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Елена Добрева – директор 

 

 
СТРАТЕГИЯ 

за развитие на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Първомай за периода от 

2022/2023 учебна г. до 2027/2028 учебна година 

и ПЛАН за действие и финансиране 
   Стратегията е първоначално приета на заседание на педагогическия съвет по протокол № 15 

от 02.09.2016 година. Актуализирана в настоящия й вид, е одобрена от Обществения съвет на 

31.08.2022 г. (съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО) и Приета от Педагогическия съвет на 

проведено заседание по протокол № 9 на 01.09.2022 г. (съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на ЗПУО). 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Първомай 

Кратки исторически данни: 

   ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай е наследник на откритото през 1836 година 

възрожденско училище в Хаджи Елес. В двора на църквата „Св. Димитър” е построено килийно 

училище, което после става начално. През 1882 година в града е открито класно училище, което 

се явява като надстройка на началното училище. До 1887 година учениците се оценяват по 

десетобална система, а после – по шестобална. От 1890 година училището се нарича Народна 

смесена прогимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Училището е 3-класно, финансирано от 

бюджета на общината. За дисциплината и реда следи училищно настоятелство. От 1960 година 

прогимназията и началното училище се обединяват в основно училище с общо 21 паралелки. 

От 1971 година училището става Първо основно „Кирил и Методий”. Училището е базово, има 

много извънкласни форми. Седем години по- късно, в 1978 година, е открит ученически стол. 

През есента на същата 1978 година училището вече не е основно, а е част от ЕСПУ «Проф. Д-р 

Асен Златаров» до 1984 г. 

   От 1984 година Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” се помещава в училищен 

комплекс, състоящ се от две учебни сгради - за начален етап (І – ІV клас) и за прогимназията (V 

– VІІІ клас).  

   От есента на 2018 година учениците от I до VII са събрани в една сграда – срещу църквата.  

На 15.09.2021 година в сградата на старата гимназия е преместена целодневната подготвителна 

група, която заема половината от първия етаж, след основен ремонт. 

   От създаването му, през годините и досега, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай се 

работи с много ентусиазъм и размах. Това обяснява факта на десетките достойни български 

граждани, успели в различни професии и сфери на живота, които са тръгнали от това училище. 

   Днешният ден на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е все така динамичен. Извън часовете от 

задължителния учебен процес, на учениците е предоставена възможността да показват 
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своите таланти в представления, концерти, чествания. Тези дейности са пряко свързани с 

участието на училището по европейски проекти. Въпреки това през последните години общият 

брой ученици намалява като се увеличава процентът на ромите в него, а българите все повече 

предпочитат други училища. 
Учебна година Брой ученици 

Дневна форма 

Брой ученици 

самостоятелна 

форма 

Брой ученици 

индивидуална 

форма 

Брой ученици 

със СОП 

Брой 

паралелки 

2021/2022 127 + 15 0 2 8 7 + 1 ЦПГ 

2020/2021 126+19 0 3 5 7 + 1 ЦПГ 

2019/2020 129+16 0 2 4 7 + 1 ППГ 

  2018/2019 134+20 0 5 5 7 + 1 ППГ 

2017/2018 162+16  0      1 2 8 + 1 ПДГ 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
Учебна година Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 
Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна степен 

2021/2022 4,5 18,5 Проф.бак. – 2, 
бакалавър – 7, 

магистър – 10 

ІІ ПКС – 2,  

ІV ПКС – 6  

V ПКС – 4 

2020/2021 4,25 17,5 Магистри 11; 

Бакалаври 5; 

Специалист 2 

11 

2019/2020 4,25 16,5 Магистри 11; 

Бакалаври 4; 

Специалист 2 

11 

2018/2019 8,25 17,5 Магистри 11; 

Бакалаври 5; 

Специалист 2 

7 

2017/2018 9 19,5 Магистри 12; 

Бакалаври 6; 

Специалист 2 

7 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Сплотен екип с добър микроклимат. 

- Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите на учениците. 

- Много добра обща и допълнителна 

подкрепа за деца и ученици. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети и класни стаи. 

- Работа по проекти. 

- Добра координация и обмен на 

информация между кл.р-ли, родители и 

ръководството на училището при работа със 

застрашените от отпадане ученици, 

учениците с проблемно поведение или с 

противообществени прояви. 

