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ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Финансовите ресурси за изпълнението на стратегията ще бъдат насочени към постигане
целите на училищната образователна политика. През периода 2016-2020 ще разчитаме
на поетапно увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите
средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите, поефективното използване на ресурсите, както и с обвързване финансирането на
училището с качеството на образование и обучение, с включване на допълнитени
фактори във формулата за разпределение на средствата - качество на обучението,
посещаемост и брой на завършилите ученици, реализация на учениците. Размерът на
финансиране ще продължи да зависи от броя ученици в Админ М към 15.09 на
съответната учебна година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици в
информационната система към 01.10. Извън единните разходни стандарти,
разпределени по формула, можем да разчитаме на средства за:
 Стипендии;
 Спорт;
 Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за
учениците в дневна форма на обучение;
 Средствата по общински и национални програми за развитие на образованието и
извънкласни форми;
 Всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и
условия за разпределение.
Средствата за СБКО, представително облекло и квалификация на учителите са
включени в единните разходни стандарти. Заплащането на труда на учителите и
служителите в гимназията ще се извършва съгласно вътрешните правила за определяне
на работната заплата. През периода на изпълнение на стратегията усилията ще бъдат
насочени към:
 Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при
управлението на финансовите ресурси на ниво училище;
 Повишаване капацитета
за оползотворяване на средства по европейски
програми;
 Осигуряване на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни
дейности с училищното настоятелство.
В Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“ финансовите ресурси за изпълнение на
стратегията за развитие на училището ще се управляват оперативно, ще се извършва
вътрешна оценка на приноса на всеки учител за реализирането й, както и на
постигнатите резултати от учениците.
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Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № РД
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