ПЛАН
за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община
през 2019 година
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НАПРАВЛЕНИЕ 1
ДОСТЪП И ОБХВАТ НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛ 1.1.
Осигурен достъп до качествено образование за всички деца и ученици при оптимално използване на материалната
база
Мярка 1.1.1.
Подобряване на подхода на управление, основан на факти, чрез системите и механизмите за събиране и анализ на
данни
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

1.Изготвяне на списъци за
м. март 2019 г.
Районни администрации
подлежащи на задължително
предучилищно и училищно
обучение на деца и ученици
2.Събиране и обработване на
м. юни 2019 г.
Директори на училища и детски
данни за записаните деца и
м. септември 2019 г.
градини
ученици, подлежащи на
Районни администрации
задължително предучилищно и
училищно обучение, вкл. деца и
ученици със СОП и в риск
3.Изготвяне на анализ за обхват на м. октомври 2019 г.
Районни администрации,
деца в детските градини и ученици м. ноември 2019 г.
Дирекция „Образование“,
в училищата
РУО София-град
Мярка 1.1.2.
Изграждане на прозрачна и улесняваща родителите и структурите в столичното образование система за записване и
достъп до детски градини и училища.
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Дейности
1. Актуализиране на ИСОДЗ за
прием на деца в общинските
детски градини и подготвителните
групи в общинските училища на
територията на Столична община:
а/обявяване на свободни места за
прием през новата учебна
2019/2020 година;
б/генерално класиране за прием
през учебната 2019/2020 година.
2. Актуализиране на прилежащите
райони към общинските училища
с цел обхващане на подлежащите
за 1-ви клас ученици
3. Изменение и допълнение на
Система за прием на ученици в 1ви клас в общинските училища на
територията на Столична община

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

Дирекция „Образование“,
Дирекция „ИОТ“,
Директори на общински училища
Директори на детски градини,
18.03.2019 г.
10.05.2019 г.
м. януари 2019 г.

Районни администрации,
Директори на училища
Дирекция „Образование“

м. февруари 2019 г.

Дирекция „Образование“,
РУО София-град,
Директори на училища,
Родителски организации,
Родители

Мярка 1.1.3.
Подобряване на взаимодействието със структурите на Министерство на образованието и науката и с директорите на
детските градини и училищата за осигуряване на качествено образование, съобразено с потребностите на бизнеса и
обществото
Дейности
1.Участие в обсъждане на
държавния план-прием за
профилирано и професионално
обучение за учебната 2018/2019
година

Срок за изпълнение
м. януари 2019 г.

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

РУО София – град,
Дирекция „Образование“
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2. Проучване на потребностите от
професионално образование

2019 г.

Директори на училища
Социални партньори
Представители на бизнеса
Районни администрации
Дирекция „Образование“
РУО София-град

4.Изготвяне на анализ на
м. октомври 2019 г.
реализирания държавен планприем за учебната 2019/2020
година
5.Организиране и провеждане на
постоянен
Директори на училища
ученически учебни практики,
РУО София-град
насочени към привличане на
партньори от бизнеса
Мярка 1.1.4.
Подобряване на взаимодействието между общинските структури, Дирекциите „Социално подпомагане“, Държавната
агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, , Отделите „ Закрила на детето“, доставчици на
социални услуги, Детските педагогически стаи, НПО и Социални партньори за обхващане на децата и учениците със
специални образователни потребности и от уязвими групи
Дейности
1.Поддържане на добро
взаимодействие между местните
структури, ДАЗД, ДАБ, НПО, за
подпомагане обхвата на деца от
уязвими групи

Срок за изпълнение
постоянен

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

Районни администрации,
Дирекция „Социално
подпомагане“,
Отделите „Закрила на детето“,
ДАЗД, ДПС,
НПО, Социални партньори

Мярка 1.1.5.
Продължаване подкрепата на общината към училищата и детските градини с малък брой деца и ученици
Дейности
1.Финансово обезпечаване на
маломерни паралелки в общински

Срок за изпълнение
Учебна 2018/2019 г.