- Добро управление на финансите. 

- Създаване на функциониращ Обществен 

съвет. 

- Подмяна на нефункциониращото Училищно 

настоятелство. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

- Предоставяне на качествени занимания по 

интереси. 

- Включване на учителите в различни форми 

на квалификация. 

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците. 

- Повишаване на успеваемостта в края на 

всички класове. 

- Ефективно използване на създадените 

условия в кабинети и класни стаи.  

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 
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СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- През последните години изключително 

слаба реализация на план- приема на 

ученици. 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Ниска успеваемост на учениците на 

външно оценяване. 

- Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

- Липса на родители 

- СФУК с необходимост от актуализации 

- Слаба рекламна дейност сред обществото 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал. 

- Голям брой отсъствия по неуважителни 

причини и отпадащи ученици в риск. 

- Демотивация на персонала 

- Неспособност за справяне с отсъствията и 

успеха на учениците. 
- Оптимизация в броя на персонала. 

 

 

ІІ. ВИЗИЯ 

Днес училището се стреми да се утвърди като конкурентноспособно училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация, знания и личностни умения у тях, уважение към гражданските права 

и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, чрез актуални 

стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-

отговорни личности. 

Училището се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на 

основна образователна степен: 

- начален етап: І – ІV клас; 

- прогимназиален етап: V – VІІ клас. 

 

ІІІ. МИСИЯ 

Училището ни, като общинско основно училище, е отговорно за възпитанието и обучението на 

нашите ученици според държавните образователни стандарти на МОН. Формиране на личности, 

притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности (чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО), разбиране и 

прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството 

в Европейския съюз (чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО). 

 

ІV. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» 

град Първомай от 2022 г. до 2027 година 

- Ефективна работа с родителите: създаване на система за статистика и издирване на родители, 

търсене на помощ от институции при откриване на родители на ученици, живеещи при други 

лица без законово основание, създаване на система за работа с родители. 

- Утвърждаване на собствен Екип по приобщаващо образование. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

- Високо развитие на: подготовката по български език, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други 

предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Ефективна управленска дейност 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 
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V. СТРАТЕГИИ 

- За работа с родители и общественост 

- За приобщаващо образование, намаляване на слабите оценки, намаляване процента на 

отпадащите ученици, ограмотяване. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при 

овладяване на знанията и развитие на способностите за самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници 

- Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. Практическа 

приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез 

активни дейности 

- Използване на различни форми за мотивация на персонала 

- Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране 

 

VІ. ПРИНЦИПИ 

1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите 

и подзаконовите нормативни актове 

2. Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

3. Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни. 

4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

5. Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС. 

6. Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече 

поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги 

подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира. 

7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели. 

 

VІІ. 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 наеми, дарения и други източници. 

 

VІІІ. ЦЕЛИ: 

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Повишаване авторитета на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» град 

Първомай чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо 

качество на образованието и да повиши авторитета на образователната институция. 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 
    Разработените оперативни цели произтичат от целите и принципите на училищното 

образование като процес, включващ обучение, възпитание и социализация, както и от областите 

на наблюдение за изградена система за управление на качеството на образователната 

институция: 

1. Управление на училището 

2. Управление на средата 

3. Управление на образователния процес 

4. Управление на процеса на възпитание и социализация 

5. Партньорство и сътрудничество на заинтересованите страни. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО. 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието: 

1.1. Съобразяване на дейността на училището с образователната реформа в страната в 
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контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието 

като национален приоритет. Адаптиране на училищните политики към новите образователни 

цели. 

1.2. Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по стратегическата и 

оперативни цели, свързани с качеството на образованието в училището. 

1.3. Изграждане на училищна Система за качество. 

1.4 Разработване на годишна училищна програмна система за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. 

1.5 Изграждане на училищни екипи за: 

- подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; изграждане на позитивен организационен 

климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; 

-  развитие на училищната общност 

1.6. Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната 

институция. 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

Дейности по показатели: 

2.1. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми 

и проекти с училищни проекти; 

2.2 Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

училищния бюджет. 

