
УТВЪРДИЛ:

Наименование на училището: Средно училище "Пейо Крачолов Яворов",

Населено място : гр. Плевен

Код по АДМИН: 1500135, Група на училището: V - та,

Брой ученици дневна форма от АДМИН - 347.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „ТВОЯТ ЧАС“ 

Учебна 2017 / 2018 година

/. Дейности

N° Раздел
Основание/

заповед
Брой
групи

Брой
ученици

Общ  брой 
часове

1.

Училищ ен механизъм  за идентиф ициране  

на индивидуалните  интереси  и обучителни  

за труднения  на учениците

Заповед/утв

правила
22 192 1540

2.
И звънкласни  дейности  за преодоляване на 

обучителни  за труднения

Тем атична  

програма/ граф ик 

на д ей н ости те

8 47 560

3.

И звънкласни  дейности  по интереси  за 

развитие на творчески те  способности  на 

учениците

Тем атична  

програма/ граф ик 

на д ей н ости те

14 145 980

4.
О рганизиране и провеж дане  на публични 

изяви на учениците

Тем атична  

програма/ граф ик 

на д ей н ости те

22 192 86

5. Работа с роди тели  и настойници

Тем атична  

програма/ граф ик 

на д ей н ости те

22 192 102

6. М еж дуучилищ ни  дейности
Тем атична  

програма/ граф ик 

на д ей н ости те

0 0 0
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II. Целеви стойности за изпълнение на училищната програма

№ Показател

Целева стойност, 
(чл. 39 от 

Инструкцията по 
проекта)

Изпълнение на 
целевата стойност

% брой % брой

1.
Ученици, включени в д ейности  за преодоляване 

на обучителни  за труднения

15 % 

V  гр.

52 бр.

15 % от 

347 деца

14%

47 деца 

о т  347

47

2. Ученици, включени в д ейности  по интереси
36 % 

V  гр.

125 бр. 

36 % от 

347 деца

42 %

145 деца 

от 347

145

III. Бюджет на училището, за изпълнението на дейностите по проекта

N9 Видове разходи Средства в лева

1. Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения 9,810

1. Разходи за въ знаграж дения  на р ъ ководи тели те  на извънкласни  дейности

8,252

2.
Разходи за о си гури телни те  и здравнооси гурителни те  вноски за сметка  на 

осигурителя

3.
Разходи за закупуване на материали , необходими  за изпълнението  на 

и звънкласни те  дейности  (по примерна номенклатура), в т.ч.:
1,398

3.1. Учебни пособия и материали 593

3.2. Учебна ли тература  и дидактически  материали 316

3.3. Електронни/мултим едийни  продукти 99

3.4. М атериални  активи с характер  на оборудване и обзавеж дане-м агнитна  дъска  др. 130

3.5. Канцеларски  материали 260

4. Разходи за закупуване на консумативи  - тонер 160

5. Разходи за услуги, в т.ч.: 0

5.1.
Разходи за наем на помещ ения за провеж дане  на публични прояви и дейности  на 

учениците , включени в училищ ната  програма
0

5.2.
Разходи за организиран  тр ан сп ор т за участие  на ученици  в конкретно  занимание, 

съ гласно  тем а тичн а та  програма на извънкласната  дей ност
0

5.3. Разходи за застраховки  на ученици, при организирани  пътувания 0

5.4.
Разходи за посещ ения на културни, исторически, природонаучни, спортни  и др. 

обекти 0

5.5.

Разходи за организиране и провеж дане на извънкласни  дейности  за 

преодоляване на обучителните  затруднения, в случаите  когато  същ ите  са 

възлож ени  за и зпълнение о т  училищ ата на външ ен и зпълнител  -  ю ридическо или 

ф изическо лице

0

6. Разходи за командировки  в случай, че училищ ето  използва собствен  училищ ен 

автобус за организиран  тр анспор т за участие  на ученици в конкретно  занимание 0

II. Извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите  
способности на учениците 17,226
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1. Разходи за въ знаграж дения  на р ъководи тели те  на извънкласни  дейности

2.
Разходи за о си гури телни те  и здравнооси гурителни те  вноски за см етка  на 

осигурителя

14,097

3.
Разходи за закупуване на материали , необходими  за и зпълнението  на 

и звънкласни те  дейности  (по примерна номенклатура), в т.ч.:
2,769

3.1. Учебни пособия и материали 1,256

3.2. Учебна ли тература  и дидактически  материали 376

3.3. Електронни/мултим едийни  продукти 198

3.4. М атериални  активи с характер  на оборудване и обзавеж дане-костю ми  и др. 575

3.5. Канцеларски  материали 364

4. Разходи за закупуване на консумативи  - тонер 240

5. Разходи за услуги, в т.ч.: 60

5.1.
Разходи за наем на помещ ения за провеж дане  на публични прояви и дейности  на 

учениците, включени в училищ ната  програма
0

5.2.
Разходи за организиран  тр анспор т за участие  на ученици в конкретно  занимание, 

съ гласно  тем а тичн а та  програма на извънкласната  дей ност
0

5.3.
Разходи за организиран  транспорт за участие  на ученици в меж дуучилищ ни  

извънкласни  дейности
0

5.4. Разходи за застраховки  на ученици, при организирани  пътувания 0

5.5.
Разходи за посещ ения на културни, исторически, природонаучни, спортни  и др. 

обекти
60

5.6.

Разходи за организиране и провеж дане на извънкласни дейности  за занимания по 

интереси , в случаите  когато  същ ите  са възлож ени  за изпълнение о т  училищ ата 

на външ ен и зпълнител  - ю ридическо или ф изическо лице

0

б.

Разходи за командировки  в случай, че училищ ето  използва собствен  училищ ен 

автобус за организиран  тр ан сп ор т за участие  на ученици в конкретно  занимание 

или м еж дуучилищ ни  дейности

0

III.

Разходи за създаване на модел на обществен мониторинг с участието на 
родителите - логистика на заседанията на съветите за обществен  
мониторинг

60

ОБЩ О РАЗХОДИ ПО НОРМАТИВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩ НАТА  
ПРОГРАМА:

27,037

IV.
Разходи за директор и счетоводител пряко свързани с техническото и 
финансовото изпълнение на училищните програми

1 . Разходи за въ знаграж дения  на директор

2.
Разходи за оси гури телни  и здравнооси гурителни  вноски за сметка  на осигурителя  

върху и зплатени те  въ знаграж дения  на директора

1,130

1. Разходи за въ знаграж дения  на счетоводител

2.
Разходи за оси гури телни  и здравноосигурителни  вноски за сметка  на осигурителя  

върху и зплатени те  въ знаграж дения  на счетоводител

995

3. Разходи за услуги, в т.ч.:

3.1.
Разходи за счетоводно  обслуж ване в случай, че ф инансово-счетоводното  

обслуж ване на училищ ето  за н уж дите  на проекта е въ злож ено  на външ ен 

и зпълнител  (ю ридическо или ф изическо лице
-

ОБЩ  БЮ ДЖ ЕТ НА УЧИЛИЩ ЕТО: 29,162
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