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УВОД

Стратегията за развитие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е създадена в 
съответствие със ЗПУО,ПДУ, „Европа 2020“, както и на всички 
поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, 
в което живеем- съвременна хуманистична образователна политика, и 
съхраняване на добрите традиции на училището.

Мисията на училището определя основните цели в стратегията, 
посоките на развитие, направлението на главните усилия на педагогическия 
колектив и посланието, което отправя към своите ученици и обществени 
партньори.
Анализ за изпълнението на актуализирания й вариант:
1 .Поддържане на много добро качеството на обучение и възпитание. 
Резултатите от НВО доказват това. Няколко години поред сме в челната 
петица на най- успешните училища на област Велико Търново.
2. Повишаване квалификацията на учителите. От 23 учители 9 са без ПКС. 
В момента двама са в процес на придобиване на ПКС.
Квалификационните обучения на учителския колектив и наличието на 
добра материално-техническа база в училището даде възможност на 
колегите да повишат качеството на учебно-възпитателния процес, като 
въведоха новите интерактивни методи на обучение в преподавателската си 
дейност.
Няколко години училищната квалификационна дейност се осъществява от 
РААБЕ България.
3. Учениците участват успешно в областни и национални кръгове на 
олимпиади и състезания и заемат призови места, значителни са 
постиженията на училището в областта на спорта
4. Спорта навлиза в живота на учениците ни. В училището са създадени 
условия за навлизане на спорта в живота на учениците и вече четвърта 
година Общината активно подпомага желаещите деца да се занимават със 
спорт.

5.Обогатяването и обновяването на материалната база е прекъснат 
процес в нашето училище през анализирания период. В резултат на 
успешното ни участие по Национални програми към МОН в училище се 
създадоха нови кабинети, обнови се базата в други, със собствени средства 
изградихме стая на ПГ и мултимедиен и интерактивен кабинети . 
Училището ни раапсшага е една от най -модерните баж за съвременно 
обучение, а обучението по ИТ започва още от I кл.



6. Предстои реализирането на крупен проект за енергийноефективни, 
основноремонтни и оборудващи дейности, който стартира в началото на 
2017 год.

7.В резултат на продуктивното взаимодействие на училището с 
родителите, учениците и институциите нямаме отпаднали ученици. Това 
не означава, че сме решили проблема с мотивирането, активното учене и 
дисциплината при всички ученици.

L МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Мисията на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е чрез иновативно, гъвкаво 

и личностно-ориентирано обучение:
• учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
• да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и 

работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в 
демократично гражданско общество;

• да развиват творческите си заложби и способности;
• да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
• училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен 

център за всички деца от района, под лежащи на задължително обучение.

И. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване авторитета на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” като училище,
способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели

• Осигуряване на знания и личностни умения у учащите се чрез 
квалифицирани учители с педагогически дарби и стремеж към 
иновации;

• Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото 
достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като 
гражданин на България и света;

• Ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и 
насилие;

• Обучение със спортна насоченост от I до VII клас съвместно със спортните 
клубове на града;

• Обучение в областта на информационно-комуникационните технологии;



• Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и 
потребностите на учениците;

• Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на 
обучение и възпитание;

• Обучение на високо ниво с използване на иновативни и 
информационни технологии;

• Висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от 
отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост 
и зачитане на човешкото достойнство;

• Работа с талантливи деца;
• Работа с деца в неравностойно социално положение и превенция на 

отпадане от училище;
• Работа с деца със специални образователни потребности;
• Работа с деца с различна етническа принадлежност;
• Модерна и функционална образователна среда
• Училището ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като 

училище с предучилищна подготовка (5 -  6 г.) и с два етапа на 
основна образователна степен:

- начален етап: 1. -  IV клас;

- прогимназиален етап: V -  VII клас, съгласно новата образователна 
структура.

• Постигането на качествен образователен процес ще бъде 
реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които 
имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите 
на новия ЗПУО;

• С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 
съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 
придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и 
интересите на учениците;

• Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия 
ЗПУО -  самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, 
с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 
образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и 
ранно напускане на училище;



• Продължаване на изграждане и модернизиране учебната и спортната 
база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети;

• С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 
подкрепящо образование, ще осигурим екип от 
висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, 
логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи 
допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 
приобщаване и социализация;

• Изработване на Етичен кодекс на училищната общност, в 
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и 
ученическото самоуправление;

• Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като 
инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 
специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и 
удовлетворяване на потребности и интереси;

• Обогатяване на книжното богатство на нашата библиотека, за да я 
превърнем в любимо място за отдих и творчество;

• За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и 
разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните 
традиции на България, ще продължим да изучаваме факултативно 
дисциплината „религия“.

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА 
ВЪНШНАТА СРЕДА
период Брой

ученици
Заедно 

с ПГ

Брой
у ш т м п
-без
възд.

Брой
паралел
ш

ПГ-5 и 
6
годиш
ни

ПИ1П Съотноше 
щ е  Y-YY

Съотноше 
ш е Н1Ш- 
УУ

2010/11 243 т 12 М 6 2 12.78 8-3037
2011/12 245 т 12 U 16 2. 13.61 7-35
2012/13 221 I? 11 Ь17 3 13 6-36,8
2013/14 235 17.5 12 1-14+5 4 13.42 5,5-42.72



2014/15 204 163 11 1- 7+6 5 1236 53-30
2015-16 212 17 12 1- 7+7 6 12.47

Днес ОУ ” Св. св. Кирил и Методий ” е училище с традиции, градени в 
продължение на пет десетилетия.

Цялостната дейност на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” протича 
съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми. Резултатите от 
дейността му показват, че училището има място в системата на образование 
в региона и общината.

Участници в учебно-възпитателния процес
Най-голямото богатство на ОУ ” Св. св. Кирил и Методий” са неговите 

ученици -  умни, талантливи, любознателни,емоционални и енергични, 
както и учителите, които ги обучават-мъдро и професионално. 
Педагогическият колектив се състои от правоспособни и квалифицирани 
учители, по-голямата част от които са с дългогодишен стаж и опит в 
системата на образованието.

Постигнати са успехи в следните направления:
- подобрено е качеството на образователния процес, доказателство за 

което е по-високият успех по много учебни предмети спрямо минали 
учебни години;

- педагогическите кадри търсят възможности да се квалифицират 
активно и целенасочено;

- учениците участват успешно в областни и национални кръгове на 
олимпиади и състезания и заемат призови места;

- значителни са постиженията на училището в областта на спорта;
- непрекъснато се обогатява и обновява материалната база въпреки 

недостатъчните финансови средства;
- подобрено е взаимодействието с училищното настоятелство и 

родителската общественост, които са съпричастни към проблемите на 
училището и оказват ефективно съдействие за решаването им;

- функциониращ и непрекъснато актуализиран интерактивен училищен 
сайт, който осигурява допълнителни възможности за взаимодействие 
и обмен на информация между учители, ученици и родители;

- заздравява се взаимодействието между ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 
и детските градини в района, като по този начин се осъществява 
приемственост детска градина -  първи клас и се съдейства за 
безпроблемната адаптация на първокласниците;

- подобрена е рекламната дейност и взаимодействието с медиите -  
отразяват се изявите на училището и се популяризира дейността му. 
Приемането на ученици в първи клас става по местоживеене, като на

среща през месец март всяка година, училищното ръководство запознава



родителите на бъдещите първокласници с материалната база и изискванията 
на учебното заведение.

