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I. Въведение 

 

Стратегията за развитие на ОУ „Д-р П. Берон”, с.Ж. войвода се основава на принципите и 

насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО- Сливен и спецификата на училището. 

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на ЗПУО, и на основание чл. 263, 

ал.1, т.1 и е гласувана на заседание на ПС. 

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна 

към по-високи резултати от 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 проектира развитието на ОУ „Д-р П. Берон”, с.Ж. войвода през 

следващите 4 години в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в 

Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. 

Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна и 

превръщане на училището в организатор, създаващ условия за личностно развитие на 

учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно 

усвояване на знания и пълноценно развитие. Образователната концепция на училището 

отговаря на високите изисквания на новото време. Училището предлага съвременно 

обучение по общообразователната програма на МОН, задължителна за всички училища в 

България. В нашето училище детето се поставя в центъра на образователния процес със 

своите интереси, потребности и индивидуални особености. Основни принципи при 

разработването на стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от 

редица нормативни документи, свързани с организацията на училището като институция. 

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, 

заложени в следните документи: 

 Стратегия на ЕС „Европа 2020“  

 Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/  

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/.  

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система /2013-2020 г./  

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри /2014-2020/. 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства /2015-2020/. 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020). 

 Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности.  

 Конвенция на ООН за правата на детето.  

 Закон за закрила на детето. 

 Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.  

 Закон за предучилищното и училищното образование.  

Други нормативни документи и механизми, национални и международни, засягащи 

развитието на образованието.  



 
 

За учебната 2019/2020 година в училището се обучават 161 ученици. 

I. Ученици 

1. Прием в ОУ“Д-р Петър Берон“-с .Желю войвода  

 ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода е единствено в населеното място и приема 

е с удостоверение за училищна готовност и подадено заявление от родител; 

 ОУ“Д-р Петър Берон“-с. Желю войвода осигурява целодневна организация на 

учебния ден за ученици от начален етап; 

 През последните години приемът бележи спад – от 26 през 2014/2015, 24 за 

учебната 2015/2016 година, 28 през учебната 2016/2017, 20 през учебната 

2017/2018, 25 през учебната 2018/2019,  20 през учебната 2019/2020 и  за учебната 

2020/2021 година - 13 ученици. 

 Очакванията през следващите четири години са за намаляване до 20 ученици. 

2. Брой ученици за учебната 2019/2020 година – общо, по класове и паралелки: 

Общо: 161 ученици в дневна форма 

Дневна форма 

3. Пътуващи ученици – няма. 

4. Отпаднали – за учебната 2015/2016 година отпаднали са 4 ученици, за учебната 

2016/2017 година  отпаднали са 8 ученици, за учебната 2017/2018 година 

отпаднали са 7 ученици, за учебната 2018/2019 година отпаднали са 7 ученици, за 

учебната 2019/2020 година отпаднали са 3 ученици. 

5. Придошли – за учебната 2016/2017 година - 1 ученик, за учебната 2017/2018 -  5 

ученици, за учебната 2018/2019 година - 7 ученици, за учебната 2019/2020 година 

- 0 ученици. 

6. Преместени – за учебната 2016/2017 година - 7 ученици, за учебната 2017/2018 -   

3 ученици, за учебната 2018/2019 година - 5 ученици, за учебната 2019/2020 

година - 2 ученици. 

7. Наказани – за учебната 2016/2017 година - 35 ученици, за учебната 2017/2018 -   9 

ученици, за учебната 2018/2019 година - 16 ученици, за учебната 2019/2020 

година - 8 ученици. 

8. Оказана обща подкрепа - за учебната 2016/2017 година – 55 ученици, за учебната 

2017/2018 -   47 ученици, за учебната 2018/2019 година - 74 ученици, за учебната 

2019/2020 година - 112 ученици. 

9. Ученици със СОП за 2018/2019 година-7, за 2019/2020 година-8. 

