
СУ „ЖЕЛЕЗНИК” СТАРА ЗАГОРА 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ 

 

 

 

 1 .  При предлагане на конкретните мерки с график за изпълнението е взето 

под внимание  те кущот о  състояние  на  всички  измерими  индикатори, изпълнените 

вече национални програми, проекти и съществуващите стратегии в тази или сходни 

области, както и всички приети или в процес на изпълнение стратегии и програми, вкл. 

и такива, финансирани по европейски програми. 

При изпълнение на стратегията ще се работи в тясно сътрудничество с 

Министерството на образованието и науката (МОН), което освен основен финансиращ 

орган, ще бъде и пряк изпълнител и координатор на много от дейностите. Тенденцията 

в изпълнение на стратегията ще бъде за поетапно делегиране на бюджет и 

отговорности на крайните бенефициенти (принцип на децентрализацията) и разработка 

на действащи механизми за съгласуване на резултатите и обмяна на добри практики, 

вкючително и ползване на международен опит. 

С оглед на дългосрочните цели, перспективи и устойчивост на Стратегията, 

залага се и на насърчаване на чуждоезиковото обучение и работата в екипи (вкл. и 

международни) чрез средствата на ИКТ. Една от целите на Стратегията е постигане на 

по-пълна интеграция в структурите на ЕС и насърчаване на образователния и научен 

обмен. Това не може да се случи без  информационни компетентности (European e- 

Competence Framework). 

2. График, възможни източници на финансиране и срокове за изпълнението 

 

№ Дейност Източник на финансиране Срок  

1.  Преминаване към 

виртуализационни решения и 

платформи 

Бюджет на училището, 

програми на МОН 

2022  

2.  Осигуряване на лицензиран 
софтуер – операционни 
системи, офис пакети, среди за 
програмиране, антивирусен и 
графичен софтуер, 
специализиран  графичен 

Бюджет на училището, 

програми на МОН 

ежегодно  



софтуер  

3.  Поддръжка на налични 

информационни каталожни 

ресурси с образователна 

насоченост и качването им на 

платформа за масово ползване от 

ученици 

Бюджет на училището постоянен  

4.  Създаването на електронно 

съдържание от ученици, учители 

Бюджет на училището,  постоянен  

5.  Разработка на видеоуроци и 

образователни филми, вкл. от 

ученици, учители 

Бюджет на училището,  постоянен  

6.  Подбор на специализирани 

образователни програми за деца 

със СОП 

Бюджет на училището постоянен  

7.  Създаване и поддържане на 

училищна онлайн банка за 

тестове и задачи 

Бюджет на училището,  постоянен  

8.  Обучение по създаване и 

ползване на цифрово 

съдържание, създаване на 

информационни портали, уеб 

базирани и мобилни при- 

ложения 

Бюджет на училището постоянен  

9.  Насърчаване на чуждоезиково 

обучение и работа в екипи (вкл. и 

международни) чрез средствата 

на ИКТ 

Бюджет на училището 

Международни проекти 

постоянен  

10.  Обучение и допълваща 

квалификация по 

ИКТ умения, вкл. ИКТ курсове 

за напреднали (системен 

администратор и др.), както и 

подготовка на талантливи 

ученици в сферата на ИКТ 

Бюджет на училището постоянен  

11.  Създаване и споделяне на добри 

педагогически практики с ИКТ 

средства (внедряване на ИКТ в 

класната стая като част от 

Бюджет на училището постоянен  



процеса) 

12.  Обучение по използване на ИКТ 

при деца със СОП и други 

специфични нужди 

Бюджет на училището постоянен  

13.  Въвеждане и обновяване на 

мерки за борба с интернет 

пристрастеността в 

подрастващите 

Бюджет на училището,  постоянен  

14.  Ползване на удостоверителни 
услуги – поддръжка на 
електронни подписи на 
ръководен и административен 
персонал в образователни и 
научни организации 

Бюджет на училището,  постоянен  

15.  Внедряване на цялостна 

управленско-информационна 

система училище 

Бюджет на училището,  постоянен  

16.  Осигуряване на платформи за 

електронно обучение и контрол 

на занятията, управление на 

съдържанието и комуникация с 

родители и ученици 

Бюджет на училището,  постоянен  

 