Отговаря и партнира
Дирекция „Образование“,
Дирекция „Финанси“,

Източници на
финансиране
Столична община
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училища
2.Подпомагане издръжката на
детски градини с малък брой деца
3.Подпомагане издръжката на
училища с малък брой ученици

Учебна 2018/2019 г.
Учебна 2018/2019 г.

Районни администрации
РУО София-град
Дирекция „Образование“,
Директори на детски градини
Дирекция „Образование“,
Директори на училища

Столична община
Столична община

ЦЕЛ 1.2.
Изградена среда и подкрепа за интеграция в образователен процес на деца и ученици със специални образователни
потребности и от уязвими групи
Мярка 1.2.1.
Подобряване на достъпа и образованието в детските градини и училищата за деца с физически, сетивни,
интелектуални или психически затруднения и проблеми в развитието
Дейности
Срок за изпълнение
Отговаря и партнира
Източници на
финансиране
1.Изготвяне на информация за брой
2019 г.
Дирекция „Социални
обхванати деца и ученици в
дейности“
предлаганите социални дейности и
услуги
2.Предоставяне на информация за
2019 г.
НПО, ЦПО,
реализирани проекти и програми,
Директори на училища и
насочени към подобряването на
детски градини,
средата и приобщаването към
Дирекция „Образование“
образователния процес на деца с
увреждания или проблеми в
развитието в детски градини и
училища
3. Изграждане на механизъм за
2019 г.
Дирекция „Образование“
реализиране на приобщаващо
НПО
образование на деца със специални
Дирекция „Здравеопазване“
образователни потребности
4. Осигуряване на подкрепяща среда 2019 г.
Дирекция „Образование“
за деца със специални образователни
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потребности и хронични заболявания
5. Участие на образователни
2018 г. – 2019 г.
Дирекция „Образование“
Проектно финансиране
институции по програма „Едно
Директори на училища
училище за всички“
Мярка 1.2.2.
Осигуряване на психологическа и социална подкрепа за образование на деца и ученици от уязвими групи и общности
Дейности

Срок за изпълнение

1. Прилагане на Механизъм за
постоянен
съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в
образователната система на деца и
ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст,
създаден с Постановление № 100 от
08.06.2018 г. на Министерски съвет
на Република България
2. Извършване на транспортна услуга постоянен
– превоз на ученици от кв. Факултета
до 3 „приемни“ училища в районите
„Възраждане“ - 67 ОУ и 136 ОУ и
„Овча купел“ – 66 СОУ
3. Осигуряване на продължаващо
постоянен
образование на деца и ученици
търсещи и/или получили
международна закрила в Република
България
4. Организиране на различни форми
за популяризиране на добри
практики, насочени към подобряване
на средата и за осигуряване на

постоянен

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

РУО София-град
Районни администрации
Директори на училища
и детски градини
Дирекция „Образование“

Дирекция „Образование“,
Директори на училища,
Медиатори от трите училища

Бюджет на СО

РУО София-град,
Дирекция „Образование“,
Директори на училища и
детски градини
Държавна агенция за
бежанците,
Районни администрации
РУО София-град,
Дирекция „Образование“,
Директори на училища и
детски градини
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мотивация и допълващи и
подпомагащи образователния процес
дейности /в това число допълнителни
занимания по български език,
занимания по интереси/,
подпомагащи обхващането и
задържането в образователния
процес на деца от уязвими групи
5. Организиране на инициативата
„Различни, но заедно“

