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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА
143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – гр. София
За периода 2019 / 2020 учебна година
№

Дейност

Финансиране

1.

Изработване

и

утвърждаване

Срок

на Делегиран бюджет

до 15.09. на

цялостна концепция за провеждане на

всяка година

образователния процес – учебен план и
програми,

Етичен

кодекс

училищната общност,

на

методически

обединения и комисии, план-прием,
целодневно обучение.
2.

Обновяване и оборудване на класните Делегиран бюджет и постоянен
стаи

3.

и

кабинети

за

начален

и финансиране

прогимназиален курс.

проекти

Достъп до интернет.

Делегиран бюджет

от
септември
2019 г.

4.

Монтиране на мултимедия във всяка Национални
класна стая и кабинет.

01.11.2019 г.

програми на МОН и
делегиран бюджет

5.

Осигуряване на електронни дъски и Национални

01.11.2019 г.

мултимедии в кабинетите и класните програми на МОН и
стаи
6.

делегиран бюджет

Поддръжка и обогатяване на сайта на Делегиран бюджет
училището

постоянен

8.

Изграждане на нов учебен корпус с цел Общинско
разширяване

на

материална

база

постоянен

необходимата финансиране
с

оглед

непрекъснато

нарастващия

ученици.

Изграждане

на
брой
на

специализирани кабинети по биология,
химия, физика
9.

Довършителни

и

подобрителни Делегиран бюджет

постоянен

ремонтни дейности.
10.

Участие

на

учителите

в Делегиран бюджет

постоянен

квалификационни форми
11.

Разработване, спечелване и реализиране Фондове на ЕС

постоянен

на национални и европейски проекти.
12.

Продължаване на работата по програми МЗХГ

постоянен

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“
13.

Доразвиване

на

традициите

за Смесено

постоянен

съвместни тематични изяви с читалище финансиране
„Възраждане“, район „Подуяне“
14.

Продължаване
провеждане

на
на

традицията

за

всяка учебна

благотворителни

година

Коледни и Великденски базари
15.

Обогатяване на училищната библиотека Делегиран бюджет и постоянен
дарения

16.

Провеждане

на

училищен

спортен Делегиран бюджет

празник, участия в районни и общински
спортни

състезания,

участие

международен проект „Move Week“.

в

постоянен

