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СТРАТЕГИЯ 

 

 

 

за развитие на Основно училище „Поп Минчо” 

за периода от 2021 г. до 2025 г. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 е приета на 

заседание на Педагогическия съвет /Протокол № 08 / 03.09. 2021 г./ 

и е утвърдена със заповед № 544 /13.09. 2021 г. на директора на училището 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основание за разработване на стратегията за развитие на ОУ „Поп Минчо” е  чл. 263, 

ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. Самата стратегия е резултат от 

осъзната необходимост от промяна към по-високи резултати в образователната дейност в нашето 

училище, към модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване на правата на 

децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.  

Настоящата стратегия кореспондира с разбирането, че в центъра на образователната 

система е личността на детето и ученика. Работата и интересите на всички участници в 

образователния процес трябва да бъдат в посока на основната цел – равен достъп и качествено 

образование за всички деца. Съвременните насоки за развитие на българското образование са 

насочени към насърчаване на ученето през целия живот, непрекъснато усвояване на знания, 

умения и компетентности чрез овладяване на нови образователни технологии на преподаване и 

учене; равен достъп до качествено образование и социализация на младите хора; утвърждаване на 

образованието като приоритет на всички равнища на управлението.  

Задачата на тази стратегия е да формулира приоритетите и целите в развитието на 

училището и да очертае мерките за тяхното реализиране. Нашите приоритети отчитат 

специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят 

вижданията ни за европейско развитие на училището за изграждане на личности. Очакванията от 

прилагането на стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите в 

посока осъществяване на новата мисия на училището: качествено образование, основано на 

личностния подход.  

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля 

имат образованието, възпитанието, личностното развитие и социализация на децата и младите 

хора в ОУ „Поп Минчо”, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението.  

 

Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от: 

 Конституция на Република България; 

 Конвенцията за правата на детето;  

 Закона за закрила на детето;  

 Закона за предучилищното и училищното образование и Държавните образователни 

стандарти в системата на предучилищното и училищното образование;  

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013 – 2020);  

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);  

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.;  

 Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република 

България 2014-2020 г.;  

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г.;  

 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) по 

приоритет „Образование“; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(2015-2020 г.);  

 Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 

2020“;  

 Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 

2013-2020 г.;  

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 

образованието.  

В унисон с посочените документи в центъра на процеса на образование, възпитание и 

социализация се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности.  

 

 

 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1973
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1973
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА. 
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І. УЧЕНИЦИ 

 

1. Брой ученици – общо, по класове и паралелки. 

 

Учебна 

година 

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас 

Общо Б.е. Р.е. Общо Б.е. Р.е. Общо Б.е. Р.е. Общо Б.е. Р.е. Общо Б.е. Р.е. 

2018/2019 16 1 15 11 2 8 14 2 12 18 3 15 14 2 12 

2019/2020 11 1 10 18 2 16 11 2 9 16 2 14 19 4 15 

2020/2021 16 0 16 9 1 8 18 2 16 9 2 7 18 2 16 

2021/2022 18 2 16 16 1 15 6 1 5 18 2 16 12 2 10 

 

Учебна 

година 

VІ клас VІІ клас Общ брой Паралелки 

Общо Б.е. Р.е. Общо Б.е. Р.е. Общо 
Б.е. Р.е. 

Общо Самост. Слети 
брой % брой % 

2018/2019 13 2 11 12 1 11 98 16 16,3 82 83,7 7 7 0 

2019/2020 13 3 10 13 2 9 101 16 16,0 85 84,0 7 7 0 

2020/2021 19 5 14 12 2 10 101 15 15,0 86 85,0 7 7 0 

2021/2022 15 3 18 15 4 11 100 15 15,0 85 85,0 6 5 1 

 

2. Пътуващи ученици. 

 

       ОУ „Поп Минчо” е средищно училище за деца и ученици от пет населени места – селата: Коларово, Трънково, 

Ковач, Землен и Боздуганово. Пътуващите ученици и децата от ПГ ползват безплатен транспорт, предоставен от 

държавата, а учениците от с. Загоре - превоз, финансиран от училището. 

 

Учебна 

година 

Брой пътуващи деца и ученици Общ брой  

с. Ковач с. Трънково с. Землен с. Боздуганово с. Загоре деца ученици 

2018/2019 3 41 1 28 19 11 81 

2019/2020 2 44 1 34 19 16 84 

2020/2021 2 49 1 30 15 14 83 

2021/2022 2 52 1 36 11 14 88 

 

3. Отпаднали ученици и продължаване на обучението в средни училища. 

 

Учебна 

година 

Брой ученици, завършили 

основно образование 

Брой ученици, продължили в  

средни училища 

2017/2018 8 5 

2018/2019 10 10 

2019/2020 11 9 

2020/2021 11 8 

 
        През последните четири години в ОУ „Поп Минчо” няма отпаднали ученици. Всички ученици, напуснали 

училище, са преместени с удостоверения. Съобщения за записване в други училища са получени за всички ученици, с 

изключение на тези, които са заминали в чужбина. 

 

4. Наказани и повтарящи ученици. 

 

Учебна 

година 

Брой ученици, получили 

дисциплинарни наказания 

Брой ученици, останали в 

същия клас 

2017/2018 1 7 

2018/2019 0 3 

2019/2020 0 1 

2020/2021 0 8 
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Силни страни по т.1 Слаби страни по т.1 

 

 Едносменен режим на обучение. 