Отпаднали от обучение и повтарящи ученици в ОУ ” Св. св. Кирил и 
Методий” няма.

Основен и най- тревожен проблем в нашата работа отново е 
намаляване броя на учениците. Притеснението за пълняемостта на 
определени паралелки и сформирането на първи клас съпътстват 
целогодишната ни работа

За поредна година отчитаме намаляване броя на допуснатите 
отсъствия и се наблюдава съществен спад на неизвинените осъствия.

Броят на учениците, които остават на поправителни изпити е намалял 
в сравнение с изминалите учебни години.

Учителите и училищното ръководство са разработили система от 
дейности съвместно с ЦЦГ „Първи юни” , ЦДГ „Здравец” и ПГ към 
училището за привличане на повече ученици за I-ви клас и излизане от 
създалата се ситуация.

Кадрови ресурс: директор -  1; учители -  16; учители в ПИГ -  6; ; 
непедагогически персонал -  7; медицинска сестра -  1. От педагогическия 
персонал 1 учители е с I ПКС; 3 - с II ПКС; 2 - с IV ПКС; 8 - с V ПКС.

В училището няма текучество на учителски кадри. Стремежът е на 
мястото на пенсионираните учители да се назначават млади специалисти- 
знаещи и можещи.

период Брой п к -
учител

ПКС Възраст Пол

I; П; III; IV; V до30;до40;до50;до60;над ж; м
11/12 20 20 0; 7; 0 1; 3 0 ; 3 ; 7; 10; 0 19;1
12/13 20 20 0; 5; 0 1; 5 0 ; 3 ; 7; 8; 2 19;1
13/14 21.5 21.5 0; 4; 0 3; 2 * з * 6 • 9; 2 19;3
14/15 21.5 21.5 0; 4; 0 3; 9 2 * 3 * d  *, J  , D , 1  ; 4 19;3
15/16 23 23 15 3; 0 4; 8 2 * 2* 9*5 A, 7) 7; 3 20;3

Учебно-възпитателна дейност
Образование и възпитание в ОУ ” Св. св. Кирил и Методий” 

получават 205 ученици, разпределени в 7 паралелки от начален етап и 4 
паралелки от прогимназиален етап. Към училището има полудневна детска 
градина -  1 група, и 5 полуинтернатни групи.



Всяка учебна година училището осъществява рекламно- 
информационна дейност, която включва:

• провеждане на родителски срещи във връзка с прием в I клас;
• изготвяне и разпространение на рекламни брошури;
• посещение от начални учители на открити занятия в детските 

градини;
• изнасяне на екипно подготвени от начални и детски учители открити 

уроци и тържества с бъдещите първокласници;
• съвместни дейности с децата от детските градини и 

четвъртокласниците;
• провеждане на училищни празници и тържества с участието на 

родители и общественици.
В резултат на това ОУ ” Св.св. Кирил и Методий” е прието от 

обществеността и родителите със своя собствен облик, който отговаря на 
променящите се потребности на учениците и е съобразен с новите 
тенденции и методи на образованието.

В училището се дава възможност на учениците да участват в 
извънкласни дейности по музика,изобразително изкуство и спорт.

Ежегодно почти всички от завършващите седмокласници постъпват 
в профилирани и професионални гимназии с прием след седми клас. 
Успехът от приемните изпити доказва много добра подготовка на учениците 
ни и конкурентната им способност за развитие в средните училища. 
Учениците, завършващи осми клас, се реализират в средни учебни 
заведения 100%.

През последните години средният успех на учениците от 
прогимназиалния етап в края на учебната година винаги е бил над Много 
добър и показва стабилност. Значително по-висок е успехът на учениците 
от началния етап.

Работата за личностното развитие на учениците се реализира по 
отделните учебни предмети и в разнообразната извънкласна и 
извънучилищна дейност. Цялостната извънкласна дейност на учениците е 
една от най-силните страни на училището, а многобройните спечелени 
награди и грамоти от състезания и олимпиади са признание за труда на 
децата и техните учители.

Материално-техническа база
ОУ ” Св.св. Кирил и Методий” се състои от основна сграда на 4 етажа 

и прилежащо към нея крило-физкултурен салон, стол и учебни 
работилници.

Материално-техническата база се модернизира постепенно. 
Училището придобива все по-добър естетически вид. Ежегодно се 
извършват ремонтни дейностина училищната база. Разполагаме с 3 
компютърни кабинета, една мултимедийна зала, една интерактивна зала,



кабинети по БЗВ,ФА,ХООС, музика, изобразително изкуство, четири стаи 
за целодневно обучение, чудесна открита спортна база и парк, библиотека . 
В реализиране сме на програма за енергийна ефективност .

Анализ на заобикалящата среда и взаимодействие с 
извънучилищни институции, организации и партньори
ОУ ’’Св.св. Кирил и Методий” има свой облик и традиции. В 

непосредствена близост се намира до Детския кът и спортния комплекс на 
града. Като положителен се очертава фактът, че училището е разположено 
в тих и спокоен квартал.Зеленината около училището изолирва от пътният 
трафик и шум, коехосъздава чудесни условия за учене и игра.

Работата с родителите на учениците се осъществява по време на 
родителски срещи и индивидуални разговори с тях при възникнали 
проблеми. Класните ръководители осъществяват постоянна и своевременна 
връзка с родителите на учениците и до голяма степен са запознати със 
семейната среда, в която те растат.

В ОУ”Св. св. Кирил и Методий” има изградено училищно 
настоятелство - за сега е нерегистрирано, с което училищното ръководство 
работи много добре и поддържа непрекъсната връзка. В услуга на бързата 
и коректна комуникация между родители, ученици и преподаватели е и 
интерактивен училищен сайт.

Училището осъществява постоянно връзки и взаимодействия с 
институциите, от които пряко зависи финансирането и наблюдението на 
учебно-възпитателния процес в него:

• съвместна дейност с община Горна Оряховица, МОН, РУО -  гр. 
Велико Търново;

• Партньорство с учебни заведения - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
ЦЦГ „Първи юни”, ЦДГ „Здравец”;

• взаимодействие с неправителствени организации, специализирани 
образователни звена, Училищно настоятелство;

• взаимодействие със синдикални организации.
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

• - Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
• - Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа 

дейност в училищната общност.
• - Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване 

на знанията, формиране на различни компетенции по различните 
учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

• - Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
използване на методите за обучение чрез активни дейности.

• - Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
• - Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 

допълнително финансиране.



• РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 
ОБЩНОСТ

• - Разширяване на автономността на субектите в училище.
• - Хуманизация на процеса на образование.
• - Иновативност и творчество.
• - Толерантност и позитивна етика.

• Ш. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СТРАТЕГИЯТА

• - Чрез средства от бюджета на училището.
• - Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни 

базари на учениците.
• - Чрез кандидатстване по проекти.
• - Чрез дарения.