 

I II III IV V VI VII  

1 1 1 1 1 2 1 8 паралелки 

20 22 20 25 26 31 17 161 ученици 



 
 

10. Среден успех - за учебната 2016/2017 година – Добър /4,08/, за учебната 

2017/2018 -   Добър /3,87/, за учебната 2018/2019 година – Добър /4,08/,  за 

учебната 2019/2020 година – Добър /3,95/. 

 

 

 

 

II. Анализ на състоянието на сектора 

 

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА /PEST/ 

Функционирането на училището зависи от редица вътрешни и външни фактори. 

Изграждането на качествен стратегически план за развитието на ОУ“Д-р П. Берон“ – с. 

Желю войвода изисква отчитане влиянието на външната среда върху образователната 

институция. 

В настоящия момент в сферата на училищното образование протичат процеси на 

осъвременяване, свързани с новия ЗПУО. 

 Като цяло новата нормативна база навлиза стъпка по стъпка, новите технологии навлизат 

все по-убедително в образователния процес. Обществото като цяло променя своите 

очаквания към младите хора и към образованието, което им дава училището. 

Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, 

Стратегията за развитие на средното образование в Република България,  Националната 

стратегия на Министерството на образованието и науката за въвеждане на информа-

ционните и комуникационните технологии в българските училища. 

 Членството на България в ЕС дава възможности за осъвременяване на училищната среда и 

за повишаване качеството на образованието чрез кандидатстване по европейски и 

национални програми. 

Наблюдава се трайно намаляване на броя на населението на региона през последните 

години в резултат на демографските и миграционните процеси. Промените във 



 
 

възрастовата структура се изразяват в продължаващия процес на застаряване на 

населението. Населението е със смесен етнически произход.  

Изследвания на национално и местно ниво налагат извода, че като цяло община Сливен 

може да се счита за типичен район на концентрация на етнически малцинства, като делът 

им значително превишава този за страната.  

В   с. Желю войвода Община Сливен има население около 2 470 души.  

За учебната 2019/2020 година в училището се обучават 171 ученици. 

За учебната 2020/2021 година в училището се обучават 161 ученици. 

Основни социални и икономически характеристики: 

За нашите ученици българският език не е майчин. Новият ЗПУО задължава семействата да 

осигуряват обучението и възпитанието на децата си в предучилищните групи на детските 

градини с цел- усвояване на българския език и достигане на готовност за училищно 

обучение. Действителността обаче показва, че голяма част от децата на родители от 

малцинствените групи постъпват в първи клас, без да владеят в достатъчна степен 

български език. Ниска заинтересованост от страна на голяма част от родителите към 

случващото се в училище. Социалните нагласи на обществото са свързани основно със 

социални придобивки, стипендии, материални помощи и др.  

Ниските доходи на семействата, безработни родители, спад на жизненото равнище и 

родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно 

въздействие от страна на средата, лоши битови условия и липса на мотивация за учене  

налагат сериозна необходимост от интегриране на ромите, от работа в интеркултурна среда, 

от промени в методите и похватите при работа с учениците. 

Политически  

Нарастват изискванията към институциите и ОУ „Д-р Петър Берон”-с. Желю войвода 

предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството на образованието в 

образователната институция. Училището трябва да продължи дейностите си в областите: 

гражданско, здравно и екологично образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, 



 
 

които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. Повишават се 

възможностите за участие в европейски проекти и програми (алтернативни източници на 

финансиране).  

Технологични 

Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация 

за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. Образованието 

е ориентирано към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните 

промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности 

на практика. В Програмата за равен достъп до качествено образование и приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи са залегнали принципите за хуманизъм и 

толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование. Приоритет в училищната политика е усвояването на българския 

книжовен език. Ефективността в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес се превръщат във важен фактор за високо качество на резултатите 

от обучението по всички учебни предмети. Успешна е политиката на МОН за внедряване 

на ИКТ в училище. 