 Целодневна организация за учениците до VІІ клас. 

 Училището е средищно за ученици от четири  населени 

места. 

 На пътуващите ученици е осигурено комфортно 

пътуване с училищен автобус.  

 Осигурено хранене на учениците от ПГ и начален етап – 

закуска, плод, млечен продукт и обяд за учениците в 

групите за ЦДО. 

 Няма отпаднали  ученици. 

 Съвместна работа по проекти на учители, ученици, 

родители 

 Добра координация и обмен на информация между 

класните ръководители, учителите и ръководството на 

училището при работа със застрашените от отпадане 

ученици, учениците с проблемно поведение или с 

противообществени прояви  

 Наличие на добри и мотивирани специалисти – 

филолози, които успешно се справят с проблемите на 

децата – билингви да овладеят българския език. 

 Създадени условия за приобщаващо образование. 

 Функционираща форма на ученическо самоуправление 

(ученически парламент). 

 

 Тенденция към намаляване броя на учениците. 

 Недостатъчна дисциплина на учениците и лоши 

прояви по време на междучасията и извън учебните 

занятия. 

 Липса на заинтересованост и съдействие на голяма 

част от родителите по отношение обучението и 

възпитанието на децата им 

 Зачестяване на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните ученици от училище. 

 Липса на достатъчно регламентирано учебно време 

за робата по превенция на наркоманиите, 

тютюнопушенето, алкохола, сексуалното здраве и 

мн. други теми обезпечаващи социалното съзряване 

и развитие на личността. 

 Висок дял на лицата, които не притежават 

функционална грамотност в областта на четенето, 

математиката и природните науки.  

 Незадоволително равнище на дигиталните умения на 

участниците в образователния процес. 

 Отрицателно влияние на средата върху възпитанието 

на учениците. 

 Липса на опит в работата в приобщаването на деца и 

ученици със СОП и в риск. 
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ІІ. КАДРОВИ  РЕСУРСИ 

 

1. Учители - образоване, квалафикация, специалности, незаети щатове. 

 

Учебна 

година 

Педагогически персонал 

Директор 

Начален етап и ПГ Прогимназиален етап 

Други Общо 
Учители 

Учители в 

ЦДО 
Учители 

Учители в 

ЦДО 

2017/2018 1 5 2 5 1  14 

2018/2019 1 5 2 5 1  14 

2019/2020 1 5 2 5 1 1 15 

2020/2021 1 4 2 5 1 2,5 15,5 

 

     В ОУ „Поп Минчо” работят 1 директор и 15 квалифицирани преподаватели, от тях: 

 15 с висше образование с ОКС бакалавър и магистър; 

 1 с висше образование с ОКС  професионален бакалавър; 

 4 без ПКС, 8 с V ПКС, 2 с IV ПКС, 1 с III и 1 с ІІ ПКС;  

 3 със специализации. 

 

        Училището разполага с психолог, ресурсен учител и логопед. 

 

2. Служители и работници. 

 

Учебна 

година 

Непедагогически персонал 

Работници 
Обслужващ 

персонал 
Общо 

Чистач Шофьор ЗАС Счетоводител  

2017/2018 2 1 1 0,5 4,5 

2018/2019 2 1 1 1 5 

2019/2020 2 1 1 1 5 

2020/2021 2 1 1 1 5 

 

3. Квалификационни дейности. 

       Всички учители участват  в квалификационни курсове. 

 

 

Силни страни по т.2 Слаби страни по т.2 

 Висока квалификация на учителския състав и наличие на 

желание за повишаването и,  добра мотивираност за 

работа.  

 Според квалификацията и възможностите си, учителите 

обменят опит, идеи, във връзка с трудностите, които 

срещат учениците при усвояването на учебното 

съдържание, и прилагат мерки  за преодоляването им . 

 Педагогическият колектив работи за обезпечаване на 

доброто развитие на своите ученици, като се стреми да 

създава позитивен психоклимат в училище. 

 

 

 Недостиг на квалифицирани кадри по физическо 

възпитание и спорт, музика и технологии в 

прогимназиален етап. 

 Недостатъчна обмяна на опит с колеги от други 

училища. 

 Недостатъчно прилагане на интерактивни и методи 

на обучение и иновации в обучението на учениците. 

 Незаинтересованост и неумение за робота по 

проекти. 

 Недостатъчна квалификация на учителите за работа с 

деца и ученици със СОП 
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ІІІ. ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

1. Училищен учебен план. 

2. Резултати от поправителни изпити. 

3. Резултати от състезания и конкурси на общинско, областно или национално равнище. 

4. Среден годишен успех на училището. 

 

Учебна 

година 

Среден общ 

успех 

2017/2018 Добър 4,41 

2018/2019 Добър 4,41 

2019/2020 Добър 4,37 

2020/2021 Добър 4,22 

 
           Резултати от национално външно оценяване на учениците. 