Силни страни Слаби страни
• високи резултати и постижения на • намаляване броят на

учениците при участието им в учениците в
извънучилищни дейности (олимпиади, училището;
състезания, конкурси, кандидатстване • недостатъчни
след седми клас); дейности,

• съобразяване с интересите и осигуряващи
потребностите на учениците; приемственост

• целенасочена допълнителна работа за четвърти/пети клас;
развиване заложбите и способностите на • незадоволителна
учениците; ефективност на

• паралелки с нормална пълняемост; учебната дейност по
• приемственост детска градина/първи клас; някои дисциплини;
• целодневно обучение и възпитание на • липса на

учениците от I до IV клас; педагогически
• целогодишно осигуряване на условия за съветник;

ученически отдих и туризъм; • заплати,
• взаимоотношения „учител-ученик” несъобразени с

белязани с активност, доверие, подкрепа и пазара на труда;
добронамерена критика; • ниска активност на

• квалифициран човешки ресурс; методическите
• наличие на ресурсен учител; обединения;
• качествено преподаване и систематично • недостатъчна

използване на обратната връзка за дейност на
оптимизиране на процеса на обучение; ученическия съвет;



отговорно отношение на учителите към 
работния процес и служебните 
задължения;
разнообразен, взаимно достъпен и 
използван по предназначение потенциал 
от знания и способности на всички членове 
на колегиума;
здрави, конструктивни, издържащи на 
конфликт работни взаимоотношения; 
ясно регулирани компетентности на 
органите на управление (педагогически 
съвет, методически обединения); 
ефикасни взаимодействия при външни 
контакти;
редовна обмяна на мнения със социалните 
партньори (родители, служби, социални 
звена и др.) и поемане на импулса им; 
конструктивни отношения с родителите; 
активно работещо училищно
настоятелство; 
едносменен режим; 
изрядна документация; 
благоприятно местоположение; 
функционална материална база; 
мултимедиен център; 
библиотека с богат фонд; 
специализирани кабинети по
общообразователните дисциплини; 
учениково хранене;
сграда и инфраструктура, оптимално 
пригодени за учебна дейност.____________

недостатъчно 
приложение на
информационните 
технологии в
урочната работа 
недостатъчна работа 
по разработване на 
проекти за
финансиране на 
дейности;
невъзможност за 
заплащане на
допълнителния 
учителски труд; 
неефективно 
използване на
възможностите на 
материалната база за 
получаване на
допълнителни 
финансови приходи; 
недостатъчни 
финансови средства 
за провеждане на 
извънурочни и
извънкласни 
дейности.

IV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 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.



Приоритетно 
направление I. 
Приоритетно 
направление П. 
Приоритетно 
направление HI. 
Приоритетно 
направление IV.

Повишаване на качеството и ефективността на 
училищното образование и възпитание 
Усъвършенстване системата за квалификация и 
перманентно обучение
Утвърждаване на училището като научно, културно 
и спортно средище
Удовлетворяване на специфичните образователни 
потребности на учениците и нарастващата 
взискателност на родителите. Подобряване на 
работата с ученици с емоционални и интелектуални 
затруднения
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата 
в училището
Взаимодействие с родителската общност. 
Превенция на отпадане от учелеще.
Осигуряване на широк спектър от извънкласни 
форми за свободното време на учениците и 
създаване на условия за тяхната публична изява, 
инициатива и творчество
Подобрения във външната и вътрешна среда на 
училището
Изпълнение на Национал на стратегия за „Учене 
през целия живот”
Участие в национални програми и проекти

Намаляване на дела на преждевременно 
напусналите образователната система 

V. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Приоритетно направление
V.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 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.

Приоритетно 
направление V. 
Приоритетно 
направление VI. 
Приоритетно 
направление VII.

Приоритетно 
направление VIII. 
Приоритетно 
направление IX. 
Приоритетно 
направление X. 
Приоритетно 
направление XI



6. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне 
цялостната политика на училището.
7.Развитие на компютърните умения на училищната общност.
8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 
(интерактивност, проектна работа ).
9. Развитие статута на училището.

ДЕЙСТВИЯ
1. 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.
2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху 
грамотността (български език и математика).
3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и 
постепенно осигуряване на втори чужд език в прогимназиален етап.
4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на 
работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, 
срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
5. 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.
6. Диференциация на обучението по посока на желания и възможности 
на обучението по следните основни направления - музика, изобразително 
изкуство, математика, български език и литература, биология, чужди 
езици, информационни технологии и спорт.
7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел 
постигане на висока успеваемост от страна на учениците.
8. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.
9. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху 
подрастващите.
10. Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално 
обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.
11. Подобряване условията на едносменния режим на обучение и задържане 
на децата в училище чрез увеличаване броя на групите.
12. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с 
културно-историческото наследство.
13. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на 
навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на 
ранното полово съзряване



14. Приемане на конкурентен учебен план ,отговарящ на интересите и 
желанията на ученици и родители с цел задържане на учениците, обучаващи 
се в училището и привличане на такива от други училища.
15. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за 
привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за 
ученици в началния и прогимназиален етап.
16. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 
образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците 
в обучението:
16.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването 
на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;
16.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, 
преподаване и научаване на учебни знания;
16.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с 
намалена успеваемост;
16.4. реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното 
оценяване;
16.5. успешно въвеждане на нови учебни програми .
17. Подготовка на учениците за продължаване на образованието 
Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно 
образование, съобразно техните интереси и възможности.
18. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите 
обществени реалности.
19. Стриктно спазване на изискванията:
19.1. за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи 
закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето 
на децата;
19.2. на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с 
подрастващи”;
19.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, 
педагогически и непедагогически персонал;
19.4. за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 
20.3асилване взаимодействието с родителите- участници избрани за членове 
на училищното настоятелство.
21.Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани 
видеолекциии) и интерактивни уроци.
22. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие.
23. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 
утвърждаване на позитивни модели на поведение.
24. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
25. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 
личностно развитие.



26. Развитие на включващото образование за децата и учениците със 
специални образователни потребности и изграждане на достъпна 
архитектурна и образователна среда в училището
27. 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. 
Приоритетно направление II.
Развиване на системата за квалификация, преквалификация, 
перманентно обучение и контрол:
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.
5. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск и 
отпадане.
ДЕЙСТВИЯ:
1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване 
личната квалификация от всеки учител или възпитател. 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. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 
допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните 
правила за работна заплата.
5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 
изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно- 
училищната контролна дейност.
6. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - 
засилване качеството на предварителната подготовка, спазване 
задълженията произтичащи от ЗГГУО и ДОС и вътрешните правилници и 
наредби.
7. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни 
компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи



интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки 
чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
9. Изработка на тематични годишни планове, програми, план на МО по 
културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на 
компютър по типови бланки.
10. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
11. Участие във всички форми за квалификация организирани на 
регионални ниво.
12. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от 
отпадане.
13. Създаване и използване на електронни документи от задължителн 
ата училищна документация.
14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията 
на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната 
активност в развитието на иновативни практики.
15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 
разработване на актуализирани оценъчни карти.
16.Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното 
оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови 
форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при 
провеждане външно и вътрешно оценяване.
18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на 
различни форми и начини за практическо прилагане на учебното 
съдържание.
19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.
20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната 
документация -  подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на 
примерни планове.
Приоритетно направление
IH. 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.
5. Превръщане на училището в информационен център с публикуване за 
свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни 
нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на 
училищните сървъри.
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 групи и индивидуални участници в различни изяви.
4. Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с 
подрастващи.
5. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на 
ученическия отдих и извънкласни дейност
6. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на 
различни видове дейност.
7. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт .
8. Участие в културните празници на районно и градско ниво.
9. Организиране на информационни дейности в училището на районно и 
градско ниво за учители, администрация и ученици.
10. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта.
11. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие.
12. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно 
съдържание.
13. Реализиране на условия за достъп и участие в международни 
образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
14. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, 
специализирани учебни помагала и услуги.
16. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 
дейности и Националния спортен календар на МОН.
Приоритетно направление IV.
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 
учениците и нарастващата взискателност на родителите
ЦЕЛИ:



1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна 
система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, 
улесняващо получаването на желаното и по-качествено образование от 
всички точки на света.
3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните 
желания и възможности.
4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и 
степени
5. Развиване ефективността на връзката учител-родител
6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 
извънкласни форми.
7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в 
организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни 
предмети.
8. 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.

ДЕЙСТВИЯ:
1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии.
2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ИУЧ 
иФУЧ.
3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни 
интереси.
5. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, 
свързани с творческото развитие на подрастващите.
6. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на 
актуални проблеми на учениците.
7. Развитие на включващото образование за децата и учениците със 
специални образователни потребности.
8. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални 
образователни потребности чрез осигуряване на архитектурен, инфо 
рмационен и комуникационен достъп в училището.
9. 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.
Приоритетно направление V.
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 
ЦЕЛИ:
1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата 
и младежите



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 гарантиран 
е на сигурността и здравето на децата и учениците.
ДЕЙСТВИЯ:
1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво 
с въвеждане на данни за всички ученици -  Admin-pro.
2. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на 
този приоритет.
3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на 
самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството
4. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта
- постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
5. 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.
6. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
7. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на обучение и труд в училището.
8. 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).
9. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и 
подобряване на безопасността на материалната база.
10. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие 
и агресия.
11. Адекватно здравно обслужване в училището.
12. Осигуряване на условия за ученическо хранене.
13. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 
вещества сред учениците.
14. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
15. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно 
хранене.Прилагане на европейска схема и национално участие за 
предоставяне на плодове и зеленчуци.
16. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст 
и по време на ранното полово съзряване.



17. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично 
образование и екологосъобразно поведение.
18. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на 
наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в 
училището.
19. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на 
движението.
20. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
21. Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на 
ученици.
Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност 
Превенция на отпадане от учелеще.

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.
ДЕЙСТВИЯ
1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на 
проблемни ситуации.
2. Повишаване на уменията за работа с родители .
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен 
процес .
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка 
с ученика и неговите родители .
5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване 
на безпричинните отсъствия.
6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
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 посещаемосгга на учебните часове от учениците;
• за отсъствията на ученика от учебни часове,
• 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;

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 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 училищното настоятелство;
• да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на 

децата и учениците, от специалист;
• да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
• да се запознаят срещу подпис 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;
• присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение 

при налагане на наказания на ученик.
Приоритетно направление VII.
Осигуряване на широк спектър от извънкласни Форми за свободното 
време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна 
изявалшициатива___________________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 дейността на клубовете по интереси. 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, 
униформа;
- творческа изява накласовете-всяка година ;
- 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. Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
5. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от 
педагогическата колегия.
6. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на 
резултатите от работата с децата пред родителите.
7. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, 
състезания, олимпиади.

Приоритетно направление VIII.
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 учитштттнята 
среда, в това число привличане на повече млади учители.
ДЕЙСТВИЯ
А. Подобрения във външната среда:



1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, 
поддръжка.
2. Основен ремонт на училищната сграда-реалициране на проект за 
енергийна ефективност.
3. Модернизация на училищния парк-пейки, уреди за игра,нови растителни 
видове и др.
4. Подобряване на условията за ученически спорт и провеждането на 
учебните часове по физическо възпитание и спорт.
5. Поддръжка на оградата.
Б. Подобрения във вътрешната среда:
1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която 
се работи -  кабинет, класна стая, коридори, фойаета.
2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки 
учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за 
подобряване на интериора на работната среда.
3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. 
Стремежът е -  изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и 
достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
В. Поддържане на модерна ИКТ среда:
Влияние на технологиите
Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават 

възможност за нови подходи при преподаването и ученето, 
улесняват обучението и развитието на преподавателите и
ефективността на администрацията. Развитието и
съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с 
използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще 
осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на 
знанието.
1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно 
съдържание.
3. Обновяване на скоростите на интернет свързаност.
4. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на 
електронно съдържание.
5. Активно участие в електронната свързаност на българските училища
6. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с 
цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и 
управлението на административната дейност.
7. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на 
училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
8. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в 
училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все



по-активното навлизане на технологии в учебния процес. / База за 
разработване на проекти от учениците/
9. Активно участие в националната програма за снабдяване на българските 
учители с безплатен домашен интернет
10. Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано 
в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по 
предмети - музика, технологии и чужди езици).
Приоритетно направление IX.
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”
Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато 
образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и 
смислен живот, за лична професионална кариера и добри 
перспективи.Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока 
конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от 
откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което 
означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят 
към индивидуалните потребности и търсения.
ЦЕЛИ
1. Въвеждане на нови форми на обучение.
2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през 
целия живот.
3. Развитие квалификацията на педагогическия и 
административния персонал.
ДЕЙСТВИЯ
1. Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ и ВТУ, за практическата 
реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.
2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на 
непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
3. Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
4. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 
бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.
5. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други 
алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на 
привлекателността на училището.
6. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и 
други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
7. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за 
въвеждане на добри практики.
8. Развитие на електронните умения на учители и администрация.

Приоритетно направление X.
Участие в национални програми и проекти:
ЦЕЛИ



1. Участие на училшцната общност във всички проекти и национални 
програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
2. Развитие на конкурентно-способността на училището.
ДЕЙСТВИЯ
Участие в национаните програми:
1. „Квалификация”,чрез която осъществяваме конкретни действия за 
подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното 
образование.
2. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", 
чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните 
технологии в образователния процес.
3. „Енергоефективно саниране на училищни сгради
4. „Модернизация на материалната база в училище”,
5. „Училището - територия на учениците
6. „Диференцирано заплащане
7. „Без свободен час"-
8. „Закрила на деца с изявени дарби"
9. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до 
образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа 
принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез 
създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото 
местоживеене и икономическо 
положение чрез следните оперативни направления:
- "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - 
VII клас в училището”

"Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително 
млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас
10. „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на 
достъпна архитектурна среда".
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ XI -  НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА

Всеки гражданин в Република България има достъп до образователната 
система и възможност за развитие чрез образование, което в най-голяма 
степен съответства на неговите потребности, потенциал и цели и което 
осигурява успешна индивидуална и
обществено-икономическа реализация и допринася за изграждане на 
динамична икономикана знанието и постигане на ускорен и устойчив 
икономически растеж, социална солидарности качество на живота на 
местните общности и на страната.