2.3. Управление на приходите на училището: ЕРС, целеви по допълнителни стандарти, други 

целеви, по проекти, собствени от наеми, собствени от дарения. 

Дейност 3: Квалификационна дейност 

3.1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво; 

3.2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за 

педагогическия персонал, проведена от други институции. 

3.3. Споделяне на ефективни практики. 

Дейност 4: Нормативно осигуряване 

4.1. Осигурявяне на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване 

дейността на училището; 

4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини; 

4.3. Състояние на училищната документация. 

4.4. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

Дейност 5: Училищен персонал 

5.1. Актуализиране на разработените правила и/или процедури при назначаване и съкращаване 

на персонала 

5.2. Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения; 

5.3. Създаване на правила за делегиране на права; 

5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите; 5.5.Осигуряване на 

капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование; 

5.6. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ 

НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1. Разработване на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда 1.1.Запознаване със 

Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване; 

1.2. Изграждане на система за охрана и сигурност с видео наблюдение и жива охрана. 

1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната 

учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО. 

1.4. Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в 
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зависимост от неговите интереси и потребности; 

1.5. Осигуряване на условия за неформално и информално учене. 

1.6. Осигуряване на алтернативни форми на обучение. 

1.7. Осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Дейност 2: Изграждане на училището като социално място 

2.1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП; 

2.2. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; Изготвяне на програма за 

осигуряване на равен достъп до образование; 

2.3. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин; 

2.4. Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти; 2.5.Реализиране на 

дейности за превенция и разрешаване на конфликти; 

2.6. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището; 

2.7. Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ. 

Дейност 1: Учебна дейност 

1.1. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ: 

1.1.1 Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и 

учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно 

формулиране и правилно обосноваване 

1.1.2 Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от входяща, 

изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост 

1.1.3 Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост 

1.1.4 Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от 

подкрепа ученици в урочните планове. 

1.1.5 Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване 

съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване. 

1.1.6 Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

1.1.7 Предварителна подготовка на учебни материали за урока. 

1.1.8 Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с 

презентации, с информационни съобщения и др. 

1.2. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока: 

1.2.1. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и 

събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й. 

1.2.2. Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците. 

1.2.3. Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между отделните 

структурни елементи. 

1.2.4. Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя. 

1.3. Планиране и използване на ИКТ в урока 

1.3.1. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението. 

1.3.2. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци. 

1.3.3. Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в 

мултимедийна и електронна среда. 

1.3.4. Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, 

трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици. 

2.2. Изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците 



стр. 15  

2.3. Обсег на използването на ИКТ при оценяването 

2.4. Разработване на вътрешни нормативни актове, които да гарантират ритмичност на 

оценяването. 

2.5. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни 

критерии и показатели. 

Дейност 3: Повишаване резултатите от обучението 

4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО. 

4.2. Организиране на допълнително обучение за ученици с обучителни трудности. При 

необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

(чл. 124, ал.2 от ЗПУО). 

4.3. Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на 

програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули. 

4.4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по 

общата при постигане изискванията на учебната програма. 

4.5 Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини. 

Дейност 4: Надграждане на знания и умения 

5.1. Организиране от училището на състезания, конкурси и др. 

5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения. 

5.3. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др., организирани 

от общината, РУО, МОН или други организации. 

5.4. Изграждане на екипи за работа по проекти. 

Дейност 5: Постигане на високи педагогически постижения 

6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-участници в състезания, олимпиади и др. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА 

ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 

на децата. 

1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите. 

1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните 

потребности, способности и интереси. 

1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми. 

1.4. Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за активно 

включване в извънкласните и извънучилищни дейности. 

1.5. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности. 

1.6. Назначаване на психолог, ресурсен учител и логопед в училище и организация на работата 

им за активна подкрепа на възпитателната дейност 

1.7. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни 

и извънучилищни прояви. 

1.8. Разработване и реализиране план на работа за борба с тормоза. 

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 

2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 
2.1.1. кариерно ориентиране и консултиране; 

2.1.2. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с 

деца и ученици; 

2.1.3. педагогическа и психологическа подкрепа. 

- Чрез осигуряване на обща подкрепа (чл.178 от ЗПУО): 
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- Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа 

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

2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки 

за работа с тях и семействата им 

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот. 