постоянен

СБУ, Столична община, МОН,
РУО София-град, НПО

НАПРАВЛЕНИЕ 2
МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЦЕЛ 2.1.
Изградена образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на развиващия се град
Мярка 2.1.1.
Подобряване на състоянието на училищната инфраструктура по райони за осигуряване на достъп до качествено
образование за всеки квартал на града
Дейности
Срок за изпълнение
Отговаря и партнира
Източници на
финансиране
1. Изграждане, основен
2018 – 2020 г.
Дирекция „Европейски проекти ОП „Региони в растеж“
ремонт/реконструкция на 26 училища
и програми“
Бюджет на СО
и детски градини в изпълнение на
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
ИПГВР на гр. София
Районни администрации
2.Изграждане на столова и кухня
2019 – 2020 г.
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
ОП „Региони в растеж“
към 104 ОУ, р-н „Триадица“
Районни администрации
3.Разширение на 1 АЕГ и 112 ОУ,
2018 – 2020 г.
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Бюджет на СО
район „Оборище“ – етап 1Б.
Районни администрации
Мярка 2.1.2.
Разширяване на сградния фонд за обхващане на децата в предучилищно образование
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
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1. Строителство на нови сгради на
детски градини:
- продължава строителството на
детска градина в м. „Кръстова вада“,
р-н „Лозенец“;
- стартира строителството на 3 нови
детски градини:
 м. „Манастирски ливади“, р-н
„Триадица“;
 кв. „Овча купел“, р-н „Овча
купел“;
 м. „Горна баня“, р-н „Овча
купел“.
2. Разширения и реконструкции:
- продължават разширенията на 3
детски градини:
 ДГ № 60, кв. „Княжево“, р-н
„Витоша“;
 ДГ № 37 кв. „Павлово“, р-н
„Витоша“;
 ДГ № 12, р-н „Студентски“;
- стартират разширения и
реконструкции на 5 сгради на детски
градини:
 ДГ № 20, р-н „Подуяне“;
 ДГ № 36, р-н „Искър“;
 ДГ № 31, р-н „Люлин“;
 ДГ № 30, р-н „Изгрев“;
 ДГ № 16, р-н „Студентски“.
3.Реконструкции и разширения на 3
сгради от етернитови плоскости:
 ДГ № 135, кв. Курило, р-н

2018 – 2019 г.

Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Районни администрации
Дирекция „Образование“

финансиране
Бюджет на СО

2019 – 2021 г.
2019 – 2020 г.
2019 – 2020 г.

2018 – 2019 г.

Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Районни администрации
Дирекция „Образование“

2019 – 2020 г.

2018 – 2019 г.

Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Районни администрации
Дирекция „Образование“
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„Нови Искър“;
ДГ № 96, р-н „Искър“;
ДГ № 124, р-н „Красно село“.

2018 – 2019 г.
2019 – 2020 г.

Мярка 2.1.3.
Изграждане на условия за спорт и дейности на открито като част от образователния процес
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране
Бюджет на СО
ОП „Региони в растеж“

1.Изграждане на физкултурни салони
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
към:
Дирекция „Образование“
- 37 СУ, р-н „Люлин“;
2018 – 2019 г.
Районни администрации
- 176 ОУ, р-н „Нови Искър“
2018 – 2019 г.
- 100 ОУ, р-н „Сердика“
2019 – 2020 г.
2. Изграждане на пристройка за
2018 – 2019 г.
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Бюджет на СО
физкултурен салон и учебни
Дирекция „Образование“
кабинети към:
Районни администрации
- 64 ОУ, р-н „Витоша“;
- 175 ОУ, р-н „Връбница“;
- 63 ОУ, р-н „Надежда“
3. Изграждане на плувен басейн и
2019 г.
Дирекция „ЖОСТЕЕ“
Бюджет на СО
физкултурен салон в 30 СУ, р-н
Дирекция „Образование“
„Възраждане“
Районни администрации
4. Програма за ремонт на спортна
2019 г.
Дирекция ПИСТ
Бюджет на СО
инфраструктура
Районни администрации
Мярка 2.1.4.
Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни клубове и
организации
Дейности
Срок за изпълнение
Отговаря и партнира
Източници на
финансиране
1.Програмни приоритети за
постоянен
Дирекция „ПИСТ“,
Програмно финансиране
образователни институции –
Директори на детски градини и