 

          ІV клас  

Учебна 

година 

Български език и 

литература 

Математика Човекът и 

обществото 

Човекът и 

природата 

2017/2018 Мн. добър 4,86 Мн. добър 4,52 Мн. добър 4,85 Добър 4,07 

2018/2019 Мн. добър 4,79 Мн. Добър 4,52 Мн. добър 4,80 Мн. добър 4,85 

2019/2020 Мн. добър 4,50 Добър 4,37 Мн. добър 4,75 Мн. добър 4,75 

2020/2021 Мн. добър 4,89 Добър 3,79     

 
          VІІ клас  

Учебна 

година 

Български език 

и литература 

Математика 

2017/2018 Слаб 2,96 Слаб  2,50 

2018/2019 Добър 3,54 Слаб 2,00 

2019/2020 Среден 3,46 Среден 3,04 

2020/2021 Добър 3,50 Среден 3,18 

 

5. Реализация на учениците след завършване на основно образование. 

6. Безпричинни отсъствия от учебни занятия. 

 

Учебна 

година 

Отсъствия с 

причина 

Безпричинни 

отсъствия 

2017/2018 2172 645 

2018/2019 3014 1148,5 

2019/2020 2109 613 

2020/2021 2887 1470,5 

 

7. Работа за личностно развитие на ученика - духовно, морално, обществено, професионално и др. 

 

 

 

Силни страни по т.3 Слаби страни по т.3 
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 Училищният учебен план е съобразен с желанието на 

учениците и възможностите на училището. 

 Високи спортни постижения. 

 Добро представяне в конкурси и състезания. 

 Акцент в работата на учителите е формиране и развитие 

на основни човешки ценности в учениците. 

 Ефективна работа в мултиетническа среда. 

 Осигуряване на техника и платформа за обучение в 

ОРЕС. 

 Разнообразни извънкласни дейности. 

 

 

 

 

 Голяма част от ученици повтарят класа, поради 

неявяване на поправителни изпити. 

 Повечето ученици от ромски произход не завършват 

средно образование. 

 Висок процент безпричинни отсъствия. 

 Устойчива тенденция за натрупване до 5 

безпричинни отсъствия. 

 Нисък среден годишен успех на училището.  

 Ниска  резултати от НВО по математика. 

 Неумение за работа и демотивация на учениците за 

ОРЕС. 

 Неумение на учителите за използване и създаване на 

електронни продукти за ОРЕС. 

 Увеличаване броя на противообществените прояви. 

 

 

ІV. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

Сграда, класни стаи, кабинети, УТС, задължителна документация, работилница и др. 

 

Силни страни по т.4 Слаби страни по т.4 

 

 Добре поддържана и периодично освежавана училищна 

сграда. 

 Парно отопление на газ. 

 Училището разполага с добре оборудван компютърен 

кабинет, кабинет за личностна подкрепа и психологичен 

кабинет. 

 Бърз Wi Fi в сграда на училището и част от двора. 

 Съвременна мебелировка в класните стаи. 

 Училището разполага с необходимите учебно - 

технически средства и учебна документация. 

 Подходящо обзаведена стая за ПГ. 

 Функционира медицински кабинет с медицински 

специалист. 

 Оборудвана стая за хранене. 

 

 Недостатъчен капацитет на сградния фонд. 

 Липса на функциониращ физкултурен салон. 

 Неефективна спортна площадка. 

 Сградата на училищния стол е в много лошо 

състояние и представлява заплаха за живота и 

здравето на учениците. 

 Остарели и опасни  осветителните тела. 

 Недостатъчно нагледни учебни материали и пособия.  

 Липсата на функционираща библиотека. 

 Не е изградена достъпна архитектурна среда за 

ученици СОП. 

 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Начин на финансиране, участие в програми за финансиране, даване на обекти под наем, дарения, възможности за 

реализиране на допълнителни доходи. 

 

 

 

Силни страни по т.5 

 

Слаби страни по т.5 

 

 

 Училището е на делегиран бюджет. 

 Допълнително финансиране от общината. 

 Финансиране по европейски проекти. 

 

 Липса на собствени приходи. 

 Слабо спонсориране; 

 Не се използват приходи от земя. 

 Недостатъчно усвояване на средства по проекти 
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VІ. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

        Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзки с неправителствени организации, 

взаимодействие с институциите. 

Една от основините задачи на преминаването към демократична система е възраждането на гражданското 

общество, което да създаде възможности за все по-активно включване на обществеността в решаването на 

образователни проблеми. 

 Гражданското образование в общообразователните училища е насочено към формирането на знания и умения за 

активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на 

поведение и взаимодействия, уважение към гражданските права и отговорности. 

 Принципите върву, които следва да се изграждат връзките и взаимоотношенията на училището и обществените 

органи са: 

 демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички; 

 приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 

 откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение 

 

Силни страни по т.6 Слаби страни по т.6 

 

 От страна на училището непрекъснато се търси 

връзка с родителите. 

 Сформиране на родителски клуб. 

 ОУ „Поп Минчо” реализира успешно 

сътрудничество с ОЗД към дирекция 

„Социално подпомагане”. 

 Постоянна работа с ДПС към РПУ гр. Раднево. 

 Сътрудничество с МКБППМН, работа с 

обществен възпитател. 

 Съвместни проекти с неправителствени 

организации. 

 Целогодишно функциониране на екипите за 

обхват 

 

 

 Родителите не се интересуват от постиженията на децата в  

учебно – възпитателния процес и не участват в живота на 

училището. 

 Липса на регистрирано училищно настоятелство. 

 Липса на утвърдена култура за изграждане и развиване на 

ефективна училищна общност и на системно взаимодействие с 

родителите за подобряване на резултатите от обучението, 

възпитанието и социализацията. 

 

 

 

 

 

 

 
ІІ. МИСИЯ. 

