентности и таланти 1.Осигуряване на съвременна образователна среда: 

1.1. Температурен комфорт в стаи 401 и 408, които 

са с крайно разположение в сградата. 

2. Възпитаване в ценности. 

2.1. Реализиране на инициативи за съхраняване и 

утвърждаване на българската национална 

идентичност, традиции и култура 

- продължава изработването на модели на шевици в 

STEM кабинета 

3. Развитие на способности и таланти. 

3.1. Различни форми и възможности за развитие на 

талантите на учениците с изявени интереси в 

областта на науките, изкуствата, технологиите и 

спорта. 

 

Около 5000 лв.- бюджет на 

училището 

 

 

 

 

Около 100 лв.- бюджет на 

училището 

 

Финансиране според 

заявките на ръководителите 

на групи 

 

Срок – IX. 2023 г. 

Отг. - Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок – IX. 2022 г. 

 

3. Мотивирани и креативни 

учители 

3.1.Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти чрез провеждане на 

външни обучения и вътрешно училищни форми за 

споделяне на иновативни практики. 

Делегиран бюджет 

 

 

 

 

Срок – IX. 2023 г. 

 

mailto:ousmirnenski@abv.bg


4. Сплотени училищни 

общности и системна работа с 

родители 

4.1. Поддържане на електронна комуникация от 

класния ръководител с всички родители от класа в 

електронния дневник, платформата „TEAMS“ и 

всички останали електронни канали за общуване. 

Не се изисква финансиране Срок – IX. 2023 г. 

Отг.–класни 

ръководители 

5. Ефективно включване, 

трайно приобщаване и 

образователна интеграция 

5.1. Програма „Училищен плод“ 

5.2. Програма „Училищно мляко“ 

5.3. Осигуряване на обяди или друг вид веществена 

издръжка по предложения на класни ръководители 

и решение на ПС. 

 

5.4. Продължаване на традицията за провеждане на 

Коледни и Великденски базари. 

Не се изисква финансиране 

от училището 

От средствата, върнати в 

училището от АСП 

 

 

Финансиране от дарения и 

самофинансиране 

Срок – IX. 2023 г. 

Срок – IX. 2023 г. 

Срок – IX. 2023 г. 

Отг. – класни 

ръководители и 

Директор 

През всяка учебна 

година. 

6. Образователни иновации, 

дигитална трансформация и 

устойчиво развитие 

6.1. Участие в училищен спортен празник, 

общински и областни състезания. 

Финансиране от ПМС №46 

на МС от 19.03.2020 г. 

Отг. – Пламена 

Илиева 

7. Реализация в професиите на 

настоящето и бъдещето 

7.1. Контакти на класните ръководители в 

прогимназиален етап с БТ /Бюро по труда/ за 

професионално ориентиране. 

Не се изисква финансиране Отг. – класни 

ръководители 

8. Учене през целия живот 8.1.Включване на педагогическите специалисти в 

квалификационни курсове за усвояване на техники 

на преподаване за учене през целия живот. 

Финансиране от делегиран 

бюджет според 

действащите в момента 

цени 

Срок – IX.2023 г. 

Отг. –  учители 

9. Ефикасно управление и 

участие в мрежи 

9.1. Поддържане на ефективни партньорски мрежи 

между образователни, културни и научни 

институции и организации. 

 Срок - 2022 - 2023 г. 

Отг. - Директор 

 