9

Проекти, насочени към извънкласни
училища
и извънучилищни дейности в
областта на физическото възпитание,
спорта и здравословен начин на
живот за деца и ученици в детски
градини и училища – „Спорт в
училище“ /за училища/, „Движение и
здраве“ /за детски градини/
2.Програмни приоритети за спортни
постоянен
Дирекция „ПИСТ“
Програмно и проектно
клубове и организации – Проекти в
финансиране
областта на физическото възпитание
и спорт, туризъм, реализирани в
партньорство с детска градини и
училище, насочени към извънкласни
и извънучилищни дейности в
областта на физическото възпитание,
спорта и здравословен начин на
живот за деца и ученици в
общинските детски градини и
училища – „Спорт в училище“ /за
училища/, „Движение и здраве“ /за
детски градини в подкрепа на
„София – Европейска столица на
спорта“
3. Програма за развитие на детско постоянен
Дирекция ПИСТ/Спортни
Бюджет на СО
юношеския спорт /ДЮС/
клубове
Цел 2.2.
Модернизирана образователна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес,
позволяващ прилагане на съвременни педагогически подходи
Мярка 2.2.1.
Адаптиране и оборудване на детските градини и училищата съобразно съвременните подходи на педагогическата
работа и изискванията за качествен образователен процес
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Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране
Проектно финансиране

1.Изграждане и оборудване на смарт постоянен
Директори на училища,
класни стаи, кабинети по природни
РУО – София-град
науки, обновяване на кабинети по
МОН
ИКТ в училищата
2.Прилагане на съвременни
постоянен
Директори на детски градини,
Проектно финансиране
педагогически и психологически
РУО – София-град
подходи в образователния процес и
МОН
приоритетно използване на
интерактивни технологии в
основните и допълнителните форми
на педагогическо взаимодействие в
детските градини
Мярка 2.2.2.
Създаване на условия за гъвкавост в използването на сградния фонд на детските градини и училищата
Дейности
Срок за изпълнение
Отговаря и партнира
Източници на
финансиране
1. Предоставяне на свободна
постоянен
Дирекция „Образование“
налична база в общински училища
Районни администрации
на частни образователни
Директори на училища
структури, съобразно публично
оповестена информация за
учебната 2018/2019 година
Цел 2.3.
Сигурна и безопасна среда за осъществяване на образователния процес за всички деца и ученици
Мярка 2.3.1.
Осигуряване на ефективна охрана и безопасна среда в и около общинските образователни институции
Дейности
1.Извършване на периодични
проверки на охранителната
дейност в училища и детски

Срок за изпълнение
периодично

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

Дирекция „Сигурност“, Районни
администрации,
СДВР
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градини по утвърден график
2. Разширение на системата за
2019 г.
Дирекция „Сигурност“
видеонаблюдение с обхващане на
нови детски градини и училищата
Мярка 2.3.2.
Ефективна координация между СО, МОН, РИО София-град и СДВР за повишаване на сигурността в общинските
детски градини и училища
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

1.Изготвяне на ежемесечни
ежемесечно
Дирекция „Сигурност“
доклади до кмета на СО за
качеството на охранителната
услуга
2.Извършване на контрол на
м. септември 2019 г.
Дирекция „Сигурност“,
фирмите, осъществяващи
Дирекция „Образование“,
охранителна дейност, даване на
РУО София-град,
насоки за повишаване качеството
СДВР, СД ПБЗН
на охранителната услуга и
гарантиране на сигурността на
децата и учениците
Мярка 2.3.3.
Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност и мерки за опазване
живота и здравето на децата и учениците

Дейности
1.Разработване и реализиране на
проекти за обучение по
безопасност на движението в
училища и детски градини
2.Съфинансиране и подпомагане

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

постоянен

Дирекция ПИСТ

постоянен

Дирекция ПИСТ, НПО

Източници на
финансиране
Бюджет на СО
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на неправителствени организации
за събития и кампании в областта
на БДв
3. Провеждане на кампании за
повишаване знанията на
обществеността за безопасни
начини за превоз на деца, за
възможните рискове, на които са
подложени децата по време на
превоз, при слизане и качване в
автомобил, престой в автомобила
и др.