ЦЕЛИ:



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в 
системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното 
образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно 
социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в 
развитието на местните общности и страната.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
1. Разработване, изпълнение и мониторинг на цялостна и интегрирана 
политика за повишаване на обхвата в образователната система въз основа 
на междусекторно сътрудничество при ясно разпределение на 
отговорностите и взаимодействие между различните равнища на 
управление.
2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане 
на училище с оглед ограничаване на последиците от тях.
3. Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване 
на приобщаващото образование.
4. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и 
стимулите за включване в образование и обучение.
5. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за 
превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище.
В изпълнение на целите на Стратегията се очаква да бъдат постигнати 
следните резултати:
- разработен междусекторен координационен механизъм на национално, 
областно и общинско равнище, чийто политики, планове и мерки се 
основават на систематично наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност 
и прозрачност, от които да произтичат коригиращи действия, разпределение 
на ресурси, насочване на инвестиции съобразно потребностите на 
съответните равнища;
- подобрени съществуващите механизми и процедури за управление на 
информацията с
оглед усъвършенстване на Регистъра на движението на децата и учениците, 
позволяващ проследяване на всеки конкретен случай на дете или ученик в 
риск от преждевременно напускане на училище;
- повишен обхвата в детските градини и училища чрез насърчаване на 
записването и редовното посещаване;
- предложени междусекторни услуги за образователна и социална подкрепа;
- подобрени резултати от обучението и осигуряване на подходяща 
образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик;
- синхронизирано образование и обучение с изискванията на пазара на 
труда.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
Законосъообразност — съответствие на целите и предлаганите мерки със 
законите и



подзаконовите нормативни актове
Кохерентност -  осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 
предлаганите
политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни 
Партньорство -  активно и координирано участие на институциите за 
образование и
обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в 
реализацията на
политика за намаляване на отпадането от училище
Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите -  значимостта 
на проблема
предполага висока степен на информираност на обществото 
Приемственост -  осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, 
независимо от
управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в 
усилията и
политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели 
Устойчивост на резултатите -  осигуряване на трайно и дългосрочно 
въздействие на 
постигнатите резултати
Своевременност — осигуряване на навременни адекватни мерки за 
неутрализиране на
рискове от преждевременно напускане на училище
Отчетност, мониторинг и контрол -  постигане на по-висока степен на 
ефективност
Иновативност -  създаване на нови и интензивни мерки и подходи за пълна 
интеграция на отпадналите от училище

ДЕЙСТВИЯ:
ПОЛИТИКИ И КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Постигането на стратегическата и оперативните цели на стратегията се 
осъществява чрез:
Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки 
за преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на 
условията, които го благоприятстват. Политиките и мерките за превенция 
са насочени от образованието и грижите в ранна детска възраст до 
завършване на средното образование.
Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на 
преждевременното напускане при отчитане на конкретните заплахи на 
равнището на отделните лица, следвайки принципа за решаване на 
проблемите на най-ниско равнище.



Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно 
напусналите училище отново да се включат в образованието, като им бъдат 
предложени разнообразни и достъпни форми за завръщане в системата на 
образование и обучение и/или придобиване на квалификация.
Политики за превенция на преждевременно напускане на училище 

КЛЮЧОВИ МЕРКИ
1.Осигуряване на позитивна образователна среда -  училищен климат, 
атмосфера на взаимоотношения, управление
Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата, 
задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за 
осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на 
личността на всяко дете и ученик, както и с подобряване взаимодействието 
в образователните институции.
2. Разработване и изпълнение на политики в училището:
Позитивната образователна среда в училището е ключова мярка в 
превенцията на преждевременното напускане на училище, като във 
формирането й се
включват дейности като: разработване и изпълнение на собствена програма 
за превенция, подобряване на капацитета на педагогическите екипи за 
идентифициране на причините за отпадане, разработване и прилагане на 
механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността на директора и 
педагогическите специалисти по отношение намаляването на отсъствията, 
разработването на система за намаляване на отсъствията на децата и 
учениците, партньорството с други заинтересовани страни и специалисти 
за работа с уязвими семейства и общности, развиване на дейности в 
подкрепа на всяко дете и ученик, активно взаимодействие между родители, 
деца и ученици и педагогически специалисти, развиване на междуучилищни 
инициативи и системен обмен на добри практики за превенция на 
преждевременното напускане на училище, използване на ученическото 
самоуправление и др. Разработването на системата за ранно 
предупреждение във всяка детска градина и училище е особено важна за 
предотвратяване на бъдещи проблеми. Превантивните дейности от 
системата са свързани с идентифициране на децата и учениците, застрашени 
от преждевременно напускане на училище.
3. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за 
развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на 
преждевременното напускане на училище

Постигането на по-добри резултати от обучението на децата и 
учениците спомага за преодоляване на евентуални пречки пред развитието 
им, за придобиване на ключовите компетентности и осигурява 
възможности за личностна и професионална реализация.
В това отношение следва да се постави акцент върху:



- актуализиране на учебните програми и разработването на учебници и 
учебни помагала с акцент върху практическата насоченост;
- оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за 
поддържане и стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг 
на качеството на образователния процес;
-прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с 
индивидуалността на детето и ученика като партньор в образователния 
процес;
- задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена 
към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно 
напускане на училище;тен случай.
- назначаване на помощник на учителя и помощник-възпитател при 
идентифицирана необходимост;
- развиване и популяризиране на нови форми на обучение;
- формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст.
4. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството 
на образованието за децата и учениците от уязвими етнически 
общности

Политиката за всеобхватно, достъпно и качествено образование се 
отнася до всички български деца и ученици без оглед на тяхната етническа 
принадлежност. Детската градина и училището следва да продължат да 
осъществяват трайни мерки за осъществяване на образователната 
интеграция на децата и учениците и съхранение и развитие на тяхната 
идентичност. За целта е необходимо да се реализират политики за 
преодоляване на обособяването по етническа принадлежност на децата и 
учениците в групи и паралелки, ориентиране на обучението към работа в 
мултикултурна група и клас, като същевременно се повиши 
интеркултурната компетентност на всички участници в образователния 
процес. Там, където е необходимо, следва да се предоставя допълнително 
обучение по български език, като паралелно с това се осигурява възможност 
и за обучение по майчин език.
5. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 
образователни потребности

Междусекторният подход, разработването и изпълнението на политики 
на национално, регионално и общинско равнище следва да осигуряват 
приобщаващо образование за децата и учениците със специални 
образователни потребности чрез:
- създаване и ефективно функциониране на достъпни центрове, 
предоставящи адекватна подкрепа за всяко дете и ученик;
-развитие капацитета на учителите от общообразователните училища и 
детските градини за работа с децата и с учениците със специални 
образователни потребности, както и на специалистите, работещи с деца и



ученици за прилагане на единна методика за оценяване на образователните 
им потребности;
- изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко 
дете и ученик за осигуряване на приобщаващото образование.
6. Политики за интервенция на преждевременно напусналите училище 
КЛЮ ЧОВИ МЕРКИ
6.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите

Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. 
Те са основен фактор за подпомагане на децата и младите хора в риск от 
преждевременно напускане научилище и трябва да бъдат насърчавани чрез:
- популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за 
включване на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване 
на преждевременното напускане на училище;
- повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за 
сътрудничество с учителите и училищното ръководство с цел развитието на 
децата им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на 
редовното посещаване на детската градина и училището;

- включване в осъществяването на граждански контрол в управлението 
на образователните институции.

