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П Л А Н 

 
НА ОУ“ГЕОРГИ СТ. РАКОВСКИ“ С.ГЪЛЪБЕЦ 

ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

І.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Участие в Националната образователна мрежа . 

2. Поддържане висока скорост на интернет свързаност. 

3. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание. 

4. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на 

учебния процес и управлението на административната дейност. 

5. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от 

хардуера. 

6. Постоянно поддържане и разширяване на компютърната зала в училището (компютри, мултимедийни проектори,) с оглед все 

по-активното навлизане на технологии в учебния процес. 

7. Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на 

административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на 

управлението. 

8. Използване на електронни дневници. 

9. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията 

(компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност). 



10. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел 

повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес. 

11. Развитие на информационно-методическата среда на училището като елемент от виртуалната му среда. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

Дейност 

 

Срок за изпълнение 

 

 

Извършва се от 

 

Индикатор за 

изпълнение 

1.Постепенно внедряване и използване на електронни 

учебници до края на учебната година  

Учебната 2018/2019 г. Всички учители Замяна  на хартиения 

носител на дневници с 

електронни. 

2.Осигуряване на интернет достъп в повече класни 

стаи 

септември 2019 г. Директор и учител по ИТ Брой класни стаи 

3.Използване  на мултимедийни уроци в процеса на 

работа на повече учители 

2018/2019 учебна година Учителите 13 учители 

4.Изработване от учителите на свои модели  на 

мултимедийни уроци 

2018/2019 учебна година Учителите Брой учители 

5. Работа по портфолио на учителя постоянен Всички педагогически 

специалисти 

Брой учители с 

портфолио 

6. Работа по портфолио на детето и ученика постоянен Всички педагогически 

специалисти 

Брой ученици  с 

портфолио 

7. Осъществяване на контрол по планирането на 

материала по учебните предмети и разработване на 

различни образователни материали  

2018/2019 учебна година Директора Брой проверки за 

педагогически контрол, 

свързан с 

интерактивния 

образователен процес. 

8. Използване на социалните мрежи за 

популяризиране на училището. 

2018/2019 учебна година  Учителите  

9. Поддържане на училищния интернет сайт.  2018/2019 учебна година Директора и учителите Сайт на училището 

10.  Използване на електронен подпис 2018/2019 учебна година Директор и счетоводител  електронни подписи 
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