постоянен

Дирекция ПИСТ

НАПРАВЛЕНИЕ 3
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛ 3.1.
Ефективна организация и координация между структурите на Столичната община и всички заинтересовани страни в
сферата на образованието
Мярка 3.1.1.
Подобряване обмена на информация и координация между структурите на Столичната община и самостоятелните
институции в системата на образованието
Дейности

Срок за изпълнение

1.Оптимизиране на дейността по
постоянен
обмен и обработка на информация
и координация между дирекция
„Образование“, експертите
„Образование“ към районните
администрации, директори на у-ща
и детски градини

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

Дирекция „Образование“,
Районни администрации,
Директори на образователни
институции
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2. Участие в V Национална среща
2019 г.
НСОРБ
на общинските експерти по
образование
Мярка 3.1.2.
Квалифицирано и компетентно управление на системата на столичното образование
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

1. Провеждане на семинари с
м. март 2019 г.
Дирекция „Образование“,
директори на общински детски
м. октомври 2019 г.
РУО София-град,
градини и училища и експертите
Социални партньори,
„Образование“ към районните
НСОРБ
администрации за запознаване и
прилагане на промените в
нормативните документи в
областта на образованието
2.Извършване на тематични
2019 г.
Дирекция „Образование“
проверки на цялостната дейност на
директорите на детски градини
3.Връчване на ежегодни награди
м. май 2019 г.
Дирекция „Образование“,
Бюджет на СО
на Столична община на директори
Районни администрации,
на училища и детски градини за
Столичен общински съвет
принос в областта на
образованието
4.Връчване на ежегодни награди
постоянен
Дирекция „ПИСТ“,
на директори на столични
Районни администрации
образователни институции и
учители по физическо възпитание
и спорт и личности с принос в
развитието на ученическия спорт
Мярка 3.1.3.
Конструктивно взаимодействие и координация с всички заинтересовани страни за провеждане на съгласувана и
прозрачна политика в сферата на образованието

14

Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

1.Подготовка на документи в
постоянен
Дирекция „Образование“,
областта на предучилищното и
Дирекция „Социални дейности“,
училищното образование,
Дирекция „ПИСТ“, МОН, МФ,
произтичащи от ангажиментите на
РУО София-град,
Столична община, съгласно
Социални партньори, НПО,
изискванията на Закона за
НСОРБ
предучилищното и училищното
образование
ЦЕЛ 3.2.
Приложен ефективен и ефикасен децентрализиран модел на управление на образователните институции
Мярка 3.2.1.
Децентрализиране на управлението на детските градини
Дейности
1.Изработване на формули по
дейности за прилагане на система
на делегирани бюджети в
общинските детски градини за
2019 г.
2.Провеждане на работни
съвещания с директори на детски
градини за обсъждане и приемане
на формулите за прилагане на
система на делегирани бюджети
3. Автономия за провеждане на
образователни политики,
самоуправление и
децентрализация в общинските
детски градини

Срок за изпълнение
м. януари 2019 г.
м. февруари 2019 г.

Отговаря и партнира

м. януари 2019 г.

Дирекция „Образование“,
Дирекция „Финанси“,
МОН, МФ,
Социални партньори,
Директори на детски градини
Дирекция „Образование“

постоянен

Директори на детски градини

Източници на
финансиране
Единни разходни
стандарти
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Мярка 3.2.2.
Подобряване на управлението на училищата за осигуряване на качество на образователния процес
Дейности

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране
Единни разходни
стандарти

1.Изработване на формули по
м. януари 2019 г.
Дирекция „Образование“,
дейности за прилагане на система
м. февруари 2019 г.
МОН, МФ,
на делегирани бюджети в 176
Социални партньори,
общински училища за 2018 г.
Директори на училища
2.Провеждане на работни
м. февруари 2019 г.
Дирекция „Образование“
съвещания с директори на
училища за обсъждане и приемане
на формулите за прилагане на
система на делегирани бюджети
Мярка 3.2.3.
Подобряване на работната среда и квалификацията на учителите и служителите в системата на столичното
образование
Дейности
1.Участие в обучения за прилагане
на иновативни методи за
преподаване и оценяване на
резултатите на учениците
2.Участие в обучения за
прилагането на модели за
позитивно възпитание и
подобряване на взаимодействието
между семейството, детската
градина и училището
3. Провеждане на
квалификационни обучения на
директори на детски градини
4.Участие в обучения за въвеждане

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране
ОП НОИР

постоянен

МОН, РУО София-град,
Педагогически персонал в
училища и детски градини

постоянен

МОН, РУО София-град,
Педагогически персонал в
училища и детски градини

ОП НОИР

2019 г.