6.2. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 
Изграждането на развиващи се училищни общности е предпоставка за

ефективна политика за намаляване на преждевременното напускане на 
училище. Индивидуалното и груповото наставничество се превръща в 
процес на сътрудничество за изграждане на позитивни иконструктивни 
взаимоотношения чрез:
- разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна училищна 
общност;
- развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на 
помощ на деца, ученици, родители и педагогически специалисти с цел 
преодоляване на трудности в образователен, социален или личен план;
- осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране 
и разрешаване на възникнали проблеми;
- повишаване привлекателността на класното ръководство и ролята на 
класния ръководител за индивидуално консултиране;
- работа по развитие на класа като екип;
- провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, 
изискващо намеса;
- изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за 
функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна 
работа, взаимна подкрепа и солидарност;

- ангажиране на ученическите парламенти с дейности за интервенция 
при преждевременно напускане на училище.

7. Подкрепа за развитието на децата и учениците



За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална 
среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците е 
необходима и допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на деца и ученици: 
със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; 
с изявени дарби, като ограничава преждевременното напускане на училище 
и предотвратява социалното изключване. Конкретните мерки в тази насока 
включват:
- назначаване на педагогически съветници и/или психолози и/или ресурсни 
учители в детските градини и училищата -  при идентифицирана нужда;
- създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите 
за закрила правата на детето и органите за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- развитие на ученическото самоуправление чрез ученическите 
съвети/парламенти с подкрепа от училището и от органите на местно 
самоуправление;
- въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за 
преодоляване на фрагментарността в това отношение и постигане на 
последователна политика в областта на възпитанието.
8. Прилагане на системи за ранно предупреждение 
След идентифициране на децата и учениците, застрашени от 
преждевременно напускане на училище и причините за това, следва да се 
прилагат конкретни мерки за всеки застрашен, като:
- работа със семейството му;
- насочване за работа с психолог, педагогически съветник, младежки или 
социален работник, препоръка за включване в полуинтернатна група или 
целодневна организация на учебния ден и др.;
- допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по 
интереси;
- мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 
придобиване на професионална квалификация.
8. Развитие на занимания по интереси
Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване 
удовлетвореността на децата и учениците от живота в детската градина и 
училището и ограничаване на преждевременното напускане на училище. Те 
осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана 
дейност, приобщават и мотивират, включително деца и ученици с 
идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в 
риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания 
повишават мотивацията за участие в образователния процес и допринасят 
за развиване на знания,п умения и компетентности.
9. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане 
на училище, по финансови причини



Една от основните причини за преждевременното напускане на 
училище е липсата на финансови средства на семейството за осигуряване на 
редовното присъствие и активното участие на децата и учениците в 
образователния процес. Целевата финансова подкрепа може да включва:
- частично или пълно заплащане на таксите от общината в детските градини 
за децата от семейства с ниски доходи;

реализиране на училищни политики чрез разработени правила за 
отпускане на стипендии за насърчаване повишаването на образователните 
резултати, подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането.
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Обхват в предучилищното възпитание и подготовка и училищното 

образование
- Дял на отпадащите от общия брой учащи -  общо и по образователни 
степени и етапи;
- Дял на 4-, 5- и 6-годишните деца, включени в предучилищно възпитание и 
подготовка;
- Дял на населението на възраст 7 - 1 1  години в училищно образование;
- Дял на населението на възраст 1 2 - 1 4  години в училищно образование; 
-Относителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение
- Дял на никога незаписваните в задължителното предучилищно 
образование сред 7-
годишните деца;
- Дял на никога непосещавали училище във възрастовите групи 7 -  11, 12 -  
14 г.
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Брой неизвинени и извинени отсъствия
- Резултати от национални външни оценявания
- Дял на учениците, повтарящи класа — общо и по образователни степени и 
етапи
- Брой семейства, създадени от лица под 18 години
- Брой раждания във възрастовата група под 18 години
-Брой деца, преминали и регистрирани в детска педагогическа стая 
-Брой деца, жертви на престъпления

Фнансиране
Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и 
управление на финансовите ресурси в системата на училищното 
образование, е трудна стъпка за нашето училище. Финансовите ресурси ще 
бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната 
политика. През трегодишния период по изпълнение на стратегията ще 
разчитаме на поетапното увеличение на средствата за



образование. Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде 
съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на 
ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на 
училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с 
включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един 
ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на 
елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите 
ученици в модела на разпределение на средствата в системата.Размера на 
финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на 
съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 
01.10. на годината. С въвеждане на целодневно обучение за учениците от I 
до V клас ще можем да разчитаме на дофинансиране за увеличения брой 
учители, съобразно броят им за съответната учебна година.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за:
- учебници и учебни помагала;
- здравни кабинети;
- капиталови разходи;
- спорт;
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 
учениците в редовна форма на обучение;
- средствата по национални програми за развитие на образованието;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и 
условия за разпределение.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по 
Национална програма „Квалификация") са включени в единните разходни 
стандарти. Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан 
на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб 
(основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на 
системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри. 
Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по 
различни проекти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се 
извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 
управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от 
Европейския съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по 
национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите 
по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска 
добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.



Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства 
към училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско 
участие в управленската и финансовата дейност на училището. 
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището 
чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.
Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 3- 

годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в 
областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждаьнето с МТБ), и ще 
извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите 
постигнати от учениците.

Срокът за изпълнение на стратегията на ОУ ” Св. Св.Кирил и 
Методий” -  гр. Горна Оряховица, е краят на учебната 2019/2020 година. 
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и при 
случаи на значителни промени на организацията на работа в училище или 
на нормативната база на средното образование. Въз основа на тази стратегия 
училището изработва ежегодно годишен план за дейностите с конкретни 
срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички 
учители и служители - членове на колектива, учениците, техните родители, 
финансиращият орган на учебното заведение и РУО гр. В. Търново.

ДИРЕКТОР:................................

/Пенка Даскова/
Работен екип:

1. Пенка Даскова-Директор
2. Спасиян Иванов-ст. учител
3. Венета Колева- ст. учител
4. Мария Киселкова- ст. учител



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ:

№ Дейност Срок Отговаря Индикатори | Финансиране
1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

• Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик 
в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

• иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна 
обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

1 Изработване и утвърждаване на цялостна 
концепция за провеждане на образователния 
процес -  учебен план и програми, Етичен 
кодекс, методически обединения и комисии, 
план-прием, целодневно обучение.

