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Стратегията за развитие и планът за действие са приети на 

заседание на педагогическия съвет /Протокол №8/ 07.09.2016г./ и са 

утвърдени със Заповед № 934/07.09.2016г, актуализирана е м. 

септемви 2017г.  



 

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Настоящата стратегия е разработена и актуализирана на основание чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО. 

Тя се базира на принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно образование. 

Изпълнението на програмата е за периода  2016 г. – 2020 г. 

    Проектът остава отворен за включване на различни инициативи и дейности, приети с 

решения на ПС за посочения период. 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 средното образование. На основата на тази стратегия всяка нова учебна 

година се разработва годишен план с главна цел, задачи и  дейности със срокове и отговорници 

за постигането им. 

   Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от редица нормативни 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 социални 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‖/. 

   Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на 

образованието в ОУ „Васил Левски‖ съобразено с основните цели на училищното образование 

– интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му; придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професиаонлана реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на 

учениците от училище. 

 

 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 

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

заложени в следните документи: 

 Лисабонска стратегия на ЕС. 

 Конвенцията на ООН за правата на детето 

 Закона за закрила на детето 

 Закон за предучилищното и училищно образование 

 Стратегията ―Европа 2020‖ 

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

 Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата 

 Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 

 Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности 

 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст. 



 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 

образованието. 

 

 В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя 

ученикът с неговите заложби, интереси и потребности. 

 

 

IІІ. АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИСТЕМА В УЧИЛИЩЕТO 

 

Голяма част от дейностите и целите залегнали в стратегията на училището за изминалите 

четири години са изпълнени на 80-90%. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

І. УЧЕНИЦИ І. УЧЕНИЦИ 

 Съобразяване с потребностите и 

интересите на учениците 

 Пълен обхват на децата, 

подлежащи на задължително 

обучение 

 Приемственост детска градина/ 

подготвителна група /първи клас; 

 Целодневно обучение и възпитание 

на учениците от І до VІІ клас; 

 Наличие на Механизъм за 

противодействие на училищния 

тормоз между учениците в 

училище 

 Осигурена е  дабре разработена 

програма работата за включваощо 

обучение на ученици със 

специални образователни 

потребности и ученици в риск. 

Създаден е  ефективен екип от 

специалисти педагози за 

допълнителна подкрепа на ученици 

със СОП и ученици в риск. 

Създаден е отговорен Екип по 

включващо обучение и подкрепа за 

личностно развитие  

 Развити   умения на учителите за  

прилагане и развитие на обща 

подкрепа на учениците 

 Много добро представяне на 

учениците на общински, областни 

и национални конкурси, 

олимпиади и състезания  

 Високи резултати от НВО в 4 клас 

и  много добър процент от ученици 

с много добри оценки в 7 клас 

 Прием при кандидатстване след 7 

клас– 100% 

 Често отсъствие на един или на 

двама от родителите, поради 

нуждата от търсене на сезонна 

работа в различни големи градове 

или в чужбина 

 Наличие на по-малък брой  

амбициозни ученици, които да се 

изявяват като лидери в класа 

 Нежелание на  част от учениците 

да четат художествена литература 

извън задължителната 

 Проява на агресивно вербално 

общуване между съученици 

 Липса на съвременни познания у  

част от родителите относно 

техники за успешно родителство  

 Липса на позитивна мотивация за 

учене в една част от учениците 

 Наличие на ученици, които имат 

дивиантно и хиперактивно 

поведение 

 Недостатъчно високи постижения 

на учениците на олимпиада по 

математика. 

 Наличие на проблеми в единното 

сътрудничество с част от 

родителската общност по 

отношение на емоционалната и 

духовна интелигентност и 

ценности на учениците 

 



 Съвременни форми и методи на 

оценяване на учениците; 

 Добри постижения относно 

възпитанието и поведението на 

учениците. 

 Здравословният статус, хигиенните     

    и здравословни навици на   

    учениците са  на добро ниво 

 Много добра организация на 

работата на учениците в 

ученическия съвет 

 Създадени са специфични 

училищни традиции, символи и 

ритуали; 

 Високи спортни постижения по 

баскетбол, хокей на трева, плуване 

и други 

 Няма отпаднали ученици 

 Създадени са много добри условия 

за публична изява, инициатива и 

творчество на учениците. 

 Подобрени са уменията на 

учениците за опазване хигиената и 

МТБ в класната стая и в училище 

ІІ КАДРОВИ РЕСУРСИ ІІ КАДРОВИ РЕСУРСИ 

  Наличие на учители с 

продължителен стаж в училището, 

висше образование и с 

квалификационни курсове по 

съвременни и модерни 

педагогически направления 

 Наличие на млади педогогически 

специалисти, ресурсни учители, 

логопед и училищен психолог 

 Наличие на добре функционираща 

система за вътрешна квалификация 

 Повишена е квалификацията на 

кадрите чрез външни 

квалификационни форми, 

организирани от училището, както 

и по проект BG 051РО001 – 3.1.03-

0001 „Квалификации на 

педагогическите специалисти“, 

НП „Квалификация“ и др. 

обучителни организации с 

утвърдени обучителни програми 

в регистъра на МОН 

 Работещи постоянни комисии и 

работни групи 

 Стремеж на учителите да се 

запознават отговорно с новостите в 

психологическата, методическата и 

 При малка част от учителите са 

налице обективни условия за 

възлагане на различни по предмети 

и клас учебни часове 

 Необходимост от  по-задълбочено 

анализиране и планиране на 

квалификация на педагогически 

специалисти и другия персонал. 

 Трудности при преодоляване на 

липсата на мотивация за учене у 

учениците  

  Необходимост от развиване и 

подобряване на индивидуалната и 

диференцирана работа с учениците 

с цел постигане на по-добра 

ефективност от ОВП 

 Наличие на учители с малък 

трудов стаж и необходимост от 

наставничество и подкрепа в 

ежедневната им работа. 

 Недостатъчно в добра степен 

умения на учителите да  използват 

компютърно-базирания метод, 

работа с интерактивна дъска и с 

компютърна конфигурация 

  

 



педагогическа наука чрез 

семинарни дискусии в МО 

  Добър психоклимат в колегията и 

добри умения за работа в екип 

 Развита система и критерии за 

морално и материално 

стимулиране  на учителите – 

грамоти от РУО, от ОбС 

Златоград,  диференцирано 

заплащане по разработени 

критерии и показатели 

 Стремеж на учители и служители 

към употреба на модерни и 

съвременни техники и технологии 

в работата. Подобрени са уменията 

на голям процент от учителите за 

работа с компютърна 

конфигурация. 

