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                                                               ПЛАН 
                       ЗА РАЗВИТИЕТО  НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА  
                                ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА КРУШАРИ 
 
 
 
І. Административна и финансова децентрализация на системата 
  1.Родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес 
  - изработване на правила и процедури за родителско участие в управлението на 
образованието  
    Срок:: постоянен 
    Отговорник: директори на училища 
 
 ІІ. Осъвременяване на материалната база за предоставяне на предучилищно 
възпитание и училищно образование 
1. Развитие на материалната и учебно-техническата база в училища и детски градини 

за провеждане на съвременен образователен процес 
- основен ремонт на детските градини и детските площадки в тях 
- обновяване на библиотечния фонд в училищата 
- осигуряване на достъпен учебен транспорт за децата от училищата и детските 

градини 
   Срок : постоянен 
  Отговорник: общинска администрация, директори на училища и детски 
градини 
 
ІІІ. Икономически ефективно използване на ресурсите в системата 
- оптимизиране на мрежата от детски градини и училища, като се отчита 
демографския фактор 
- предоставяне на свободната база за образователни и възпитателни дейност 
 
   Срок: постоянен 
  Отговорник : общинска администрация, директори на детски градини 
 
ІV. Повишаване на квалификацията на учителите, чрез учение през целия живот 
- организиране и провеждане на обучителни семинари   за директори и учители за 
работа по проекти 
 
Срок: постоянен 
Отговорник : директори на училища и детски градини 
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V. Подобряване на условията за придобиване на умения, нужни в 
информационното общество и обучение в информационни и комуникационни 
технологии 
 - осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии за всички 
в системата на образованието  
Срок: постоянен 
Отговорник: директори на училища и детски градини 
 
VІ. Създаване на условия за обучение в разнообразни извънкласни и 
извънучилищни дейности 

- стимулиране на образователните институции при реализиране на извънкласни и 
извънучилищни дейности 
-    участие в проекти на МОМН 
Срок: постоянен 
Отговорник: общинска администрация, директори на училища 
 

     VІІ. Улесняване на достъпа на всички деца до образование и обучение, 
превенция и преодоляване на ранното напускане на училище 
 
- ръководствата на училищата и детските градини да разработят на заседание на 

педагогическия съвет „ План  програма  за прибиране и задържане на подлежащите 
на задължителна обучение деца от ромски произход „ 

- провеждани на родителски срещи и предварителни разговори с родителите на 
децата – роми, подлежащи на задължително обучение 

- провеждане на допълнителна индивидуална и групова работа за по-добра  
мотивация за образование, както на изоставащите , така и на талантливи ученици от 
ромски произход, които да продължат образованието си в средни учебни заведения 
-общ. Крушари да съдейства за доставка на дарения и помощи  за социално слаби 
деца и ученици от ромски произход 
 
Срок: постоянен 
Отговорник: директори на училища и детски градини 
 

 
 
 
 


