Утвърждавам:
/ В. Величкова, директор/
ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ , БЛАГОЕВГРАД
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Приема се от Педагогическия съвет на основание чл. 263 ал.1 т.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), одобрява се от Обществения съвет на основание чл. 269, ал. 1, т.1 от ЗПУО /Решение на ПС от
10.09.2021 г, протокол № 12, утвърдена със заповед № 278 /13.09.2021 г., след одобрение от ОС, протокол №5/
10.09.2021 г./
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ФИНАНСИРАНЕ
СРОК
1. Десегрегация и
1. Провеждане на информационна и рекламна
премахване на
кампания за привличане на ученици от квартал
вторичната
сегрегация в 9 ОУ „Ален мак“ /кварталът, в който се намира
училището/ и с. Изгрев / 9 ОУ е приемно
училище на закритото училище в с. Изгрев/.

2. Поддържане на
високо качество
на проектната
дейност

Делегиран бюджет

От 01.10. до
31.05. на учебната
година

2. Изготвяне на предложение до Община
Не е необходимо
Благоевград от Педагогическия и Обществения
съвет на 9 ОУ относно мерки за намаляване
броя на учениците от ромския етнос в
прогимназиалния етап в 9 ОУ и равномерното
им разпределение в училищата в Благоевград.

До 31.01.2022 г.

1. Изпълнение на всички дейности по проекти
„Подкрепа за успех“, „Подкрепа за
приобщаващото образование“ и „Равен достъп
до училищно образование в условията на

2021/2022 учебна
година

Бюджет на проектите по ОП
„Наука и образование за
интелигентен растеж“

национални
програми по ОП
„Наука и
образование за
интелигентен
растеж“
3.Усъвършенства
не на
квалификацията
на персонала и
развитие на
личностни и
професионални
компетентности
според
Националната
квалификационна
рамка на
Република
България.

кризи“

1. Проучване на нагласите и потребностите от
квалификация на учителите и ръководния екип
в духа на новите учебни програми и план и
утвърждаване на план за квалификация
2. Участие в квалификационни форми за
повишаване професионалните качества и
умения на персонала с приоритет на участие в
квалификационни форми за придобиване на
нови ИКТ и дигитални умения, получаване на
квалификационни кредити и по-висока
професионално-квалификационна степен
3. Членство и активно участие в дейности на
Световен Образователен Форум

4.Поддържане на 1. Извършване на оценка на потребностите от
позитивна и
обща и допълнителна подкрепа на учениците
устойчива учебна
среда с ефективни
2. Допълване на екипа от специалисти за
средства за
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Не е необходимо

До началото на
всяка учебна
година

Делегиран бюджет

Всяка учебна
година

Делегиран бюджет

Постоянен

Не е необходимо

Всяка година

2

подпомагане на
ресурсно подпомагане на ученици със СОП с
личностното
назначаване на логопед и психолог
развитие на всеки
ученик
3. Изграждане на съоръжения за достъпна
среда, оборудвана спрямо нуждите на децата и
процесите – външни и вътрешни рампи,
асансьор, приспособления в тоалетните,
изграждане на зали за арт терапия, сензорна
зала и зала за ерго терапия.
4. Осигуряване на условия за работа с изявени
ученици и стимулиране на участието им в
прояви с представителен и/или състезателен
характер

5.Пълноценно
партньорство на
училището с
родителската
общност, участие
на родителите в
управлението /
Обществен
съвет/,

Делегиран бюджет
Външно финансиране /
Община Благоевград по
програми с европейско
съфинансиране/

М. 09.2021

2021 -2022 година

Постоянен
Делегиран бюджет

5. Обновяване и ремонт на физкултурния салон Община Благоевград по
програми с европейско
съфинансиране

учебна 2021/2022
година

1. Провеждане на родитело-учителски срещи и
редовни заседания на Обществения съвет

Не е необходимо

Най- малко на
всеки 3 месеца

2. Въвеждане на електронна система за
информация на родителите / електронен
дневник/

Делегиран бюджет

От 2021/2022
учебна година

3. Подпомагането на дейността на Ученическия Делегиран бюджет
съвет – стая, оборудване и материали
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01.11. 2021 г.

ученическо
самоуправление
/Ученически
съвет/

6. Развитие на
иновациите и
дигитализация на
процеса на
преподаване и
учене

Делегиран бюджет

Януари 2022

5. Организиране на Ден на ученическото
самоуправление

Делегиран бюджет

Април 2022

1. Оборудване на класна стая за първи клас за
дигитално обучение и достъп до електронно
учебно съдържание и Интернет ресурси –
интерактивна дъска, лаптоп, таблети, ново
ученическо оборудване, wi-fi мрежа

Дарение, налични ресурси,
НП „ИКТ“

До началото на
2022/2023учебна
година

4. Организиране на Ден на отворените врати

2. Въвеждане на избираеми часове по детско
програмиране в учебния план на първи клас

Делегиран бюджет

От 2022/2023
учебна година

7. Изграждане на
достъпна
архитектурна
среда

1. Изготвяне на предложение до Община
Благоевград относно изграждане на достъпна
архитектурна среда

Инвестиционна програма на
Община Благоевград

Септември 2021
година

8. Обновяване и
модернизиране на
училището и
оптимално
използване на
училищната
сграда

1. Изготвяне на предложение за инвестиционен Инвестиционна програма на
проект на Община Благоевград относно
Община Благоевград
изграждане на детска градина на етаж от
училищната сграда
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2022 година