 Наличие на Wi-Fi интернет връзка 

в училището 

 Стремеж към обективно оценяване 

на учениковите знания и умения 

чрез предварително разработени 

критерии и показатели от 

учителите в съответствие със                

ЗПУО и ДОС за оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците 

 Промяна на стила и методите на 

работа на учителите и ориентиране 

на обучението към  потребностите 

на обществото 

 

 

ІІІ. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ІІІ. ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС 

 Продължаване на създадените  

положителни традиции относно 

посочване на практическата 

приложимост на придобитите 

компетентности 

 Осигурена е подкрепа за личностно 

развитие на учениците съвместно с 

държавните и местни органи и 

структури и доставчици на 

социални услуги и чрез 

реализиращия се проект 

BG05M2ОP001-3.003-0001 

―Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие‖ 

 Училището се възприема като свой 

дом от страна учениците и 

учителите 

 Развита система на оценяване чрез 

предварително разработени 

 Намаляване на броя на учениците в 

поради кандидатстване в езикови 

паралелки и преместване в други 

училища в страната и чужбина. 

 По-малък брой ученици, 

достигащи до областен кръг на 

олимпиади 

 Недобре развит активен речник на 

учениците и липса на възможности 

за закупуване на книги 

 Задоволително ниво по отношение 

техники за успешно родителство  

  Наличие на нездравословни 

навици у учениците, понижаващи 

работоспособността им 



критерии и показатели от 

учителите в съответствие със                

ЗПУО и ДОС за оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците 

 Осигурено е целодневно обучение 

на учениците в начален етап и на 

част от прогимназиален етап  

 Осигурена е подкрепа за учениците 

със СОП, чрез разработване на 

индивидуални програми според 

потребностите на учениците  

 Прилага се проектно базирания 

метод на обучение 

 Реализират са малки вътрешно 

училищни проекти по различни 

учебни предмети и в занимания по 

интереси, които са предварително 

планувани 

 Участие  на учениците в конкурси 

и състезания на общинско, 

областно и национално ниво, 

класирането им на призови места 

 Добро ниво на развитие на 

обучението попредприемачество и 

кариерно ориентиране на 

учениците. 

 Осигурени са условия за участие 

на учениците в извънкласни и 

общоучилищни дейности 

 Провеждане на екскурзии с учебна 

цел 

 Много добро реализиране на 

учениците след 7 клас. 

 Добра комуникативна връзка 

между всички участници в ОП 

 Липса на ученици, допускащи 

голям брой неизвинени отсъствия  

 Добре разработени годишни 

програми за последователно 

развитие на класа, патриотично 

възпитание и за изграждане на 

граждански компетентности, 

включително чрез ученическо 

самоуправление в ЧК  

 Постигнато добро до много добро 

ниво по отношение на попълване и 

водене не училищната 

документация 

 Много добро ниво на публичност и 

информираност относно 

дейностите в училище 



 

ІV. МТБ И УТС ІV. МТБ И УТС 

 Изградено и оборудвано е ново 

помещение за ученическа столова 

 Общо състоянието на МТБ и УТБ е 

много добро до отлично ниво 

 Наличие на добре преоборудвани 

класни стаи,   компютърни зали, 

интерактивни стаи и кабинети 

 Оборудва се кабинета по природни 

науки чрез НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда― 

Модул „Подобряване на 

експерименталната работа по 

природни науки―  

 Осигурени са  LCD телевизори 

/или проектори/ и преносими 

компютри за класни стаис цел 

провеждане на съвременни уроци и 

активно включване на всички 

ученици в учебните часове, вкл. и 

за максимално използване на сайта 

„Уча.се‖ в образователния процес 

 Осигурен е целогодишен 

абонамент за сайта „Уча се― с цел 

подобряване качеството на 

образованието  

 Осигурени са  повече работни 

места в учителската стая с 

компютърна конфигурация  

 Осигурена е съвременна 

библиотечна литература. 

Осъвременяване на стаята за 

библиотечно и информационно 

обслужване 

  Подобрени са зелените и цветни 

дворни площи и местата за отдих 

 Добро до много добро ниво  по 

отношение на естетизирането и 

озеленяването на  интериора в 

училището   

  Много добро състояние на 

спортната база, функциониращ 

плувен басейн 

 Осигурени нагледни и 

дидактически средства 

 Наличие на преносими компютри, 

касетофони и компактдискове за 

нуждите на учителите 

 Наличие на костюми и декори за 

извънкласни празници и училищни 

спектакли 

 

 Необходимо е осветление на 

училищните площи през нощните 

часове с цел опазване на базата 

  Частични проблеми относно 

вертикалната планировка и 

ограждения на дворните площи 

 Необходимост от подмяна на 

осветлението в училище 

 Ремонт на физкултурната настилка 

във физкултурния салон 

 Ремонт на санитарните възли в 

административния корпус. 

 



 Оборудване  с противопожарни 

средства според правилата и 

изискванията 

 Добра  система за поддържане на 

хигиената  в училището 

 Сменена е настилката на 

училищния двор 

 Ремонтирани санитарни възли на 

три етажа в ученическия корпус 

 Изградена е система за 

видеонаблюдение в училищния 

двор  

 Реновиран и добре оборудван 

кабинет на медицинско лице. 

 Реновирани са коридори и фоаета в 

училище, чрез реализиране на 

вътрешно-училищни проекти и в 

партньорство с родители. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ V. ФИНАНСИРАНЕ 

 Училището е на делегиран бюджет    

 Част от учителите са с недостиг на 

норматив и получават редуцирани 

заплати в съответствие с 

възложения им брой часове 

 Добре развита е системата за 

счетоводство и контрол  

 Училището разполага отговорен 

счетоводител и ползва съвременни 

счетоводни програми 

 ВПОРЗ се актуализират на общо 

събрание и се съгласуват с  

профсъюзната организация. 

  Създадена стройна организация за 

икономии при разходване на 

средствата 

 Извършват се публични отчети  на 

общо събрание 

 Търсят се и се набират различни 

източници за дарителски дейности 

на граждани и организации 

. 

 Необходимост от допълнително  

финансирано чрез кандидатстване 

по национални и европейски 

програми и проекти. 