 

Основно училище „Поп Минчо“ подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като  

личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение и толерантност към 

другия. Възпитание и обучение, според ДОИ и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.Усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби на всяко дете. Приобщаване на  родителите към дейността на училището за активно участие 

в решаването на училищни проблеми. 

 

ІІІ.  ВИЗИЯ. 

 

Утвърждаване на ОУ ”Поп Минчо” като конкурентноспособно училище, осигуряващо 

максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда, където си дават среща 

образователни традиции, иновативни педагогически решения и дигитално развитие. Училището да 

превърне в пространство за учене и развиване на интересите, за отдих и взаимодействие между деца, 

ученици, родители и местна общност, обединени от споделени ценности за постигане на 

общозначима цел – формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори 

и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална среда.  

Педагогическият специалист да бъде компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за 

иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални 

компетентности, да мотивира и да вдъхновява децата и учениците, да им помага да изграждат 

умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. Да 

помага на децата и учениците за тяхното когнитивно, творческото, личностно и емоционално 

развитие, работейки в партньорство с родителите и заинтересованите страни.  
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Децата и учениците да придобият компетентности и се стремят към личностно развитие и 

усъвършенстване през целия живот. Да изградят нагласа за успешна социална и професионална 

реализация и за принос към обществото. Да се формират като активни граждани, които съхраняват 

традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие.  

 

ІV.ЦЕННОСТ. 

   

1. Отговорност, дисциплина, организираност; 

2. Равенство, справедливост, солидарност и сътрудничество;Респект към институциите и 

държавността; 

3. Себеуважение и зачитане достойнството на другия; 

4. Любознателност и потребност от самоактуализация; 

5. Свободомислие; 

6. Толеранстност; 

7. недопускане на агресия и насилие; 

8. Креативност, инициативност и предприемачество; 

9. Социална адаптивност и ангажираност; 

10. Зачитане на националните традиции и обичаи; 

11. Уважение към историческото минало, национална гордост; 

12. Любов към природата, изкуството и спорта; 

13. Творческа активност; 

14. Удовлетворение от живота в училище; 

15. Грижа за средата на учиището и околната среда; 

16. Развиване на чувството за гордост, самочувствие и лична идентичност на учители ученици; 

17. Интегритет: искреност, честност, правдивост и доврие; 

18. Екипност 

 

V. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО   

 

Ориентираност към 

личността  

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.  

Равен достъп  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите 

му.  

Сътрудничество   Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне 

от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на 

широко участие в сътрудничество с други институции - от 

концепцията до изпълнението.  

Отговорност   Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 

възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в 

училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие.  

Гъвкавост   Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности 

за свободен избор на обучаваните.  

Единство в 

многообразието   

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора 

се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, 

която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури 

и традиции в рамките на училищната образователна политика и 

общо културно-езиково пространство.  

Новаторство   Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и 

философии с цел постигане на по-добри резултати.  

Автономност   Училището, като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика отговаряща на 

държавните образователни изисквания.  
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Отчетност   Всички участници в образователната и възпитателната дейности 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.  

Ефективност   Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие.  

Законосъобразност   Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват 

на Конституцията на Република България, на законите и другите 

нормативни актове.  

 

  VІ. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО   

 

 Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като 

предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. 

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, 

грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да 

живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, 

мислеща и социално отговорна личност.    

    

Стратегическа цел  I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното 

образование и подготовка 

Стратегическа цел  II. Развиване на системата за квалификация и непрекъснато обучение. 

Стратегическа цел  III.  Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно 

средище  

Стратегическа цел  IV.  Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците. Подобряване работата с ученици със СОП. 

Стратегическа цел  V.  Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

Реализиране на дейности съобразно План за действие в условия на 

COVID-19     

Стратегическа цел  VI.  Взаимодействие с родителската общност  

Стратегическа цел  VII.  Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 

публична изява, инициатива и творчество  

Стратегическа цел  VIII.  Подобрения във външната и вътрешна среда на училището  

Стратегическа цел  IX.  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  

Стратегическа цел  Х.  Участие в национални програми и проекти 

Стратегическа цел  ХІ. Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства.  

Стратегическа цел ХІІ. Намаляване преждевременно напусналите образователната система 

Стратегическа цел ХІІІ. Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен 

шанс за предучилищно възпитание на всички деца. 

  

 

 VІІ. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  НА УЧИЛИЩЕТО   

 

Стратегическа цел  I.   

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.  

 

Цели. 

1. Осигуряване на безплатно качествено и ефективно образование.  

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати.  

3. Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен подход при 

прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното образование, неформалното 

обучение и информалното учене; 
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4. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно 

оценяване.  

5. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие.  

6. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 

физическа активност и спорт.  

7. Развитие на ИКТ  умения на училищната общност.  

8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна 

работа ).  

9. Успешно реализиране на обучение в електронна среда от разстояние. 

 

 Действия. 

1. Осигуряване на условия за безплатно основно образование на учениците: 

 максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение и задържането им 

в училище; 

 разработване и реализиране на мерки за осигуряване на задължителното училищно обучение 

на децата до 16 години със съдействието на органите на местната власт; 

 разработване на процедура за издирване на незаписаните ученици и извършване на мотива-

ционни дейности за тяхното привличане в училището, съвместно с органите на местната 

власт; 

 осигуряване на качествена  работа в  групите за целодневна организация; 

 пълноценна интеграция на децата от ромски произход в етнически смесени класове. 

2. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на 

ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в начален и  прогимназиален етап на 

основно образование, с цел продължаване на образованието в нашето училище.  

3. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане 

на учебното съдържание и овладяване на компетентности.  

4. Издигане равнището на подготовката по български език и литература, математика и природни 

науки и придобиване на дигиталната и медийната грамотност.  

5. Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със 

специфични образователни потребности и ученици, срещащи затруднения в усвояването на 

учебния материал и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището.  

6. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване 

и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.  

7. Реализация на гражданското образование.  

8. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото 

наследство.  

9. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен 

начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване  

10. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, 

свързани с повишаване на резултатите на учениците в обучението:  

 поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на преподавания материал;  

 използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 

научаване на учебни знания;  

 извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с образователни затруднения;  

 реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;  

 успешно въвеждане на нови учебни програми.  

11.  Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на 

учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности.  

12. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.  

13. Осигуряване на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали 

учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране. 

14. Стриктно спазване на изискванията:  
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 за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани 

с образованието, опазване на живота и здравето на децата;  

 на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;  

 за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал;  

 за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  

15. Използване на дигитални материали и интерактивни уроци.  

16. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни 

модели на поведение.  

17. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.  

18. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.  

19. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 

физическа активност и спорт.      

20. Разширяване  на  възможностите  за  участие  на  родителите  в  управлението  на училището  и  

усъвършенстване  на  статута  на  обществения съвет. 

21. Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на  ученици и 

родители. Съпричастност към училищния живот. 

 

Стратегическа цел  ІІ.  

 Развиване на системата за квалификация и непрекъснато обучение.   

 

 Цели. 

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в 

училището.  

2. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия и продължаване/ 

оптимизиране структурата  на изградената система за квалификация.  

3. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя. 

4. Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите. 

  

 

 Действия.  

1. Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация 

от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия.  

2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, 

тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна - практическа конференция, 

информация от библиотека, интернет.  

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна 

степен за всеки член на педагогическата колегия.  

4. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  

на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ЗПУО, стандартите и 

вътрешните правилници и наредби.  

5. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 

6. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа със специализиран и приложен софтуер и 

изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и 

междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните 

технологии. 

7. Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за прилагане на 

новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни дигитални методи за преподаване, за 

интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.;  

8. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.  

9. Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 

даровити/талантливи деца/ученици, с деца/ученици със специални образователни потребности и 

в мултикултурна среда.  

10. Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно взаимодействие с 

родителите и другите заинтересовани страни. 
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11. Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна 

документация.  

12. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите 

кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни 

практики.  

13. Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти. 

14. Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес; 

15. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини 

за практическо прилагане на учебното съдържание.  

16. Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти. 

17. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – 

подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.    

 

 Стратегическа цел  ІII.  

 Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище. 

       

 Цели.   

1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал 

на учениците.  

2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в 

информационното общество  /База за разработване на проекти от учениците/ 

3. Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището.  

4. Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  

даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, 

бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със 

снимки.  

 

 Действия.  

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците.  

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки 

конкурси от регионален, национален и международен характер.  

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.  

4. Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.  

5. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 

дейност.  

6. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на които е училището.  

7. Участие в културните празници на общинско и  областно ниво.  

8. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.  

9. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното 

и личностното им развитие.  

10. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.  

11. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и 

подобряване на условията за мобилност.  

12. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни 

помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални 

процеси и научни експерименти).  

13. Насърчаване на създаването на колективи от учители и ученици за разработване  на специфично 

учебно съдържание.  

14. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН.   
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 Стратегическа цел  IV.  

 Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 

Подобряване работата с ученици със СОП. 

 

Цели:  

1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна 

публичност и прозрачност на управление и състояние.  

2. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 

възможности.  

3. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик. 

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи.  

5. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието. 

6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.  

7. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на 

училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.   

8. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални 

образователни потребности 

         

 Действия:  

1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии.  

2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение във факултативна и 

избираема подготовка.  

3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.  

4. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото 

развитие на подрастващите.  

5. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   

потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,  информационен   и комуникационен 

достъп в училището.  

6. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и 

осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за 

общуване и социализация.  

7. Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към образователната 

система и създаване и развиване на мотивация за учене. 

8. Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни 

акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието. 

9. Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за персонализиранe на 

обучението за всяко дете/ученик съобразно индивидуалните му потребности, напредъка и 

възможностите за разгръщане на пълния му потенциал; 

 

 Стратегическа цел  V.  

 Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Реализиране на 

дейности съобразно План за действие в условия на COVID-19     

 

 Цели:   

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и учениците.  

2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата 

култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до 

непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището. 

3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и 

дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.  

4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността 

и здравето на децата и учениците.  
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5. Стриктно спазване на насоките за работа на системата на училищното образование в 

условията на COVID-19 с цел опазване здравето на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

 

 

 

 Действия:   

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на 

данни за всички ученици. 

2. Стриктно спазване системата на дежурство и осигуряване на пропускателен режим в 

училище. 

3. Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на 

яснота и стабилност на училищната организация.  

4. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане часа на класа.  

5. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.  

6. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в училището.  

7. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два 

пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).  

8. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на 

безопасността на материалната база.  

9. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.  