Дирекция „Образование“

Бюджет на СО

постоянен

МОН, РУО София-град,

ОП НОИР
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и прилагане на иновационни
технологии и интерактивни
методи и средства
5.Разработване на програми и
проекти за въвеждане на иновации
в образователните институции
6.Подобряване на условията на
труд чрез реновиране и
модернизиране на базата

Педагогически персонал в
училища и детски градини
постоянен

Педагогически персонал в
училища и детски градини

Програма
„ЕРАЗЪМ +“

постоянен

Дирекция „Образование“,
Дирекция „ЖОСТЕЕ“,
Районни администрации,
Директори на училища и детски
градини, УН

Делегирани бюджети

Мярка 3.2.4.
Гарантиране кадровото обезпечаване на образователната система с учители и други педагогически специалисти
Дейности
1. Партньорство с организации,
осъществяващи подготовка,
обучение и квалификация на
педагогическите специалисти и
осигуряване на кадрово
обезпечаване в общинските
образователни институции

Срок за изпълнение
постоянен

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

Дирекция „Образование“,
Директори на училища и детски
градини
Обучителни организации

Мярка 3.2.5.
Стимулиране кариерното израстване на учителите
Дейности
1.Иницииране на награди за
постижения в областта на
образованието
2.Обмен на учители и ученици за

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

м. май 2019 г.

СБУ, РУО София-град,
Столична община

постоянен

РУО София-град,

Източници на
финансиране
Бюджет на СО
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повишаване на квалификациите и
Директори на училища
запознаване със съвременни
образователни подходи
3.Развиване на форми на
постоянен
РУО София-град
наставничество в училища и
Директори на училища и детски
детски градини
градини
4.Провеждане на
постоянен
РУО София-град,
Програмно финансиране,
квалификационни форми за
Директори на училища и детски
Делегирани бюджети
прилагане на подходящи
градини
педагогически и психологически
подходи
Мярка 3.2.6.
Повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата, учениците и работещите в структурите на
столичното образование
Дейности
1.Осигуряване здравните кабинети
на всички училища и детски
градини с медицински
специалисти през цялата учебна
година
2.Организиране на обучителни
семинари с цел повишаване
квалификацията на медицинските
специалисти
3.Провеждане на разяснителни
кампании за превенция на
заболявания и рисково поведение
сред децата и учениците
4.Провеждане на скрининг за
очното зрение на ученици от 1-ви
и 2-ри клас

Срок за изпълнение

Отговаря и партнира

постоянен

Дирекция „Здравеопазване“,
Районни администрации,
Директори на училища и детски
градини

постоянен

Дирекция „Здравеопазване“,
Директори на училища и детски
градини

постоянен

Дирекция „Здравеопазване“,
Директори на училища и детски
градини

м. април и м. май
2019г.

Дирекция „Образование“
Организация на евреите в
България „Шалом“

Източници на
финансиране
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НАПРАВЛЕНИЕ 4
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА И ЛИЧНОСТТА
ЦЕЛ 4.1.
Създадени условия за развитие на ценностите, интересите и личността на децата и учениците с познание и отношение
към града, националните, европейските, гражданските ценности и традиции.
Мярка 4.1.1.
Повишаване на интереса и ангажираността в занимания по интереси, запознаване с историята и културния живот в
града и спорта
Дейности

Срок за изпълнение

1.Участие в културния календар на постоянен
Столична община за събития,
насочени към децата и учениците
2. Отбелязване на юбилеи и кръгли 2019 г.
годишнини на детски градини и
училища

Отговаря и партнира
Дирекция „Култура“
Директори на училища и детски
градини
Районни администрации,
Дирекция „Образование“

Източници на
финансиране
Бюджет на СО
Бюджетно финансиране

3. Отбелязване на 140-годишнина
април 2019 г.
Дирекция „Образование“
Бюджет СО
от обявяване на София за столица
4. Изготвяне на общинска
2019 г.
Дирекция „Образование“
Бюджет СО
програма за извънучилищни
дейности по интереси
Мярка 4.1.2.
Повишаване на информираността и стимулиране на интересите и способностите на децата и учениците
Дейности
1.Стимулиране на деца с изявени
дарби в областта на спорта по

Срок за изпълнение
м. май 2019 г.