 

      АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА /SWOT АНАЛИЗ/ 

 

 

Силни страни Слаби страни 

 Утвърдени правила за прием в 

първи клас и целодневно обучение; 

 Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители и директора на 

училището при работа със 

застрашените от отпадане ученици, 

учениците с проблемно поведение; 

 Ниски резултати на НВО; 

 Намаляване броя на учениците; 

 Ниска мотивация за учене на 

учениците; 

 Липса на средства и мотив за 

закупуване на учебни пособия и 

материали от родителите;  



 
 

  Прием при кандидатстване след 

VII клас; 

 Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни 

учебни планове, отговарящи на 

интересите им; 

 Квалифициран педагогически и 

непедагогически персонал.  

 Изградени вътрешно училищни 

комисии и методични обединения и 

наличие на мотивация за 

повишаване на квалификацията;   

 Изграден работен екип по 

усвояване на средства по различни 

програми чрез писане и 

реализиране на проекти; 

  Съвместна работа по проекти на 

учители, ученици и родители; 

   Паралелки с оптимален брой  

ученици;  

  Привлекателна учебна среда - 

добра материална база; 

 Наличие на информационни 

програмни; 

 Добро управление на финансови 

средства в условията на делегиран 

бюджет; 

 Добро взаимодействие с 

институции; 

 Наличие на 2  игротеки; 

 Разполага с база за осигуряване на 

столово хранене; 

 Нисък социален статус на 

семействата и липса на хигиенни 

навици . 

 Слаба заинтересованост на част от 

родителите, относно обучението и 

възпитанието на децата им. 

 Слабо включване на родителите в 

училищни инициативи и съвместни 

дейности; 

 Деца, невладеещи добре български 

език, особено при постъпване в 

първи клас; 

 Висок процент закъсняващи 

ученици, за учебни часове; 

 Недостатъчна дисциплинираност 

на учениците и лоши прояви  в 

училище; 

 Сезонна миграция на родители, 

заедно с децата им в определени 

месеци през учебната година 

поради безработица; 

 Голяма част от учениците се 

отглеждат от непълни семейства 

или роднини; 

 Невъзможност на всички ученици 

да се включат в обучение в 

електронна среда, поради липса на 

средства за закупуване на 

електронни ресурси; 

 Липса на помощ от страна на 

родителите при обучение от 

разстояние; 



 
 

 Наличие на съвременна техника, 

компютърни кабинети, интернет 

достъп. 

 Наличие на интерактивни дъски; 

 Наличие на мултимедийна и 

конферентна зала 

 Наличие на  квалифицирани 

специалисти по ИКТ; 

 Разширяване на извънкласните 

форми на работа с учениците в 

свободното им време; 

  Провеждане на индивидуални 

консултации с ресурсен учител и 

психолога на училището на 

ученици и родители; 

 Утвърждаване на традиции и 

символи на училището; 

 Изработване на конкретен план за 

повишаване квалификацията на 

персонала; 

 Провеждане на вътрешно-

училищни квалификационни 

форми (дискусии, обучения, 

работни срещи, работа в групи, 

споделяне на опит и др.).  

  Разработване и управление на 

проекти; 

 Създаване на екип за обхват за 

задържане на учениците в училище; 

 Съвместна работа  на медиатор и 

класните ръководители; 

 

 

 



 
 

 Създаване на условия за 

провеждане на асинхронно 

обучение в електронна среда. 

 

 

 

 

 

III. МИСИЯ. ВИЗИЯ. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

 

МИСИЯ  

ОУ „ Д-р П. Берон” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, 

обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват 

нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят 

и проявяват високо гражданско съзнание. Изграждане на личности, възпитани в дух на 

родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава.  

 

 

 

ВИЗИЯ  

Утвърждаване на ОУ „Д-р Петър Берон”-с. Желю войвода като училище с висок авторитет, 

способно да формира у учениците общочовешки добродетели при подготовката им за 

успешна социализация и реализация. Изграждане на образователна и възпитателна среда, 

която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и 

личностно развитие. Педагогически колектив – екип от високоотговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи 



 
 

творчество и иновативност в работата си по изграждане на знаещи и можещи личности, 

граждани на република България, ЕС и света. 