10. Адекватно здравно обслужване в училището.  

11. Осигуряване на условия за ученическо хранене.  

12. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците.  

13. Превенция на насилието и агресията сред учениците.  

14. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на 

европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци. 

15. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на 

ранното полово съзряване.  

16. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и 

екологосъобразно поведение.  

17. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране 

с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.  

18. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.  

19. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и  пожари.  

20. Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.   

21.  Превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

22. Готовност при указания от здравните власти за обучение в електронна среда от разстояние 

(в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта 

или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-

19. 

23. Реализиране на набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на COVID-19, 

създаване на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците като част от 

възпитателната функция на образованието. 

24. Реагиране съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение 

за COVID-19. 

 

  Стратегическа цел  VI.  

  Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с  

общественост и органи       
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 Цели.   

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. Засилване ролята на родителите  при 

определяне цялостната политика на училището. 

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО. 

3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование.  

4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успех.  

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеха на учениците.  

6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия. 

     

      Действия. 

1. Повишаване на уменията за работа с родители.  

2. Избор на родители – членове и резервни членове на Обществения съвет и  подпомагане на 

дейностите му. 

3. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите 

родители . 

4. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните 

отсъствия.  

5. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.  

6. Училището  ще  търси  мнението  на  родителите  по  различни  въпроси  и  ще  ги  

отчита/взима предвид. 

7. Планиране на съвместни дейности с родителите.  

8. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:  

 за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;  

 за спазването на училищната дисциплина;  

 уменията на децата за общуване с учениците и учителите;  

 интегрирането им в училищната среда;  

 за посещаемостта на учебните часове от учениците;  

 когато започне процедура за налагане на наказание;  

 консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;( 

 редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им. 

9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите:  

 да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време;  

 да участват в родителските срещи;  

 да участват в избора и дейността на Обществения съвет към училището 

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;  

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им;  

 да участват в родителския клуб;  

 да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от 

специалист;  

 да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;  

 да се запознаят с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището 

при записване на детето или ученика;  

 да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора;  

 намиране на нови форми за общуване;  

 правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;  
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 присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на 

санкция на ученик. 

10. Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на 

социален диалог “семейство – училище” посредством: 

 активно включване на родителската общност при формиране на училищното настоятел-

ство в качеството на неправителствена организация с оглед по-ефективно реализиране 

на стратегията за развитие на училището и укрепване на материално-техническата база; 

 участие на родителската общност в подпомагането на децата при професионалната им 

ориентация; 

 стимулиране на родителската общност да помага за осигуряване на единомислие по 

спорни въпроси между училището и външните институции и юридически лица, за ели-

миниране разногласия и предотвратяване на конфликти, за намиране, оценяване и 

предлагане на алтернативи за решаване на възникнали проблеми.  

11. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни 

въпроси на образователно възпитателния процес с: 

 РУО и МОН; 

 Областна управа; 

 Общинска администрация; 

 Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая ; 

 местна общественост; 

 неправителствени организации, дарители и спонсори; 

 културни и образователни институции. 

 

 Стратегическа цел  VII.  

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество. 

 

     Цели. 

1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.  

2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата  

3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.  

4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.  

5.  Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.  

6.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.   

 

    Действия. 

1. Развиване извънкласна дейност с учениците. Специално внимание към заниманията със 

спорт и изкуства.  

2. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна 

учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 

дейности:  

 състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 

спортни форуми;  

 отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;  

 подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, традиции; 

 творческа “продукция” на определени занятия по интереси; 

 участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.  

3. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 

организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците.  

4. Ефективно работещи групи за целодневна органицазация с занятия по интереси.  

5. Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.  

6. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.  

7. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с 

децата  пред родителите.  

8. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади. 
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9. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.      

  

 Стратегическа цел  XVIII.  

 Подобрения във външната и вътрешна среда на училището     

    

     Цели.   

1. Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците. 

2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.  

3. Естетизация на околната среда.  

4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число 

привличане на повече млади учители, подобряване на учебната материална база.       

 

     Действия. 

А. Подобрения във външната среда:  

1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 

2. Построяване на физкултурен салон и училищен стол.  

3. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове 

по физическо възпитание и спорт.  

4. Оформяне на училищния  двор.  

5. Поддръжка на оградата. 

6.  Поддръжка на местата за почивка.   

 

Б. Подобрения във вътрешната среда:  

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – 

канцеларии, кабинети, класни стаи, библиотека, коридори, фоайета, парна инсталация, 

котелно и др. 

2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 

родителите, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.  

3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – 

изпреварвашо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение. 

4. Поддържане на система за видеонаблюдение.   

 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:  

1. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.  

2. Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно 

съдържание.  

3. Поддържане висока скорост на интернет свързаност. 

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. Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 

училището.  

6. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно 

обновяване и допълване на част от хардуера.  

7. Постоянно поддържане и разширяване на компютърната зала в училището (компютри, 

терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в 

учебния процес.  

8. Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   

(интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и 

чужди езици).  

9. Оборудване с телекомуникационна техника и софтуер за оптимизиране на връзките с орга-

низациите от регионално и национално ниво. 

10. Развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки;  

11. Използване на образователни онлайн платформи като: „Уча се“, Национален образователен 

портал и др. 
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12. <азвитие на системата на допълнителни образователни услуги с използване на информаци-

онни технологии. 