до 15.09. на всяка 
година

Директорът
ЗДУД
МО
Учителите

Осигуряване на нормален 
УВП, Проучване на 
обществените нагласи и 
обобщаване на 
информацията за подготовка 
на държавния план-прием.

Делегиран бюджет

2 Разработването на училищния учебен план да 
бъде съобразен с образователната политика на 
училището, с потребностите и интереси на 
учениците, със спецификата на педагогическата 
колегия - готовност и капацитет на учителите.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Информационно подпомагане 
на учителите при планиране, 
организиране и осъществяване 
на възпитателно- 
образователния процес

Делегиран бюджет

3 Сиситемен контрол по прибирането и 
задържането на подлежащите на задължително 
обучение ученици.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Намаляване броя на отпаднали 
ученици и преждевременно 
напуснали училище

Делегиран бюджет

4 Координиране на действията на училището, 
Общината и Отдел за закрила на детето.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД

Намаляване броя на отпаднали 
ученици и преждевременно 
напуснали училище

Делегиран бюджет

5 Работещ механизъм за оценяване на риска от 
отпадане на учениците от училище и стратегия 
за намаляване броя на отсъствията.

2016-2020 г. Директорът
зд у д
кл. ръководители

Намаляване броя на отпаднали 
ученици и преждевременно 
напуснали училище

Делегиран бюджет

6 Разписване на политики за предотвратяване на 
преждевременното напускане на учениците от 
училище и стратегия за намаляване броя на 
отсъствията.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Развиване на ключови 
компетентности, творчески 
способности и умения за 
живот, необходими на 
учениците в съвременното 
общество

Делегиран бюджет

7 Разпределяне на отговорностите на различните 
организационни равнища - екипи, работни 
групи, отделни лица - осигуряване на пълен

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Създадени стратигии, 
политики, планове за действие, 
механизми

Делегиран бюджет



поток на информация, комуникация и 
процедури на съвмесно вземане на решения.

8 Проучване потребностите на учителите от 
квалификация и изграждане на информационна 
система относно възможностите за повишаване 
квалификацията им.

2016-2020 г. Директорът
зд у д
Учителите

Проведени анкети и 
проучвания

Делегиран бюджет 
и Национални 
програми

9 Поддържане на резервна банка от учители и 
служители, които са напуснали или предстои да 
излязат от училище, безработни, пенсионери.

2016-2020 г. Директорът
здуд

Подадени заявлиния и водене 
на регистър

Делегиран бюджет

10 Контрол по планирането и осъществявянето на 
възпитателната работа по отделните предмети, 
в часа на класа и организираните извънкласни и 
извънучилищни дейности.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Участие в извънкласни 
дейности за развитие на 
талантите и потребностите на 
децата, за тяхната публична 
изява, инициатива и 
творчество и осмисляне на 
свободното им време

Делегиран бюджет

11 Достъп до интернет и монтиране на 
мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

септември 
2019 г.

Директорът
ЗДУД
Учителите

Компютърни и терминални 
устройства свързани с 
интернет. Осигурен достъп на 
всички ученици за работа в 
компютърните кабинети и 
възможнос-ти за използването 
и за учебни занятия

Делегиран бюджет 
и дарения

12 Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав.

2016-2020 г. Директорът
зд у д
Учителите

Процент квалифицирани 
учители в краткосрочни и 
дългосрочни обучения

Делегиран бюджет, 
синдикати, община

13 Стимулиране иновационното мислене на 
учителите.

2016-2020 г. Директорът
зд у д

Използване на допълнителни 
средства за въздействие на 
обучаемия (мултимедийни 
компоненти на електронния 
учебник с анимационни 
модели, видеофрагменти, 
интерактивност

Делегиран бюджет

14 Продължаване на работата по програми 
„Оптимизация на училищната мрежа“, „Без 
свободен час в училище

2016-2020 г. Директорът
зд у д
Учителите

Брой заместени часове и 
получени средства; Брой 
доставени порции плодове и 
зеленчуци.

Министерство на 
образованието



15 Провеждане на традиционен училищен спортен 
празник, участия в районни и общински 
спортни състезания

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите

Брой състезания;
Брой участвали ученици; 
Спечелени призови места

Делегиран бюджет, 
129 ПМС

16 Усъвършенстване на системата за оценка и 
контрол на качеството на образователния 
процес

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите

Резултати от контрол и 
самооценка

Делегиран бюджет

17 Използване на нови техники и технологии в 
обучението, насочени за поставяне на ученика 
в активна роля.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Работа по проекти, проведени 
практически занятия, 
презентации, открити 
практики

Делегиран бюджет

18 Ученикът да се постави в центъра на 
образователния процес; обучението да се 
реализира максимално близко до 
индивидуалните му особености и среда.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Представяне на олимпиади и 
състезания

Делегиран бюджет

19 Учебните програми да се възприемат като 
рамка, която задава стандарта и общите 
параметри на учебното съдържание. Учителите 
да поставят акцентите в темите и да избират 
конкретната технология на преподаване, в 
зависимост от тяхната компетентност и стил, 
съобразена с индивидуалните особености на 
учениците и с възможностите, които предлага 
училището.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Иновативни дейности и 
интересен подход към 
учениците. Носители на нови 
идеи и близки до възрастта на 
учениците. Опитват се да 
направят часовете по 
интересни за учениците.

Делегиран бюджет

20 Осигуряване на педагогическа подкрепа за 
застрашените от опадане ученици от страна на 
учителите -  създаване на условия и 
организация за преодоляване на изоставането и 
пропуските чрез прилагане на индивидуален 
подход, чрез използване на самостоятелна и 
групова работа, предоставящи възможности за 
индивидуален темп при усвояване на учебния 
материал за застрашените от отпадане деца, 
внимателно отношение към тях.

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите

Създаване на възможности за 
успешно преминаване в 
следващ клас и в следващ етап 
или степен на образование и 
ограничаване рисковете за 
отпадане от училище поради 
затруднения в усвояването на 
учебното съдържание;

Делегиран бюджет

21 Установяване на ползотворен диалог и 
взаимодействие с родителите за утвърждаване 
на образованието като приоритет на 
обществото.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Обществен съвет; Родителски 
срещи; Родителски клубове по 
класове; Съвместни дейности с 
родителите

Делегиран бюджет



2. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
• Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им.
• Придобиване на компетентности, необходими за успешна лнчностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности.
1 Ролята на учителите като специалисти, които 

преподават знанието да се замени с нова роля, 
при която те да са консултанти и съветници на 
учениците.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Работа по проекти, проведени 
практически занятия, 
презентации, открити 
практики

Делегиран бюджет

2 Ученето да се превърне в процес, при който се 
създава задълбочено знание и разбиране.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Резултати от НВО, РВО, ДЗИ 
и вътрешен контрол

Делегиран бюджет

3 Създаване на образователна среда 
удовлетворяваща различните потребности на 
учениците в съответствие на различните им 
стилове на учене, като им се предоставят равни 
шансове за успех.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Създадени условия и 
организация за преодоляване 
на изоставането и пропуските 
чрез прилагане на 
индивидуален подход, чрез 
използване на самостоятелна и 
групова работа, предоставящи 
възможности за индивидуален 
темп при усвояване на учебния 
материал, внимателно 
отношение към тях. 
Включване в извънкласни и 
извънучилищни дейности в 
съответствие с интересите и 
възможностите на тези деца. 
Развиване на силните страни 
на личността и постигане на 
по-добра интеграция към 
образованието.