 

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от нормативните документи, така и изведените четири приоритетни 

стълба в доклада на ЕК по образование:  

• Учене за знания и компетенции („да се учим да учим”)  

• Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения („да се учим да правим”)  

• Учене, насочено към професионални умения – да откриваме другите, да ги разбираме 

и да работим заедно за постигане на общи цели („учене, за да живеем в разбирателство с 

другите”) 

• Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи ( „да се 

учим да бъдем”).  

Други принципи: 

Ориентираност към 

личността 

Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на 

практика. Най-важната цел е успехът на отделната личност, 

разбиран като формиране у всеки ученик на знания и умения за 

справяне и реализация, ключови компетентности, развитие на 

индивидуалните способности и таланти, социално включване и 

активно гражданство в динамично променящ се свят. 

Равен достъп и 

равнопоставеност 

Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки 

ученик. Всеки ученик има право да получи качествено 

образование, което съответства на потребностите, интересите и 

способностите му. Равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация при провеждане на училищното образование. 

Сътрудничество и 

екипна работа 

Успешната политика, целяща образованието, възпитанието и 

социализацията на учениците, се основава на широко участие и 

сътрудничество с всички заинтересовани страни, и е резултат от 

колективните усилия на педагогическите специалисти. Диалог 

между всички страни по въпросите на образованието. 



 
 

Отговорност Всички педагогически специалисти и представители на 

административния и помощно-обслужващия персонал, 

ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата 

дейност в училище, носят отговорност за постигане на значими 

резултати, трайни ефекти и дългосрочно въздействие. 

Отчетност Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 

предучилищното и училищно образование. 

Хуманизъм и 

толерантност 

Възпитателното взаимодействие се основава на уважение към 

всеки ученик, осигуряване на свобода и толерантност, 

доброволност на участието, доверие, оптимистична визия, 

социална защитеност на интересите и потребностите на детето. 

Иновативност Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.  

Индивидуален подход Определяне на индивидуалната перспектива за социално 

развитие на всеки ученик и специфичните задачи, форми и 

методи за осъществяването й съобразно индивидуалните, 

социално-възрастови и типологични различия. Избор на 

специфични средства за педагогически въздействия, отчитане на 

индивидуалните качества, предоставяне на възможности за 

самостоятелен избор на участие в извънучебни дейности, в 

свободното време и в допълнителното образование. 

Единство в 

многообразието 

Обучението, възпитанието и социализацията на учениците се 

осъществява в единна културно-образователна среда, защита и 

развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната политика. Образованието се базира на 

общочовешките ценности и се изгражда в съответствие с 

ценностите и нормите, специфичните особености и традициите 

на националната ни култура 

Гъвкавост Образователната и възпитателната дейност се адаптират към 

многообразните личностни потребности, а така също и към 

актуалните промени в нуждите и нагласите на обществото 

Ефективност Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещето 

въздействие. 

Законосъобразност Всички цели, приоритети и дейности съответстват на 

Конституцията на Р България, Закона за предучилищното и 

училищното образование и други нормативни актове от 

българското и европейското законодателство. 

Всеобхватност 

 

Училищните политиките са подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС 

Прозрачност Всички стратегически документи и вътрешни нормативни 

актове на училището са публично достъпни 

Документиране Документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и 

тяхното съхранение и архивиране 



 
 

Обратна връзка Получаване на отговори и реагиране на предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС. 

Приемственост Новите политики, свързани с образователната реформа, не 

отричат вече поетите ангажиментите в рамките на 

образователната институция и стратегията не ги подменя с нови. 

Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

Равнопоставеност Всички заинтересовани страни имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по 

изпълнение целите на стратегията 

 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ  

  

  

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

1. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ И СТЕПЕННТА НА УСВОЯВАНЕ 

НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

ДЕЙНОСТИ 1.1. Насърчаване и повишаване усвояването на книжовния 

български език 

1.2. Индивидуална работа с учениците за повишаване на 

грамотността 

1.3. Придобиване и усъвършенстване на знанията, уменията 

на учениците по общообразователните предмети и 

използване на похвати за работа при формиране на 

функционална грамотност в зависимост от възрастта и 

степента на подготовка на ограмотяваните. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

2. KAЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРЕВЕНЦИЯ 

НА ОТПАДНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ 

 

ДЕЙНОСТИ 2.1 Създаване на подкрепяща среда за задържане на 

учениците в училище 

2.2. Изграждане на мотивация за посещение на училище и 

участие в живота на училищната общност 

2.3. Създаване на положителни нагласи към учебния процес 

2.4. Изграждане и поддържане на привлекателна среда за 

учене 



 
 

2.5. Проучване чрез анкети и други методи на желанията за 

участие на учениците в извънкласни дейности 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

3. ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

 

ДЕЙНОСТИ 3.1. Създаване на предпоставки за успешна социализация на 

децата и учениците от етническите малцинства 

3.2. Гарантиране на правото на равен достъп до качествено 

образование 

3.3. Противодействие срещу проявите на дискриминация 

3.4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на 

учениците от етническите малцинства 

3.5. Превръщане на културното многообразие в източник и 

фактор за взаимно опознаване и за създаване на атмосфера 

на взаимно уважение, толерантност и разбирателство 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

ДЕЙНОСТИ 4.1. Изграждане на подкрепяща среда за всеки ученик за 

осигуряване на приобщаващо образование 

4.2. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

5. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, 

ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТЕНЦИАЛА 

НА ВСЕКИ УЧЕНИК 

 

ДЕЙНОСТИ 5.1.  Участие на учениците в програми и проекти 

5.2. Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

5.3. Прилагане на иновативни методи за обучение и оценка с 

цел повишаване на качеството и ефективността им 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

6. ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

 6.1. Реновиране на  класните стаи  

6.2. Обновяване на физическата среда в училище с цел то да 

се превърне в желана територия за всички ученици, учители 

и родители 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛИ, АНГАЖИРАНОСТ И 

ДИАЛОГИЧНОСТ НА ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 



 
 

 

ДЕЙНОСТИ 7.1. Активно включване на родителската общност в 

училищния живот 

7.2. Съвместна работа с Обществения съвет 

7.3. Работа с различни социални партньори 

 

VII. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

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

като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. Нашата цел е да ги подготвим 

и изградим като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, като предоставим 

качествено и отговарящо на европейските тенденции образование и възпитание. 

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността на 

училищното образование и възпитание. 

Приоритетно направление II Усъвършенстване системата за квалификация и  

кариерно развитие. 

Приоритетно направление III Утвърждаване на училището като образователно, 

културно и спортно средище. 

Приоритетно направление IV Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището. 

Приоритетно направление V Взаимодействие и сътрудничество с родителската 

общност и Обществения съвет. 

Приоритетно направление VI Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми 

за свободното време на учениците и създаване на 

условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество. 

Приоритетно направление VII Подобрения във външната и вътрешна среда на 

училището. 

Приоритетно направление 

VIII 

Участие в национални програми и проекти. 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I 

 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 

възпитание: 

ЦЕЛИ 

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование. 



 
 

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

му към конкретни резултати. 

3.Успешно участие във външното оценяване в IV и VII клас и доразвиване и 

усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване. 

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 

5. 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. 

6. Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

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

презентации, проектна работа ). 

 

Приоритетно направление II 

Усъвършенстване системата за квалификация и  кариерно развитие. 

ЦЕЛИ 

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

работещи в училището. 

2. Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за квалификация. 

3.Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия. 

4. Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

6. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане. 

 

Приоритетно направление: III 

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. 

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

4. Създаване и поддържане на интернет страница на училището с възможности за 

публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, 

постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки. 

5. Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп 

на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, 

снимки и други. 

Приоритетно направление IV 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

ЦЕЛИ 

1. Реализиране на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи. 

2. Превенция на ранното напускане на училище. 



 
 

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 

Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол 

и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 

Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и 

здравето на децата и учениците. 

Приоритетно направление V 

 Взаимодействие и сътрудничество с родителската общност и Обществения съвет. 

ЦЕЛИ 

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

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с 

ЗПУО. 

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

образование. 

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

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

поведението и успеваемостта на учениците. 

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

безпричинните отсъствия. 

7. Създаване на Обществен съвет.  

 

Приоритетно направление VI 

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. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

 

Приоритетно направление VII 

 

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, 

подобряване на учебната материална база. 

 

 



 
 

Приоритетно направление  VIII 

Участие в национални програми и проекти:  

ЦЕЛИ 

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

покриващи наши потребности. 

2. Развитие на конкурентно-способността на училището. 

 



 
 

VIII.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

Приоритетно направление I.  

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Обучение на педагогическия персонал в училище и адаптиране 

планирането и организацията на цялостната учебна дейност към 

изискванията на новия ЗПУО и държавните образователни 

стандарти. 

Адекватност с изискванията 

за планиране и организация 

от всеки учител 

2020-2024 Директор, 

главен учител 

Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и 

същественото повишаване нивото на познавателните умения, 

адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане 

на учебното съдържание и овладяване на компетентности – 

новаторски подходи в методиката. 

Повишаване резултатите на 

учениците с 0,2- 0,3 пункта 

във формите за вътрешно и 

външно оценяване годишно 

2020-2024 главен учител, 

методически 

обединения, 

учители 

Издигане равнището на родно езиковата подготовка, съгласно 

изискванията на ДОС за усвояването на българския книжовен език. 

Акцент върху грамотността- допълнителна и диференцирана работа 

с учениците още от постъпването им в училище. 

Ограмотяване на учениците  2020-2024 главен учител, 

учители 

начален етап, 

методически 

обединения 

Утвърждаване ролята на психолога за психо - социалния климат в 

училището, за превенция на различни форми на дискриминация сред 

учащи, педагогически и непедагогически персонал, за реализация на 

гражданското образование. 

Засилване на ученическото 

самоуправление, нулева 

толерантност към прояви на 

тормоз и насилие 

2020-2024 Директор, 

психолог 

Разработване на система за вътрешен контрол на качеството на 

образователния процес – показваща възможности за по-висока 

ефективност на учителя в собствената му дейност, включваща 

наблюдения на уроци, провеждане на вътрешно-училищно 

оценяване по учебни предмети, отчитане на допълнителната работа 

с изоставащи, брой разработки на уроци и др. като част от процеса 

на атестация на педагогическите специалисти и кариерното им 

развитие. 

Обективно действаща 

система за контрол и оценка 

на резултатите от труда на 

учителите и педагогическите 

специалисти в училището 

2020-2024 Директор, 

главен учител, 

методически 

обединения 

Приоритетно направление II. 

Усъвършенстване системата за квалификация и  кариерно развитие: 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Запознаване с реда и условията за повишаване на квалификацията и 

с новите моменти в ЗПУО и ДОС за статута и професионалното 

Информираност и 

компетентност по въпросите 

2020/2021 Директор 

 



 
 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти в 

системата на предучилищното и училищно образование. 

за квалификацията и 

кариерното развитие 

Разработване на училищна система за установяване на дефицити и 

нужда от допълнителна квалификация на педагогическите кадри. 

Ясни правила и ефективно 

планиране на вътрешно – 

училищната квалификация 

 

2020/2021 

 

главен учител, 

и М О 

 

Осигуряване на продължаваща квалификация на ниво училище, чрез 

краткосрочни обучения за работа с електронни уроци, е-платформи 

и нови информационни технологии за периодична актуализация на 

знания. 