 

 

ІV. ЦЕЛЕВА ЧАСТ: Мисия на училището; главна цел; подцели. 

 

1. Мисия на училището  

 

     Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, с нагласи за ефективна обществена реализация. 

Обучение, възпитание и социализация според държавните образователни  стандартите и на 

демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешките и национални 

ценности и развитие на индивидуалностите и стимулиране на творческите заложби. 



 

2. Визия 

   Утвърждаване ОУ „Васил Левски― като положително училищно общество, което 

признава културните различия, като се отнася справедливо към всеки един човек, казус или 

проблем. То е модерно, съвременно, конкурентноспособно училище, което осигурява 

качествена общообразователна подготовка на ученици от І до VII клас, гарантираща 

продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическите специалисти; обособяването им като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство. 

Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща 

култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез 

осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности 

 

3. Главна цел  

 

        Повишаване на качеството на предоставяното образование в училището чрез  

подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на неговите 

образователни резултати.  

   

4. Подцели  

4.1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите и интересите чрез 

осигуряване на качествена общообразователна подготовка 

4.2. Съхраняване и утвържадаване на българската национална идентичност; 

4.3. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие и 

самооценяване на качеството на образователния процес; 

4.4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията му; 

4.5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. Развитие на 

качествено сътрудничество с родителската общност и с др. институции и организации, 

свързани с развитието на учениците; 

4.6. Опазване живота и здравета на учениците чрез осигуряване на безопасни условия на 

труд и прилагане на Механизма за противодействие на насилието и училищния тормоз; 

4.7. Развитие на взаимодействието с Училищното настоятелство и с Обществения съвет и 

утвърждаването им като органи, подпомагащи качеството на образователния процес в 

училището. 

 

5. Основни принципи в дейността на училищната общност 

 Законосъобразност- осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки от 

законите и подзаконовите актове. 

 Всеобхватност – училищните политики да бъдат в синхрон с политиките на 

общинско, регионално, национално и европейско ниво. 

 Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни  поднормативни и 

административни актове на училището да бъдат публично достъпни 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

 

№ Дейност Финансиране Ангажирани лица и 

срокове за 

изпълнение 

Индикатори 

I. Дейности, свързани с осигуряване качеството на образователния процес 

 



 

1.1 

 

 

Изработване и 

утвърждаване на 

цялостна концепция за 

провеждане на 

образователния процес - 

учебен план и програми, 

Павилник за дейността 

на училището, Етичен 

кодекс на общността, 

стратегия за развитие на 

училището за периода 

2016 - 2020 год., 

планиране на 

методическата и 

квалификационната 

дейност, планиране 

дейността на помощните 

органи в училище, 

разработване на план - 

прием, създаване на 

училищна програма за 

целодневно обучение, 

изграждане на училищни 

екипи за подкрепа за 

личностно развитие на 

детето и ученика. 

 

Делегиран 

бюджет 

 

Директор, зам. 

директор, 

председатели на 

постоянни комисии 

до 15.09. на всяка 

година 

 

Изготвени и 

утвърдени 

документи за 

изпълнение на 

стратегическите 

цели, съгласно 

ЗПУО. 

1.2 Създаване на актуална 

вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение 

дейностите. 

Делегиран 

бюджет 

Директор, зам. 

директор, 

председатели на МО, 

РГ комисии до 15.09. 

на всяка година 

Създадени и 

актуализирани 

вътрешни 

нормативни актове 

1.3 

Изграждане на училищна 

система за качество 

Делегиран 

бюджет 

Директор, РГ за 

управл. на 

качеството. Март-

април 2017г. 

актуализация при 

необходимост 

Изградена система 

за качество на 

образованието 

1.3.1 

Разработване на общи и 

специфични училищни 

стандарти за качество 

Делегиран 

бюджет 

Директор, Комисия 

по качество 

Март 2017г 

Разработен и 

утвърден 

училищен 

стандарт за 

качество на 

образованието. 

Публикуване на 

интернет 

страницата на 

училището на 

вътрешна система 

за управление на 

качеството. 

1.4 Изготвяне план за 

контрол на 

Без 

финансиране 
Директор, м. 

септември 2016 
Изготвен план за 
контролната 



образователната 

институция 

дейност. 
Разработени 
индикатори за 
контрол и 
инспектиране на 
образователната 
институция 

1.5. Създаване на условия за 

участие в национални, 

европейски и други 

международни програми 

и проекти. Разработване 

на училищни проекти; 

Без 

финансиране 

Директор, зам. 
директор 
РГ по проекти 
 2016-2020 

Осигурени 

помещения; 

Осигурена 

техника; Други 

необходими 

ресурси. 

1.6. Разработване на 

бюджета съобразно 

действащата нормативна 

уредба 

Без 

финансиране 

Директор, 
счетоводител, 

декември 2017 -

февруари 2018 — 

спрямо Стандарта за 

финансиране 

Разработен 

бюджет за  

съответната 

календарната  год., 

съгласно ДОС за 

финансиране на 

институциите. 

1.7. Осигуряване на 

прозрачност и публично 

отчитане на средствата 

от бюджета и извън 

бюджетните приходи. 

Без 

финансиране 

Директор, 
счетоводител, 
Постоянен 

1 .Публикувани на 
сайта на 
училището: -
Бюджет на 
училището; 
-Отчети по 

тримесечия, 

полугодия и 

календарна 

година; 

2.Процедура за 

възлагане на 

обществена 

поръчка. 

3.Обществени 

поръчки на 

училището / 

ремонти и др/ 

1.8. Привличане на 

алтернативни източници 

за финансиране от 

работа, по проекти и 

програми, дарения, 

наеми 

Без 

финансиране 

Директор, 

счетоводител, 

училищни комисии 

за разработване на 

проекти, при 

възможност 

Разработени 
процедури 
/договори и 
свидетелство за 
дерение/ по 
постъпване и 

разходване на 

средствата 

2. Дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти 

2.1 Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

методическата и 

квалификационната 

дейност за 

1% от бюджета   Директор, Комисия 
за квалификация, 
ПС, 
септември на 

съответната учебна 

година 

-Брой педагогически 
специалисти, 
участвали през 
календарната 
година във 
въвеждаща и 
продължаваща 



педагогическите 

специалисти на 

вътрешно училищно 

ниво - създаване на МО 

и планиране на тяхната 

дейност; превръщане 

на учителя в творческа 

личност с достойно 

обществено положение. 