 

  Стратегическа цел  IX.  

  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”   

 

      Цели. 

1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот. 

2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот. 

3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.      

4. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и 

допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се 

справят с промените и несигурносттта. 

 

      Действия 

1. Развитие на ефективни партньорства с обучителни институции, за практическата 

реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.  

2. Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един етап на 

обучение за откриване на професионалните им интереси; 

3. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с 

цел придобиване на необходими нови умения.  

4. Разширяване на възможностите за учене в библиотека.  

5. Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.  

6. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и 

европейски програми.  

7. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни 

дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.  

8. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 

обучение, читалища и неправителствени организации.  

9. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри 

практики.  

10. Развитие на електронните умения на учители и администрация.  

11. Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за усвояване техники 

на преподаване на младежи и възрастни във формално и неформално образование и 

обучение, с приоритет придобиване на цифрови умения и дигитални методи за обучение; 

 

  Стратегическа цел  Х.  

  Участие в програми и проекти        

 

      Цели.  

1. Участие на училищната общност в проекти и национални програми обявени от МОН и 

покриващи наши потребности.  

2. Развитие на конкурентоспособността на училището.       

 

      Действия.  

 

1. Участие в националите програми; 

2. Участие в европейски и др. проекти. 

 

  Стратегическа цел  ХІ.  

  Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства.   

 

       Цели. 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите 

малцинства. 
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3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите 

малцинства. 

4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и 

духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, 

толерантност и разбирателство. 

 

     Действия. 

1. Интеграцията чрез образование на децата и учениците от ромската общност посредством: 

 преодоляване на процесите на затруднена адаптация на децата от ромски произход в 

началното училище; 

 утвърждаване в училище на атмосфера за междукултурно опознаване, сътрудничество 

и сближаване и за повишаване на междукултурната диалогичност; 

 включване на децата и учениците от ромски произход в извънкласни и извънчилищни 

форми на обучение; 

 създаване на условия за равен достъп до качествено образование; 

 провеждане на последователна училищна политика за създаване атмосфера на толеран-

тност в училище; 

 съхраняване на културната идентичност на наличните малцинствени етнически общ-

ности в училище; 

 разработване на процедури за участие на ученици, учители, родители в избора на под-

ходящи учебници и учебни помагала; 

 избор на подходяща методика за преподаване на деца от ромски произход; 

 борба срещу прояви на расизъм в класната стая; 

 разработване на система за мотивация у децата от ромски произход и техните родители 

за завършване на определена образователна степен; 

 търсене на адекватни за възможностите на учениците от ромски произход стратегии на 

учене за повишаване на качеството на усвояване на преподавания учебен материал; 

 създаване на възможности за допълнителна специализирана квалификация на учители-

те; 

2. Интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата и учениците от ромс-

ката  и турската общност чрез образованието и извънкласните форми на обучение посредст-

вом: 

 преодоляване на специфичните проблеми, които нарушават принципа за равен достъп 

до качествено образование; 

 създаване на предпоставки за по-успешна социализация и ресоциализация на ученици-

те от ромската етническа общност; 

 превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и 

духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, 

толерантност и разбирателство; 

 подпомагане на социално слабите  ученици с учебни помагала и учебни пособия. 

 

3. Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на разнообразие от поведения, 

етични системи и ценности, които се предават, практикуват и утвърждават от членовете на 

училищната общност в условията на осъществяване на образователните дейности в между-

културни взаимодействия посредством: 

 обучение на учителите в етническа толерантност и повишаване на тяхната чувствител-

ност към децата от малцинствените етнически общности; 

 организиране на събирателска дейност, свързана с фолклора на ромската  и турска об-

щност (словесен, музикален, танцов, описания на празници, обичаи, ритуали, гадания, 

занаяти, инстументи и механизми и др.) в класната и извънучилищна дейност по лите-

ратура, история, география, музика, техника и технологии; 

 стимулиране на участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и оби-

чаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности; 

 отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и официални празници, 

срещи с изтъкнати личности с принос към развитието на културата, изкуството и обра-

зованието по региони и в национален мащаб. 
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4. Осигуряване на необходимите педагогически и административни кадри за реализиране на 

програми по интеркултурно образование, човешки права, принципи и ценности на 

гражданското общество. 

 

 Стратегическа цел  ХІІ.  

    Намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище 

 

         Цели. 

1. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната 

общност. 

2. Създаване на положителни нагласи към учебния процес  

3. Превръщане на училището в желана територия, където всяко дете се чувства защитено и 

има възможност да се изяви.  

4. Предотвратяване на отпадането на ученици, поради социално – икономически причини, и 

ограничаване на неизвинените отсъствията  

5. Преосмисляне и планиране на работата с родителите 

6. Промяна на самочувствието и повишаване мотивацията за работа на учителите. 

 

       Действия. 