Отговаря и партнира
Дирекция „ПИСТ“

Източници на
финансиране
Бюджет на СО
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повод 17 май – Ден на българския
спорт
2.Предоставяне на стипендии по
постоянен
Дирекция „Образование“,
Държавен бюджет
Наредба за условията и реда за
Дирекция „ПИСТ“
осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби и Програма на
мерките за закрила на деца с
изявени дарби в областта на
образование, науката, изкуство и
спорт от държавни и общински
училища
Мярка 4.1.3.
Подобряване на условията за личностно развитие, формиране на граждански ценности и предприемачески
компетентности
Дейности
1.Провеждане на кампании за
кариерно ориентиране на
учениците
2.Провеждане на кампании за
повишаване знанията на
обществеността за възможните
рискове, на които са подложени
децата и учениците, като
участници в уличното движение
3. Организиране и провеждане на
информационно-дискусионен
семинар с директори на столични
училища с цел запознаване с
възможностите да въведат
програми за изграждане на
предприемачески компетентности,
основани на подхода учене чрез

Срок за изпълнение
постоянен
постоянен

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

РУО София-град,
Директори на училища,
Кариерни центрове
Дирекция „ПИСТ“

постоянен
РУО – София-град
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правене
4. Подкрепа на ежегодни форуми,
постоянен
насочени към ученическо
предприемачество
5. Участие в проект „Walk the
2018 г. – 2021 г.
Дирекция „Образование“
Проектно финансиране
(Global) Walk“ за подкрепа на
Директори на училища
младежко предприемачество и
лидерство
Мярка 4.1.4.
Насърчаване на родителското и гражданското участие и взаимодействието на детската градина и училището с
общността
Дейности
1.Подкрепа на взаимодействието
между сформираните обществени
съвети и училищата и детските
градини

Срок за изпълнение
постоянен

Отговаря и партнира

Източници на
финансиране

РУО София-град
Дирекция „Образование“
Районни администрации
Директори на училища и детски
градини

ЦЕЛ 4.2.
Стимулиране и подкрепа на ранното детско развитие
Мярка 4.2.1.
Осъвременяване подходите на образование в детските градини
Дейности
1.Обучение на педагогически
специалисти за работа по метода
„Монтесори“

Срок за изпълнение
постоянен

Отговаря и партнира
Дирекция „Образование“
Директори на детски градини

Източници на
финансиране
Проектно и програмно
финансиране
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АСП – Агенция за социално подпомагане
БВП – Брутен вътрешен продукт
БЧК – Български червен кръст
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на децата
ДГ – Детски градини
ДДЛРГ – Домове за деца лишени от родителски грижи
ДПС – Детска педагогическа стая
ДУС – Деца с увреден слух
ЕРС – Единен разходен стандарт
ЕС – Европейски съюз
ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование
ЗЧОД – Закон за частната охранителна дейност
ИКТ – Информационни и комуникационни технологии
КНСБ – Кнфедерация на независимите синдикати в България
КТ – Конфедерация на труда
МВР – Министерство на вътрешните работи
МОН – Министерство на образованието и науката
МФ – Министерство на финансите
НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение
НАЦИД – Национален център за информация и документация
НПО – Неправителствени организации
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НСА – Национална спортна академия
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НУ – Начални училища
НУС – Национален учителски синдикат
ОКИ – Общински културен институт
ОП – Общинско предприятие
ОУ – Основни училища
ППЗНП – Правилник за прилагане на закона за народната просвета
ПЧП – Публично-частни партньорства
РА – Районни администрации
РБ – Република България
РДР – Ранно детско развитие
РУО – Регионално управление по образованието
РН – Родителско настоятелство
СБДДС – Съвет по безопасност на движението на децата на София
СБУ – Синдикат на българските учители
СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи
СО – Столична община
СОП – Специални образователни потребности
СОПФ – Специализиран общински приватизационен фонд
СОТ – Сигнална охранителна техника
СУ – Средно училище
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ССУ – Средно спортно училище
УН – Училищно настоятелство
ФМ на ЕИП – Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство
ЦПЛР – Център за подкрепа на личностно развитие
ЦПО – Център за професионално образование
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