 

квалификация. 
- Брой 
педагогически 
специалисти, 
участвали в 
обучения през 
календарната 
година. 
Брой педагогически 

специалисти, 

участвали през 

календарната 

година в 

дългосрочни 

обучения над 60 

учебни часа по 

видове 

образователни 

институции. 

2.2. Запознаване на 

педагогическите 

специалисти със ЗПУО 

и с наредбите, 

регламнтиращи ДОС по 

чл.22, ал.2 от ЗПУО, 

актуализации на 

наредби  

Без 

финансиране 

Председатели на 

МО, директор, зам. 

директор; 

2017/2018г.  

Брой протоколи от 

проведени работни 

срещи по МО; 

семинарна тема на 

заседание на ПС 

2.2 Актуализиране на 

длъжностните 

характеристики на 

педагогическите 

специалисти 

От бюджета на 

училището 

Директор, зам. 

директор, адм. 

секретар, ноември-

декември 2016г. 

Актуализирани 

длъжностни х-ки 

 2.3 Проучване на нагласите 

и потребностите от 

квалификация на 

персонала в училище. 

Без 

финансиране 

Директор, 
Председатели на 

МО,  м. октомври, м. 

март и м. юни  на 

съответната учебна 

година 

Протоколи от 

заседания на ПС 

2.4 Изработване на  План 

за квалификация, 

съобразен с 

изискването 

педагогическите 

специалисти да 

повишават 

квалификацията си с не 

по-малко от 48 

академични часа за 

всеки период на 

атестиране и не по- 

малко от 16 академични 

часа годишно за 

всеки./чл.223 ЗПУО/; 

Без 

финансиране 

Председатели на 

МО, Комисия за 

квалификацията м. 

октомври на всяка 

учебна година 

Изготвен план за 

квалификационната 

дейност; 
Изготвени планове 
на МО 

 



2.5 Провеждане на 

ефективни обучения с 

доказан резултат 

съобразно придобитите 

нови компетентности. 

Делегиран 

бюджет 

Директор, Комисия 
по квалификация, м. 
април и/ или 

 през годината 

Брой и теми от 

проведени обучения 

по планирани теми 

2.6 Мултиплициране и 
практическо 
приложение на добрия 

педагогически опит, 

получен по време на 

квалификационната 

дейност. 

Без 

финансиране 

Всеки педагогически 

специалист 

Постоянен 

Брой протоколи от 

проведени работни 

срещи по МО за 

споделяне на опит и 

семинарна тема на 

заседание на ПС 

 2.7. Реализиране и 

документиране на 

квалификационна 

дейност за 

педагогическите 

специалисти,включител

но проведена от други 

институции 

Без 

финансиране 

Председатели на 

МО, зам. директор, 

през годината 

Класьор и различни 

материали за добри 

практики и 

презентации; 

създаване на 

училищен регистър 

-Създаден регистър 

на проведените 

обучения от външни 

институции 

 

2.8 Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти от 

специализирани 

обслужващи звена, от 

висши училища и 

научни организации. 

Съгласно 

КТД 

Директор, 

зам.директор,  

председатели на МО 

постоянен 

Изградена система 

за квалификация 

2.9. Споделяне на 

ефективни практики по 

вътрешни проекти 

Без 

финансиране 

Всеки педагогически 
специалист, 
постоянен 

Брой работни 

листове с планове за 

вътрешноучилищни 

проекти и др. 

3. Нормативно осигуряване.  

3.1 Осигуряване на достъп 

до законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба за 

осъществяване, 

дейността на 

училището; 

Средства от 

делегиран бюджет 

за поддръжка на 

училищния сайт 

Директор, учител, 

поддържащ 

училищния сайт,  

срок - постоянен 

Поддържан 

училищен сайт 

3.2 Осигуряване на достъп 

до учебната 

документация по 

изучаваните учебни 

дисциплини; 

Без 

финансиране 

Директор, адм. 

секретар, постоянен 

Осигурен достъп 

на преподаватели 

до учебна и 

справочна 

литература 

 

3.3 

 

Осигуряване на 

резервни комплекти от 

учебници и учебни 

помагала 

Делегиран 

бюджет 

Директор, 

счетоводител, 

домакин, постоянен 

Наличие на 

достатъчен брой 

резервни 

комплекти 

3.4 Осигуряване на Делегиран Директор, Осигурена 



 задължителната 

училищната 

документация 

бюджет постоянен задължителна 
училищна 
документация 

3.5 Осъществяване на 

текущ контрол по 

изрядно водене на 

училищната 

документация 

Без 

финансиране 

Директор, 
зам.директор, 
постоянен 

Брой констативни 

протоколи от 

осъществени 

проверки; 

3.6. Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация, съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

информация и 

документите. 

Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

информация и 

документите. 

Без 

финансиране 

Учител, отговарящ 

за архив, 

административен 

секретар, зам. 

директор,постоянен 

Наличие на 

училищен архив 

архивиране на 

училищната 

документация 

Правилник за 

архивиране на 

документите; 

Изработена 

номенклатура на 

делата съгласно 

изискванията на 

Държавен архив 

3.7 Набавяне на справочна. 
методическа и др. вид 
образователна 

литература  

Делегиран 

бюджет 

Директор, 
председатели МО 

постоянен 

Набавена 

справочна и 

художествена 

българска 

литература; 

3.8. Провеждане на 

инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната уредба. 

Без 

финансиране 

Комисия за 

инвентаризация: 

счетоводител, 

домакин декември 

всяка година 

Проведена 

инвентаризация 

съгласно сроковете 

в нормативната 

уредба 

4.Училищен персонал 

4.1. Разработване на 

правила и/или 

процедури при 

назначаване и 

съкращаване на 

персонала; 

Без 

финансиране 

Директор, зам. – 
директор, 
председател 
 на синдикална 
организация 
- октомври 2018г. 

Утвърдени 

вътрешни правила 

и процедури за 

назначаване и 

съкращаване на 

персонал 

4.2 Политика на 

сътрудничество със 

заинтересованите лица 

при вземане на 

управленски решения, 

свързани с развитието 

на образователната 

институция. 

Без 

финансиране 

ПС, Обществен 
съвет. УН 
постоянен 

Утвърден 

механизъм за 

откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 

решения. 

