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План за финансиране 
за реализиране на Стратегията за развитие на  

II АЕГ  
 

 

 

І. Осигуряване на финансова стабилност при изпълнението на дейностите 

за реализиране на Стратегията на II АЕГ. 

 

1. Съставяне, приемане и изпълнение на училищен бюджет, гарантиращ 

изпълнение на заложените дейности, както и задачите от плана за действие. 

2. Съдействие на УН за организиране и провеждане на дарителски акции за 

поддържане  и модернизиране на училищната среда, училищните символи и ритуали и 

социалната дейност в училище. 

3. Прилагане на механизмите за контрол и отчетност съгласно СФУК. 

Осъществяване на контролни дейности чрез разработване и прилагане на училищни 

политики, процедури, правила, правилници, инструкции, механизми и др. адекватни на 

дейностите и основните процеси в гимназията. 

4. Планиране на цели и дейности, основаващи се на ефективни и разумни 

разходи. 

5. Финансово обезпечаване на рекламната и информационната кампания за 

училищния живот и създаване на визия на  II АЕГ в общественото пространство. 

Финансово подпомагане на изяви от различни извънкласни дейности, на изяви, 

свързани с образователните традиции в гимназията и други ученически изяви. 

6. Осигуряване на ежегодната академична награда „Томас Джеферсън“ – плакет 

и еднократна стипендия за зрелостници с изключителни постижения в процеса на 

обучение и ежегодни награди за постижения в областта на изкуството и културата, 

спорта, лингвистиката, националните олимпиади и състезания, хуманитаристиката, 

природните науки, ученическото самоуправление, училищния живот, извънкласните и 

проектни дейности. 

7. Осигуряване на средства за ежегодни еднократни финансови стимули за 

постижения, изяви и участия на учители във връзка с 24. май. 

8. Финансиране на училищни медии, сборник с добри педагогически практики, 

алманах лично творчество на ученици, сборник креативно писане, сборник с 

философски есета, албум на Арт ателие, материали за училищни кампании  и др. 

9. Поддържане, развитие и сигурност  на училищната среда. 

10. Планиране на средства за технологизиране на учебния процес (1:1) и 

управлението. 



11. Планиране на средства за вътрешноинституционална квалификация за 

споделяне на добри практики и междуучилищен обмен, Майсторски класове, участие в 

национални конференции. 

12. Планиране на средства за реализиране на училищната политика за 

менторство и подкрепа на новоназначени учители. 

13. Осигуряване на средства за съфинансиране на проектни и програмни 

дейности. 

14.  Ефективно усвояване на средствата за финансиране на извънкласни форми, 

свързани с интересите и желанията на учениците и изпълнението на целите на 

Стратегията. 

15. Осигуряване на съфинансиране при закупуването на електронни устройства 

(Chrome book) от учениците в първи гимназиален етап.  

 

  

 

 

 