Усъвършенстване уменията 

на учителите за работа с 

ИКТ и електронни уроци 

2020 - 2024 

 

Директор, 

главен учител 

Приоритетно направление III. 

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

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 и задържането им в училищна 

среда.  

Задържане на учениците, 

намаляване на отсъствията и 

намаляване броя на 

отпадналите от системата 

2020 - 2024 Директор 

Предоставяне на свободен достъп до училищната база и всички 

налични ресурси за провеждане на различни видове дейности.  

Задържане на учениците, 

намаляване на отсъствията 

2020 - 2024 Директор 

Изпълнение на дейностите по Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

. 

Задържане на учениците, 

намаляване на отсъствията 

2020 - 2024 Директор, 

главен учител 

Организиране на културни празници в училището и на общинско 

ниво.  

Възпитателен ефект 2020 - 2024 класни р-ли 

Приоритетно направление IV. 
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Актуализиране на училищните документи и процедури за личностно 

подпомагане с изискванията на ЗПУО и ДОС за приобщаващо 

обучение. 

Компетентност в работата на 

училищните екипи 

2020/2021 Директор, 

главен учител, 

психолог 

Взаимодействие и постоянен контакт с отдел “Закрила на детето”, 

инспекторите от РДВР, МКБППМН община Сливен.  

Сътрудничество между 

институциите 

2020- 2024 психолог 

Усъвършенстване на системата на пропускателен режим за външни 

лица, допускане на МПС на територията на училището и 

Недопускане на инциденти с 

деца на територията на 

2020 – 2024 Директор 



 
 

разширяване на системата за видео наблюдение. При необходимост 

разкриване на втори щат охрана към училището.  

училището и засилен 

контрол 

Практически симулации за действие при кризисна ситуация – 

бедствия, земетресения, терористична заплаха, лице с оръжие в 

сградата. 

Умения за действие  2020 - 2024 Директор, 

класни 

ръководители 

Приоритетно направление V. 

Взаимодействие и сътрудничество с родителската общност и Обществения съвет: 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Разработване на ефективна училищна система от действия, 

взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеваемостта на учениците и за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия.  

Включване на родителите в 

работата по намаляване броя 

отсъствия и дисциплината 

2020 - 2024 психолог, 

Директор 

Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка 

с ученика и неговите родители при пандемична обстановка.  

Оперативност в действията 2020 - 2024 психолог 

Активно включване на родителите като участници в училищния 

живот.  

По-добра комуникация 2020- 2024 учители 

Приоритетно направление VI. 
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 

личностна изява, инициатива и творчество: 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Проучване и систематизиране желанията, нагласите и сферите на 

интереси на учениците за допълнителни занимания. 

Адекватност при планиране и 

организиране на формите. 

2020/2021 класни 

ръководители 

Пълноценно използване на възможностите за допълнителна работа 

и извънкласни занимания при стартиране на Национални програми 

на МОН и проекти. 

Максимален обхват в 

допълнителни занимания 

2020 - 2024 главен учител, 

учители 

Участие на училищни формации и индивидуални участници в 

училищните мероприятия по годишния план за дейността и в 

различни изяви в селото и общината. 

Изграждане на самочувствие 

и удовлетвореност от 

постиженията 

2020 - 2024 класни 

ръководители и 

учители 

Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане 

на различни видове дейности инициирани от ученическия съвет. 

Засилване на ученическото 

самоуправление 

2020/2021 Директор 

Съвместна работа с НПО и институции, които включват в дейността 

си форми за работа с ученици и подрастващи. 

Социална интеграция 2020 - 2024 психолог 

Изпълнение на дейностите по Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

и организираните прояви на общинско и областно ниво. 

Личностна изява и развитие 

на заложби и способности 

2020 - 2024 Директор 

Приоритетно направление VII. 
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището: 



 
 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Външна среда:     

Естетизиране на училищния двор.   Оформени зелени площи 2020/2021 Директор 

Оформяне на кът за отдих на открито за учениците от ЦОУД Обособен кът за провеждане 

на организирания отдих 

2020/2023 Директор 

Вътрешна среда:    

Естетизиране на общите пространства – коридори и фоайета. 