4.3 Създаване на условия 

за откритост и 

прозрачност при 

вземане на управленски 

Без 

финансиране 

Директор, постоянен Брой отчети за 
изпълнение на 
делегиран бюджет, 
резултати от 



решения; проведени 
обществени 

поръчки, решения 

на ПС, поместени 

в училищния сайт 

4.4 Изработване на 

критерии за оценка 

труда на учителите и 

служителите 

Без 

финансиране 

Директор, РГ по 

качество март – юни 

2017г и 2018г. 

Анкетни карти; 

Вътрешна карта за 

извършване на 

самооценка на 

училището 

4.5 Адаптирани критерии 

за диференцирано 

заплащане труда на 

педагогическите и 

непедагогически 

специалисти, съгласно 

стандарта за 

финансиране. 

Без 

финансиране 

Директор, Комисия,  

постоянен  

Утвърдени 

критерии за оценка 

труда на учителите 

4.6. Адаптиране на 

вътрешните правила за 

работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране. 

Без 

финансиране 

Директор,  

счетоводител 

постоянен 

Утвърдени 

критерии за оценка 

труда на учителите 

и служителите 

4.7. Изграждане на РГ 

управление на 

качеството на 

образованието като 

помощен, 

консултативен и 

постоянен работен 

орган към директора на 

училището за оказване 

на подкрепа при 

управление на 

качеството в 

институцията 

Без 

финансиране 

Директор, ПС 
М. март 2017г. 

Изградена РГ по 

управление на 

качеството на 

обрователния 

процес 

 

4.8. Вътрешни политики за 

допълнителна подкрепа 

и ресурсно 

подпомагане. 

Без 

финансиране 

Директор, 

координиращ екип 

за подкрепа на 

личностното 

развитие 

Изграден екип 

4.9. Изграждане на система 

за менторство на 

новоназначени 

педагогически 

специалисти и условия 

за приемственост при 

заместване. 

Без 

финансиране 

Директор, зам. 

директор, 

председатери МО, м. 

октомври 2017 

Утвърдена система 

4.10 Създаване на правила 

за качество на 

административното 

обслужване.  

Без 

финансиране 

Директор, адм. 

секретар, постоянен 

правила 

5. Адаптиране на ученика към училищната среда 



5.1. Поддържане и 

усъвършенстване на 

системата за охрана и 

сигурност с видео- 

нанаблюдение и жива 

охрана 

Делигиран 

бюджет 

Директор, постоянен Изградена 

система за охрана 

и сигурност 

5.2. Актуализация на 

оценката на риска  на 

физическата среда от 

Службите по трудова 

медицина и изпълнение 

на конкретните 

предписания спрямо 

стандарта за 

физическата среда 

Делигиран 

бюджет 

Служби по трудова 

медицина  

Проведена 

процедура за 

актуализация 

оценката на риска 

5.3. Актуализиране на 

правилника за БУОВТ 

и съблюдаване на 

спазването му. 

Без финансиране Директор, Комисия 

БУТОВ, медицински 

специалист, 

постоянен 

Актуализиран 

правилник 

5.4. Създаване на 

възможности за 

включване на ученика в 

различни училищни 

общности от неговите 

интереси и потребности  

Без финансиране Директор, 

педагогически 

специалисти 

м. септември 2016г. 

и 

2017 

Брой групи по 

СИП/ФУЧ; брой 

групи по проект 

„Твоят час‖; 

заявления за 

участия в спортни 

клубове 

5.5. Осигуряване на 

различни форми на 

обучение, съобразно 

възможностите на 

училището и в 

съответствие със ЗПУО 

Без финансиране Директор, ПС 

м. септември 2016г. 

Осигурени 

алтернативни 

форми на обучение 

– дневна 

самостоятелна и 

комбинирана, 

индивидуална 

5.6. Създадени 

възможности за 

приложение на ИКТ в 

образователния процес 

по всички учебни 

предмети 

Делегиран 

бюджет; дарения 

от УН и др. 

Директор, УН 

2017-2018г 

Наличие на 

достъпни 

източници: 

-Научна 

литература за 

подготовка на 

педагогическите 

специалисти; 

- Методически 

помагала на 

електронен и 

хартиен ностиел; 

-Интернет 

платформа за 

справочна 

литература; 

-Кабинети и стаи с 

интерактивна 

образователна 

среда 



5.7. Осъществяване на 

контрол по 

планирането на  

материала по учебните 

предмети 

Без финансиране Директор, зам. 

директор 

постоянен 

Брой проверки за 

педагогически 

контрол, свързан с 

планирането на 

учебното 

съдържание по 

учебните предмети 

5.8. Създаване на условия 

за интегриране на 

ученици със СОП 

Делегиран 

бюджет, 

Външно 

финансиране по 

проект с 

бенефициент 

МОН 

Директор, ресурсни 

преподаватели, 

психолог, логопед, 

постоянен 

Създадена 

подкрепяща среда-

училищен 

психолог;кабинети 

за работа, 

ресурсни учители, 

асансьор и рампа 

5.9.  Запознаване със 

Стандарта за 

приобщаващото 

образование; Изготвяне 

на програма за 

осигуряване на равен 

достъп до образование 

Без финансиране Председатели МО, 

ресурсни учители 

ноември-декември 

Изготвена 

програма; 

Презентация, 

формуляри, 

заседания на ПС 

5.10. Актуализиране на 

Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз 

Без финансиране Училищен 

психолог;УКССН 

септември 

Актуализиран 

механизъм 

5.11. Предприемане на мерки 

за осигуряване на 

„Топъл обяд― – УН или 

БЧК 

-Програма за превенция 

на ранното напускане 

от училище; 

- Участие в различни 

форми на 

сътрудничество с 

неправителствени 

организации и 

общински институции 

и центрове 

Дарения Директор, класни 

ръководители, 

училищен психолог, 

комисия за 

противодействие на 

тормоза в училище 

Постоянен 

Осигурен обяд на 

ученици, посочени 

от дирекция 

„Социално 

подпомагане‖ - 

Златоград 

5.12. Съвместна работа на 

училищния психолог с 

класните ръководители 

по изпълнение на 

програмата за 

превенция на тормоза и 

насилието, както и 

дейности за 

преодоляване на 

проблемното 

поведение. 

Без финансиране Класни 

ръководители, 

училищен психолог, 

УКССН 

Постоянен 

Назначен 

психолог, 

Разработена 

програма, брой 

реализирани 

дейности 

5.13. Поддържане на 

вътрешна система за 

разпространяване на 

Делегиран 

бюджет 

Работна група 

Постоянен 

Изграден сайт  



информация и 

популяризиране, 

свързана с дейността на 

училището- сайт на 

училището 

5.14. Обновяване и 

освежителен ремонт на 

класните стаи 

Делегиран 

бюджет  

Директор, домакин, 

счетоводител; срок – 

юни-август всяка 

година 

. 