1. Приемане на политики за превенция на преждевременно напускане на училище посредст-

вом: 

 ежегодно приемане на училищна програма за превенция на отпадането на ученици от 

училище; 

 планиране и реализиране на съвместни информационни кампании от заинтересованите 

страни за намаляване на риска от отпадане и преждевременно напускане на училище и 

за повишаване на информираността относно значението на образованието; 

 повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в екологични 

кампании и събития за отбелязване на дати от екологичния календар (Световен ден на 

водата, Световен ден на климата, Ден на Черно море, Ден на Земята, Ден на околната 

среда, Европейска седмица на мобилността и др.); 

 подобряване на възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане; 

 повишаване на обхвата в целодневна организация на учебния ден; 

 подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности;  

 подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки, вкл. безплатни 

учебници; безплатен транспорт за децата от населени места, в които няма 

училище,безплатни закуски и плод; 

 обмен на добри практики;  

 повишаване участието и ангажираността на родителите; 

 повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация 

на учебния процес;  

 осигуряване на училищата с хардуер и софтуер за използване на ИТ не само в 

обучителния процес, но и извън часовете за децата, които нямат компютър в къщи;  

 повишаване обхват за допълнително обучение по български език чрез използване на 

подходящи форми за допълнително обучение (консултации, работа по програми и 

проекти);  

 утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество - изграждане и прилагане 

на практиката „ученици-наставници“ и „учители – наставници”; 

 повишаване на образованието и квалификацията на учителите към теми за 

преодоляването на конфликтите в класа, за работа с деца в риск от напускане на 

училище за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

и пр.;  

 развитие на ученическото самоуправление чрез ученически парламент с подкрепа от 

училището и от органите на местно самоуправление. 

 

2. Политики за интервенция на преждевременно напускане на училище посредством: 

 провеждане на беседи с подрастващи и с техните родители за причините, поради които 

се напуска образователната система; 
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 прилагане на системи за ранно предупреждение; 

 изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в 

различните възрастови групи за мотивиране за продължаване на образованието и 

придобиване на квалификация; 

 максимално обхващане на децата в риск от отпадане в занимания по интереси  

 

3. Политика за компенсиране ефекта от преждевременно напускане на училище посредством: 

 привличане на преждевременно напуснали за завръщане във образователната система;  

 популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, читалища, 

младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни центрове;  

 завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на 

образование и обучение чрез използването на самостоятелна форма на обучение; 

 участие на преждевременно напусналите училище в курсове за ограмотяване, 

допринасящи за социална интеграция и включване в пазара на труда 

 

 Стратегическа цел  ХІІІ.  

 Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищното образование и възпитание на всички деца  

 

Цели. 

1. Оптимизиране на възможностите на ПГ да се превърне в център за образователна, културна 

и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене 

за осъществяване на многостранни инициативи. 

2. Повишаване качеството на образование в Подготвителната група и постигане максимално 

високи резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОИ и 

динамичните промени в развиващото се демократично общество. 

3. Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през 

целия живот както при децата, така и при служителите. 

4. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на 

физически и морално здрави и дееспособни личности. 

5. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 

нейната индивидуалност и самостоятелност. 

6. Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции.  

7. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, детски градини, културни, 

обществени и други институции. 

8. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на 

собствената си идентичност. 

9. Равен достъп до качествено образование на деца от етническите малцинства 

10. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричасност както 

към националните, така и към глобалните проблеми на човечеството. 

11. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители. 

 

 

  Действия. 

 

1. Разработване на Програмна система за развитие на ПГ. 

2. Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност - работа по минипроекти 

със съдържателни и действени характеристики; работа по проекти и други. 

3. Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на 

позитивна образователна среда. 

4. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната 

група в училище. 

5. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на 

благоприятна семейна и обществена среда. 

6. Създаване предпоставки за успешна социализация на деца от етническите малцинства. 

7. Разширяване на общата и допълнителната подкрепа за децата в детските градини и групите 

за предучилищно образование в училище. 



 24  

8. Допълнително обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен от 

българския. 

9. Информиране на родителите относно провежданите политики за развитие на интегрирани 

подходи на работа и услуги за подкрепа в областта на ранното детско развитие. 

10. Повишаване капацитета на професионалистите за изпълнение на политиките в областта на 

ранното детско развитие с фокус върху компетентностния подход и насърчаване на 

образователните иновации. 

11. Засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия 

живот (включително цифрови, езикови, социални) от ранна възраст и същевременно с това 

към формиране на ценности. Развитие на творческото и критично мислене. 

 

 

VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТАГАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА И НЕРАЗКРИТИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

1. Периодично събиране и отчитане на определена информация по различните дейности, за-

легнали в стратегията. 

2. Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото състояние на управлението на 

образователните дейности и училището. 

3. Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с потребностите на учи-

лищната среда. 

4. Интеграция с другите управленски нива в структурите на средното образование и местната 

администрация (хоризонтална и вертикална интеграция). 

 

 

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Чрез средства от бюджета на училището. 

2. Чрез средства от наем на училищната земя, благотворителни базари на учениците. 

3. Чрез финансиране по проекти. 

4. Чрез дарения.  

 

 Заключителни бележки: 

 

Предложената стратегия отразява намеренията на педагогическия колектив на ОУ „Поп 

Минчо” за развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 5 години. При опре-

деляне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме се ръководили от разбирането, че раз-

витието на образователната система има за основна цел формирането на свободна и творческа 

личност, чиято социална функция е интегриране в обществото и участие в неговото обновяване 

и промяна. Стратегията обхваща периода от 2021 г. до 2025 г., като следва да бъде актуализи-

рана всяка година.  

 

Основни средства за конкретизация и реализиране на стратегията са училищните прог-

рами, годишните училищни планове, организационно управленската структура на училището, 

Правилникът за вътрешния трудов ред, и персоналните планове на членовете на постояните 

комисии.  

 

 