Делегиран бюджет

4 Обръщане на специално внимание на 
овладяването на стратега за самостоятелно 
учене, чрез поемане на отговорност за 
собствения прогрес.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Работа по проекти, проведени 
практически занятия, 
презентации, открити 
практики

Делегиран бюджет

5 Създаване на форми за ранно професионално 
развитие и израстване на учениците

2016-2020 г. Уч. психолог 
Педаг. съветник

Проведени обучения; Анкетни 
проучвания

Делегиран бюджет



6 Мотивиране на учениците за участие в 
Общински, Областни, Национални и 
Международни състезание и конкурси.

2016-2020 г. Директорът
з д у д
Учителите

Брой участвали ученици; Брой 
спечелени призови места

Делегиран бюджет

7 Оптимизиране на мрежата от извънкласни 
форми

2016-2020 г. Директорът
з д у д
Учителите

Разнообразие от извънкласни 
форми

Делегиран бюджет

8 Предоставяне на възможности на учениците за 
интелектуална и творческа изява, чрез 
участието им в организираните олимпиади по 
предмети от различните културно- 
образователни области.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Организирани форуми за изява 
на талантливи ученици; 
Участия в олимпиади и 
състезания

Делегиран бюджет

9 Основен ремонт на училище и двор. 2016-2020 г. Директорът
ЗДУД

Ремонтирани спортни 
съоръжения

Делегиран бюджет,
общинско
финансиране

3. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
• Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.
• Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на 

всеки гражданин.
1 Участие с проекти към „Амалипе” за 

интеграция на учениците от етническите 
малцинства.

2016 "2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Ученици и учители участвали 
в проекта

Делегиран бюджет

2 Интеграция и съхраняване на етнокултурната 
идентичност на децата и учениците от 
етническите малцинства чрез образованието и 
извънкласните форми на обучение.

2016-2020 г. Директорът
з д у д
Учителите

Включване в извънкласни 
форми; Организиране на 
празници и тържества

Делегиран бюджет

3 Създаване на предпоставки за по-успешна 
социализация на учениците от различните 
малцинствени общности.

2016-2020 г. Директорът
з д у д
Учителите

Интегрирани ученици Делегиран бюджет

4 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.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Включване в извънкласни 
форми; Организиране на 
празници и тържества

Делегиран бюджет

5 Разработване, спечелване и реализиране на 
национални и европейски проекти.

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Брой спечелени и реализирани 
проекти

Фондове на ЕС, 
община, дарения



6 Доразвиване на традициите за съвместни 
тематични изяви с читалище „Напредък“ и „ 
Братя Грънчарови“

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите

Съвместни участия Смесено
финансиране

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.
• Стремеж към усъвършенстване на личността.
• Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания.
• Интеграционна справедливост и равнопоставеност.
• Знания и компетентности за опазване на околната среда.

1 Чрез гражданското образование и възпитание 
да се разкриват скритите таланти у учениците и 
се развива цялостната личност (да знаем, да 
правим, да живеем заедно).

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Проведени обучения; 
Програми; Издадени брошури; 
Табла

Делегиран бюджет

2 Здравното образование да бъде съсредоточено 
не само върху знанията, нагласите и 
поведението на учениците, но и към по-широко 
социално и семейно влияние.

2016-2020 г. Директорът
з д у д
Учителите

Проведени обучения и 
семинари; Програми; 
Издадени брошури; Табла; 
Постери; Кампании

Делегиран бюджет

3 Организиране на дейностите по екологично 
възпитание, като се използват възможностите 
на информационния център на РИОСВ - 
Велико Търново и материали от Национални 
кампании вРУО.

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите

Проведени обучения; 
Програми; Издадени брошури; 
Табла; Кампании

Делегиран бюджет

4 Изграждане на специализиран кабинет за 
приобщаващо и подкрепящо образование.

септември 
2016 г.

Директорът Създаден кабинет Делегиран бюджет

5 Създаване на подкрепеща среда на ученици с 
увреждания и специални образователни 
потребности.

2016-2020 г. Директорът
зд у д
Учителите

Осигурена подкрепа от 
специалисти на учениците със 
специални образователни 
потребности в два екипа от 
психолог, ресурсен учител и 
логопед

6 Продължаване на традицията за провеждане на 
благотворителни Коледни и Великденски 
базари

всяка учебна 
година

Директорът
ЗДУД
Учителите

Проведени благотварителни 
базари

Дарения

5. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки.
• Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките 

права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие.



• Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които 
произтичат от членството в Европейския съюз

1 Разработване, спечелване и реализиране на 
национални и европейски проекти.

2016- 2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите

Спечелени и реализирани 
проекти

Фондове на ЕС, 
община, дарения

2. Управление на два международни проекта по 
програма „Еразъм +“ с чуждестранни 
партньори, ключова дейност К2.

2016-2017 година Директорът
ЗДУД
Учителите

Реализирани проекти; 
Постигнати цели и резултати

Финансиране от 
програмата

3. Привличане на учителите и учениците в 
управлението на училището

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите
Ученици

Ученически съвет; Ученически 
училищен омбудсман; 
Провеждане на избори;

Делегиран бюджет

4. Участие на учители и представители на 
учениците в поцеса на вземането на 
управленски решения

2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите
Ученици

Участие в педагогически 
съвети, заседания на 
Обществения съвет

Делегиран бюджет

5 Делегиране на правомощия 2016-2020 г. Директорът
ЗДУД
Учителите
Ученици

Участие в педагогически 
съвети, заседания на 
Обществения съвет

Делегиран бюджет

6 Издигане ролята и авторитета на ученическия 
съвет и училищния ученически омбудсман в 
управлението на училището

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите
Ученици

Ден на ученическото 
самоуправление

Делегиран бюджет

7 Създаване на прозрачност и откритост в 
управленската дейност

2016-2020 г. Директорът
здуд
Главен
счетоводител

Родителски срещи; Общи 
събрания; Педагогически 
съвет; Публикувана 
информация на сайта на 
училището и профила на 
купувача

Делегиран бюджет

8 Изграждане на умения у учениците за 
планиране и управление на собственото учене, 
като се приучат да работят върху реални 
проблеми да поемат отговорност за резултатите 
и приложимостта на идеите на практика.

2016-2020 г. Директорът
здуд
Учителите
Ученици

Проведени обучения „Ученици 
учат ученици”

Делегиран бюджет

9. Ръководството на ученическия съвет на 
училището да участва при планирането на

2016-2020 г. Ученически съвет Участие в изработване на 
документи на училището

Делегиран бюджет



възпитателните дейности, при създаването на 
извънкласните и извънучилищните форми и 
при изявите от общоучилищния живот._______