Брой обновени 

класни стаи 

5.15. Осигуряване на LCD 

телевизори и 

преносими компютри 

във всяка класна стая и 

кабинет 

Делегиран 

бюджет и външно 

финансиране 

Директор, зам. 

директор 

2017 – 2020г.. 

Осигурени 

средства за ИТ; 

Компютърно 

базирано обучение 

5.16.  Дейности по 

привличане на 

максимален брой 

ученици в V клас - VII 

клас. Повишаване 

качеството на ОП и 

дейностите на  

педагогическите 

специалисти 

Делегиран 

бюджет 

Директор; ПС; РГ Планиране на 

разнообразни и 

успешни дейности 

на Работната 

група; брой 

ученици, оснали да 

се обучават 

            6. Учебна дейност 

6.1.  Разработване и 

утвърждаване на 

годишни тематични 

разпределения на уч. 

съдържание по 

предмети, съобразен с 

ДОС на учебния план 

на училището 

Без финансиране Преподаватели 

До 15.09.2017г. 

Брой разработени 

и утвърдени 

годишни 

тематични 

разпределения 

6.2 Преструктуриране на 

годишното и урочно 

планиране при 

необходимост 

Без финансиране Преподаватели 

При възникнала 

обективна причина 

Преструктурирани 

планове на уч. 

съдържание 

6.3. Планиране и 

използавен на ИКТ от 

преподавателите в 

процеса на обучение 

Без финансиране Преподаватели, 

домакин 

постоянен 

Използвани ИКТ 

ресурси-ел. уроци, 

лаптопи, 

мултимедийни 

устройства 

6.4. Запознаване на 

преподавтелите с 

промените в Наредбота 

за оценяване 

постиженията на 

учениците според 

ЗПУО 

Без финансиране Председатели МО 

Септември – 

октомври 

2017/2018г. 

Брой протоколи от 

проведени 

заседания на МО;  

протокол от 

заседание на ПС 

6.5. Изготвяне на график за 

датите за тестовете и 

класните работи и 

предварителното му 

Без финансиране Зам. дриектор, 

учители 

В началото на всеки 

срок 

Издадена заповед 

за утвърждаване; 

поставена на 

информационното 



оповестяване на 

учениците и 

родителите 

табло в училището 

6.6.  Осъществяване на 

перманентен контрол за 

ритмичност на 

оценяването испазване 

графика за писмените 

изпитвания съгласно 

чл.11 от Наредбата за 

оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците 

Без финансиране Директор, зам. 

директор 

постоянен 

Брой констативни 

протоколи 

6.7. Установяване на 

дефицитите от 

входното, междинното 

и изходно равнища и 

предприемане на мерки 

за преодоляването им. 

Без финансиране  ПС, РГ по анализ, 

учители 

постоянен 

Изготвени 

качествени и 

количествени 

анализи 

       7. Повишаване резултатите от обучението 

7.1. Подготовка на 

учениците за успешно 

полагане на изпитите 

от НВО 

Без финансиране Преподаватели 

Постоянен 

Брой ученици 

успешно положили 

изпитите от НВО 

съответно в ІV и 

VІІ клас 

7.2. Работа с  ученици, 

които имат пропуски 

чрез консултации,  НП 

и лятна 

работа.Организиране на 

допълнително обучение 

по време на лятната 

ваканци при условия и 

ред, определени със 

заповед на директора 

на училището за 

ученици с обучителни 

трудности 

Без финансиране Директор, 

преподаватели 

м май 

Издадени 

заповеди, брой 

проведени 

консултации, 

отразени в 

дневниците на 

класовете, 

протоколи от 

проверки на 

директора 

7.3. Провеждане на 

вътрешноучилищното 

състезание „Speeling 

Bee―, участие в 

национални състезания, 

конкурси, олимпиади 

Делегиран 

бюджет 

Комисии, учител по 

англ. език V-VІІ кл., 

Всяка учебна година 

Брой участници, 

брой класирани; 

грамоти 

7.4. Утвърждаване 

традициите за честване 

на празници в 

партньорство с 

родители и институции 

Привличане на 

партньори за развитие 

на емоционалната, 

Смесено 

финасиране 

Директор, РГ от 

учители 

Постоянен; клуб по 

интереси; занятия по 

интереси в ЦДОУД 

Брой проведени 

мероприятия, 

отразени в медии, 

сайт и фейсбук 

страница; 



социалната и духовна 

интелигентност на 

родители и на ученици 

 

7.5. Работа по 

вътрешноучилищни 

проекти. 

Без финасиране Директор, учители 

постоянен 

Брой планирани от 

учителите в 

стандартен 

работен лист и 

реализирани 

проекти 

7.6. Продължаване на 

работата по програми 

„Училищен плод―; „Без 

свободен час в 

училище― и 

продължаване на 

работата по  проект 

„Твоят час― 

МЗ, МОН Директор, зам. 

директор Съвет за 

мониторинг; 

учители;  

постоянен 

Брой ученици 

ползващи 

програмите 

7.7. Разработване, 

спечелване и 

реализиране на 

национални и 

европейски проекти 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

Директор, учители 

постоянен 

Брой спечелени и 

брой реализирани 

проекти 

7.8. Провеждане на 

традиционото за 

училището състезание 

„Лъвски скок― 

училищен спортен 

празник, участия в  

общински, областни, 

зонални  спортни 

състезания 

Делегиран 

бюджет 

Комисии, учители 

Всяка уч. година 

Проведени 

традиционни 

мероприятия 

7.9. Продължаване на 

традицията за 

формиране на СП/ФУЧ 

по предприемачество 

Делегиран 

бюджет; УН 

Директор, учители 

Всяка уч. година 

 

Сформирани и 

действащи групи 

по СИП/ФУЧ 

7.10. Реализиране на 

дейности за нравствено, 

патриотично и 

екологично възпитание 

на учениците. 