Художествено оформяне на кътовете за ученическо творчество и 

постижения.  

Съвременен облик и 

привлекателна среда 

2020 - 2024 училищен екип 

Обновяване на класните стаи.  привлекателна среда 2020 - 2024 Директор 

Обновяване и обогатяване на компютърния кабинет с по–висок клас 

настолни станции, размножителна и копирна техника.  

възможност за качествено 

провеждане на УОП 

2020 - 2024 Директор 

Приоритетно направление VIII. 
Участие в национални програми и проекти: 

Дейности за изпълнение Очакван резултат Срок Отговорник 

Национална програма „Квалификация"- по всички тематични 

направления с максимален брой учители.  

Повишена квалификация на 

педагогическите кадри 

2020- 2024 главен учител 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"- 

Национална програма  

Интернет свързаност 2020/2021 Директор 

Иновативно училище Иновации в образованието 2020/2021 Директор 

„Подкрепа за успех“ Взаимодействие с родители 2020/2021 Директор 

„НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда ”Модул 

„Подкрепа на целодневното обучение” 

Подкрепа на целодневното 

обучение 

2018-2019 Директор 

НП “Заедно в грижата за ученика ”, Модул 2 „Осигуряване на 

условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски 

учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ 

Форми за извънкласни 

дейности 

2020/2021 главен учител 

Програма „Еразъм +“ Подкрепа за образованието и 

обучението 

2020/2021 Директор 



 
 

IX. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 Ученици; 

 Педагогически специалисти от училището; 

 Директор; 

 Административни служители; 

 Непедагогически персонал; 

 Родителите – чрез обществен съвет. 

 Социални партньори. 

  

X. АДМИНИСТРИРАНЕ 

Постигането на стратегическата и оперативните цели за четири годишния период е 

обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на 

дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните 

дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са 

обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата в образователната система 

в България, което ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, 

което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане на 

конкретна отговорност за всяка една от дейностите, залегнали в плана. Планът е 

разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и 

установените потребности в сферата на качеството на образователно-възпитателния 

процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки 

две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет 

на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за 

граждански контрол. 

 

XI. ФИНАНСИРАНЕ И МЕРКИ 

1.Основна част от финансовия ресурс за осъществяване на дейностите по стратегията за 

развитие на училището ще са от делегирания бюджет, като модел на финансиране и 

управление в системата на училищното образование.  

2. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната 

образователната политика през петгодишния период по изпълнение на стратегията, като 

ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.  

3. Извън единните разходни стандарти за издръжка на ученик, можем да разчитаме на 

формирания преходен остатък, който ще бъде насочен за финансиране. Изграждане на 

привлекателна външна и вътрешна училищна среда както и на приход в бюджета на 

допълнителни средства : 



 
 

а/ за учебници и учебни помагала  

б/ за капиталови разходи;  

в/ добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане  

г/ добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата  

д/ средствата по национални програми за развитие на образованието  

е/ други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение.  

ж / от дарения и приток на публични и частни средства в съвместни инициативи с 

училището.  

4.Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет 

страница.  

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна 

стратегия за развитие и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на 

резултатите постигнати от учениците.  

Срок за изпълнение на Стратегията за развитие е краят на учебната 2023/2024 година. 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или в нормативната база на 

средното образование.  

На основата на актуализирана стратегия ежегодно се изработва годишен план за 

дейностите със срокове и отговорници. 

 Със Стратегията за развитие на училището са запознати членове на педагогическия 

персонал, обществен съвет и родители.  

 

XII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ Срокът за изпълнение на тази стратегия е 4 години. 

§ Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база 

на образованието. 

§ На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници. 

§ Съгласно чл. 269 ал. (1) Параграф 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 



 
 

 

 

 

Директор: 

Румяна Кираджиева - Курдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