Делегиран 

бюджет 

Помощни органи, 

класни 

ръководители, 

преподаватели 

Брой реализирани 

дейности 

7.11. Ритуализация на 

училищния живот 

- Патронен 

празник 

- Символи и  

ритуали 

Делегиран 

бюджет 

Директор; РГ от 

учители; УН 

Устойчивост на 

въведената 

ритуализация 



7.12 Използване на 

разнообразни форми 

за стимулиране на 

учениците в 

съответствие с 

новите образователни 

изисквания 

 

Усъвършенстване и 

модернизиране  

организацията и 

методиката на 

преподаване за 

стимулиране изявите 

на всеки ученик 

Делегиран 

бюджет; 

Други източници 

Директор; ПС; 

учители 

Участия в 

конкурси; 

състезания; 

грамоти; медали; 

купи; плакети 

      8. Партньорство между преките участници и училищното образование 

8.1.  Партньорство между 

преките участници в 

училищното 

образование 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет 

Срещи, участия в 

заседания на ПС в 

извънкласни 

дейности, 

тематични срещи; 

отразяване в 

училищен вестник 

8.2. Планиране на дейности 

и форми на 

сътрудничество за 

осигуряване на 

позитивен 

организационен 

климат, ефективна 

комуникация и 

отношения на 

загриженост между 

всички участници в 

процеса на образование 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет, 

класни 

ръководители, 

учители ГЦОУД, 

училищен психолог 

Планирани 

дейности 

8.3.  Формиране на нагласи 

у родителите за 

партньорство и 

сътрудничество чрез 

организиране на 

родителски срещи и 

тематични инициативи 

на паралелките 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет, 

класни 

ръководители, 

учители ГЦОУД, 

училищен психолог 

Проведени 

родителски срещи 

и тематични уроци 

и мероприятия  

        9.Външно партньорство 

9.1. Взаимодействие с 

институциите в 

системата на 

образованието, 

териториалните органи 

на изпълнителната 

власт, органите за 

местното 

самоуправлиние 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет 

2016 - 2020 

Получена реална 

подкрепа от 

общината, от 

общинските 

центрове /ЦОП и 

ЦПЛР/ 



9.1.1. Партньорство с 

органите на местното 

самоуправление при 

подготовката, 

реализирането и 

управлението на 

национални и 

международни 

програми и проекти, 

подпомагащи дейности 

в областта на 

образованието 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет 

2016 - 2020 

Реализирани 

дейности 

9.2.  Взаимодействие с 

Дирекция „ СП‖, отдел 

„Закрила на детето‖ и 

структурите на 

полицията /ПО, КАТ, 

ДПС/, РЗИ и др. 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет, 

класни 

ръководители, 

училищен психолог 

2016 - 2020 

Брой срещи с 

институции 

 

9.2.1 Сътрудничество със 

социалните партньори 

при разработване на 

концепции, 

вътрешнонормативни 

документи, 

предложения, мнения, 

съвместни проекти, 

модернизиране на 

материалната база на 

институцията 

Без финансиране Директор, УН, 

Обществен съвет 

Покани,Срещи, 

протоколи 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ 

И ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

Стратегическа цел 1. 
Повишаване качеството на 
образователния процес чрез: 
 Поставяне на ученика в 

центъра на цялостната 

педагогическа дейност в 

училищната общност. 
 Поставяне на ученика в 

отговорна активна позиция при 

овладяване на компетентностите 

и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и 

използване на информация от 

разнообразни източници. 
 Подобряване процеса на 

педагогическо взаимодействие 

между основните партньори в 

училищната общност - ученици, 

учители и родители 

1. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни 

планове и разработване на нови, в съотвотствие с новия ЗПУО 

и отговарящи на потребностите на учениците и на ресурсите, 

с които разполага училищната общност. 

2.Целенасочена политика за привличане на високообразовани 

и мотивирани кадри за работа в училището; 

3.Провеждане на разнообразни квалификационни вътрешни и 

външни форми за повишаване на квалификацията и 

професионалните умения на педагогическите специалисти; 

4.Засилване ролята на МО за повишаване качеството на 

образованието. 

5.Обмяна на добри педагогически практики между учителите 

от училището, споделяне на чужд педагогически опит; 

6.Усъвършенстване на училищната програма за целодневно 

обучение 

7.Обезпечаване на образователния процес с достатъчно 

технически средства, средства за визуализация и други 

необходими дидактически пособия. 

8.Прилагане на интерактивни методи на обучение. 

9.Използване на информационните технологии в 

образователния процес по всички предмети. 



10.Прилагане на системата за формиращо оценяване; 

11.Работа по проекти с възможности за повишаване на 

грамотността и чуждоезиковото обучение, за формиране на 

умения и навици за здравословен начин на живот, за развитие 

на физическата дееспособност и творческите способности на 

подрастващите; 

12.Запазване на утвърдените училищни групи по СИП/ФУЧ; 

14. Подобряване условията на труд и обучение в училището 

Стратегическа цел 2. 

Привличане на повече 

първокласници и намаляване 

броя на учениците, 

постъпващи в гимназии след 

ІV клас 

 

1. Включване на училището в проекти за осъвременяване на базата. 
2. Включване на учениците в проекти за извънкласни дейности. 
3. Възможност на всички желаещи родители за включване детето 

им в целодневна организация. 
4. Ангажиране на родителите в образователния процес, в 

извънкласните форми и в работата по проекти за утвърждаване на 

училищните традиции. 
5. Намиране на нови форми за общуване между ученик - учител и 

ученик - ученик и учител - родител. 
6. Развиване на ученическото самоуправление в училище чрез 

дейността на УУС. 
7. Даване на гласност и поощряване на добрите прояви в урочната и 

извънурочна дейност. 
8. Оказване на защита при накърняване правата и достойнството на 

ученика. 
9. Срещи с училищния психолог за преодоляване на проблемите; 
10. Ангажиране с отговорности и включване в извънкласни 

дейности на проблемните ученици. 
Стратегическа цел 3.  

Ефективна управленска 

дейност. 

1. Разработване и прилагане на вътрешна система за качество на 

образованието 
2.Включване на всички учители във вземането на управленски 

решения, чрез участието им в методически обединения и комисии. 
3.Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна 

система. 
4. Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 
5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 
6. Изготвяне на графици за провеждане на ПС и за контролната 

дейност. 
7.Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен 

кодекс. 
8. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите. 
9. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари 

и др. 
Стратегическа цел 4. 

Подобряване на материалната 

база и осигуряване на 

допълнително финансиране 

1. Работа по привличане на спонсори. 
2. Разработване и реализиране на проекти за обогатяване на 

училищната МТБ. 
3.Естетизация на училищния двор. 
4. Текущи ремонти, подмяна на осветителни тела и др. 

5. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката. 

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни 

стаи. 
7. Осигуряване на нови компютри, лаптопи и LSD - телевизори. 
8. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – 

различни софтуерни приложения 
Стратегическа цел 5. 

Ефективна рекламна 

кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи 

рекламната стратегия на училището. 
2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на 



рекламата. 
3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и 

ученици. 
4. Обновяване и поддържане на училищния сайт и фейсбук 

страница на училището. 
Стратегическа цел 6. 

Прилагане и усъвършенстване 

системата на целодневната 

организация в училище за 

учениците I - VIІ клас 

1. 1. Информиране на родителите за положителните страни на 

целодневното обучение; 
2. 2. Качествено провеждане на всички компоненти  на 

образователния процес при целодневна организация на обучение. 
3. 3. Търсене на възможности за подобряване условията за 

организирането и провеждане на целодневната организация в 

училище; 
4. 4. Създаване на условия и възможности за провеждане на 

разнообразни дейности и спорт, според интересите на учениците, за 

здравословно хранене и развиване на творческите им способности. 
5. 5. Включване в екипна работа и възлагане на отговорности на деца с 

агресивни прояви; 
6. 6. Организиране и провеждане на лекции и срещи на родители с 

училищния психолог по въпросите на възпитанието; 
7. Непрекъснат контрол и наблюдение на децата от квалифициран 

педагог; екипност  между класния ръководител, учители  и учителя 

ГЦОУД. 
Стратегическа цел 7. 

Намаляване броя на 

неизвинените отсъствия, 

намаляване броя на слабите 

оценки, превенция на 

агресивните прояви 

1. Консултации с ученици, допуснати слаби оценки и повече от 5 

неизвинени отсъствия. 
2. Изработване на индивидуални планове за адаптация на 

учениците към училище при продължително отсъствие или 

прекъсване; 
3. Постоянно партньорство с родителите; 
4. Ползване на съвременни технически средства и прилагане на 

интерактивни методи на преподаване; 
6. 5. Ангажиране на учениците в дейностите по интереси в 

целодневната организация и в групите по СИП/ФУЧ. 
7. 6. Осъществяване на срещи между родителите на застрашените 

деца с ресурсните учители и училищния психолог; 
7. Оптимизиране на учебната среда /материална база, процес на 

обучение, квалификация на учителите и др./ 
8. Изработване на съвременни модели за мотивиране и за задържане 

на децата в училище - избираема подготовка, ориентирана към 

интересите на учениците, търсене на възможности за организиране 

на извънкласни и извънучилищни форми, работа по европейски 

проекти и национални програми 
9. Стимулиране и на най - малкия успех на децата, с цел 

повишаване на мотивацията за учене, поощряване на положителни 

постъпки на ученици с негативни прояви. 
10. Работа на УКССН и прилагане на Механизма за 

противодийствие на училищния тормоз и справяне с насилието, с 

цел недопускане на агресивни прояви 
11. Подобряване на връзката с институциите, занимаващи се с 

проблемите на децата; 
1. 12. Обучение на преподавателите за изграждане на позитивна среда 

в класната стая . 
2.  

Стратегическа цел 8.  

Широко и безопасно 

използване на ИКТ в училище 

1. Обучение на преподаватели за работа с ИКТ; 
2. Провеждане на беседи и разговори на класните ръководители и 

училищния психолог с учениците за рисковете от ползването на 

Интернет; 



3. Организиране и провеждане на тематични родителски срещи за 

запознаване на родителите с рисковете от ползването на Интернет; 
4. Използване на електронен дневник от учители и кл. 

ръководители с цел навременно  информиране на родителите със 

средствата на съвременните технологии 

5. Използване на съвременните технологии и в административната 

дейност, информационното обслужване, изготвяне на анализи, 

справки и др. 

 

Стратегическа цел 9. 

Подобряване 
взаимоотношенията ученик - 

учител и ученик - ученик, 

учител - родител 

1.Обучение на преподавателите за работа в екип и справяне с 

трудни ситуации. 
2. Търсене на нови форми за общуване между ученик - учител и 

ученик - ученик, учител - родител. 
3. Гласност и поощряване на добрите прояви в урочната и 

извънурочната дейност. 
 

Стратегическа цел 10. 

Приобщаване към живота на 

училището, добро 

взаимодействие с родителската 

общност, социалната среда, 

държавните и обществените 

организации, свързани с 

проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

1. Изграждане на работещи и ефективни Училищно настоятелство и 

Обществен съвет чрез привличане в него на бивши ученици, 

родители и общественици; 
2. Срещи и разговори на училищния психолог с различни групи 

родители; 
3. Запознаване на УН и Обществения съвет с постиженията и 

проблемите в образователния процес в училище и набелязаните 

мерки за повишаване качеството на образование; 
4. Включване на родителите като партньори в организацията и 

провеждането на училищни празници и тържества, реализиращи се 

вътрешноучилищни проекти. 
5. Включване на УН и Обществения съвет като партньор при 

разработването на проекти; 
 

Стратегическа цел 11. 

Възпитаване в здравословен и 

двигателно - активен начин на 

живот 

1. Срещи и разговори на училищния психолог, медицинският 

специалист и преподавателят по ФВС с родители на деца с висок 

бодимак индекс /ВМ1/; 
2. Масово включване на учениците в спортните инициативи на 

училището; 
3. Включване на родители в организацията и провеждането на 

училищни спортни дейности; 
4. Планиране на дейности от помощните органи и класните 

ръководители за запознаване на учениците с принципите на 

здравословното хранене. 

  

 

 

VІ. НАБЛЮДЕНИЕ 
 

   Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще се изработва годишен план с 

конкретните срокове и отговорници.   

   Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови 

обстоятелства и потребности. 

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

промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното 

образование. 

 

VІІ. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 



  
1. Средства от бюджета на училището 

2. Средства,набрани от УН 

3. Дарения от спонсори 

4. Собствен труд   и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и 

естетизиране на помещения 

5. Кандидатстване с проекти по национарни и европейски програми и тяхното реализиране 

 

 

 Настоящата стратегия е приета с решение №17 с Протокол №8/07.09.2016г. на заседание 

на ПС, актуализирана на заседание на ПС с протокол №7/07.09.2017г.  

 

 

 

 

НИНА ПАШОВА 

Директор на ОУ „В.Левски”-  гр.Златоград 
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