2.6. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

2.7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

2.8. Ритуализация на училищния живот. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И  ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

ОБЛАСТ: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 

Дейност 1: Партньорство между педагогическите специалисти в училищното образование 

1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното 

образование. 

1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за 

наставничество или менторство. 

1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. 

2. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, 

създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при 

работа с родители, ученици и общественост. 

3. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с 

педагогически екипи от други училища за усвояване на ключовите компетентности, училищното 

настоятелство и екипа на ученическото самоуправление. 

Дейност 2: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

2.1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците. 

2.1.1. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование: 

2.1.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

2.2. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката 

2.2.1. Създаване на условия за проектно учене; 

2.2.2. Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения 

за работа в екип. 

2.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките 

2.3.1. Планиране и реализация на дейности по: 

- осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда; зачитане на 

учениците като активни участници в образователния процес; 

- получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията на 

учениците; 

- осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците; 

осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и 

взаимоотношенията с връстници, родители и учители. /чл.208, ал.1 от ЗПУО/ осигуряване на 

условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, учения и нагласи за 

здравословен начин на живот. 

- екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др. 

2.4. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. 

училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление. 

2.4.1. Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на 

местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, 

както и при участие в живота на общността. 
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2.4.2. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с 

училищните традиции и изграждане на новата визия на училището 

2.5. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта 

на науката, изкуството и спорта. 

2.6. Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и 

ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност 

за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 2.7.Удовлетвореност 

на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

2.8. Създаване на действащ ученически съвет на ниво училище 

Дейност 3: Активно партньорство с родителската общност, основано на взаимно доверие и 

в интерес на учениците. 

3.1. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и 

разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. 

3.2. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо 

ЗПУО и Стандартите. 

3.3. Създаване на функциониращо „Училище за родители” с превантивни функции 

3.4. Работа в партньорство на учители и родители - значимо участие при вземането на решения, 

касаещи училищния живот: 

- активно сътрудничество на родителите с УН за обогатяване на материално-техническата база и 

разрешаване на възникнали проблеми; 

- поощряване на комуникацията през социалните мрежи; 

- запознаване на родителите с уменията и компетентностите, които се очакват за всеки випуск; 

- договаряне за носенето на униформи и мобилни устройства; избор на учебници, познавателни 

и образователни книги; посещение на екскурзии и зелени училища, лагери; 

- участие в проекти и други инициативи; 

- определяне на допълнителната подготовка на учениците (СИП и Фокултативна). участие на 

родителите при определянето на план-приема в училището. 

3.5. Планиране на съвместни дейности с родителите: 

- състезания – спорнто състезание„ Мама, татко и аз“; конкурси - за направа на най-хубави 

мартеница и суровачка; 

- тържества – Коледни тържества, „ Бабо Марто, добре си дошла“ и други; 

- проекти - проект по гражданско образование, свързан с глобалните п роблеми на 

съвременността; 

- празници – Празник на хорото; благотворителни мероприятия; базари – Коледен базар; 

облагородяване на училищната среда; екскурзии. 

3.6. Предоставяне възможност на родителите да участват в обществените съвети, да избират 

и да бъдат избирани в тях. 

3.7. Доброволно и безвъзмездно участие на родителите в УН . 

3.8. Родителите чрез класните родителски активи изразявят мнение и правят предложения; 

набелязват конкретни цели във връзка с развитието на социалните компетентности и 

комуникативната грамотност на учениците. Включване на родителите като партньори за 

приобщаваща среда. 

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

взаимодействие и сътрудничество 

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

родители. с родителите им. 

3.9..2. Системна комуникация с родителите, относно развитието на всяко дете и сътрудничество 

за неговия академичен напредък и личностно развитие. 

3.10. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията учител – родител 

3.10.1. Намиране на разнообразни форми за общуване: електронни пощи, електронен дневник, 

анкети, информационни табла, беседи, лекции, писма, брошури. 

3.10.2. Използване на акаунти за всички родители за достъп до облачната система на Windows. 

3.10.3. Провеждане на тематични родителски срещи според потребностите и интересите на 

учениците. 



стр. 18  

3.10.4. Предоставяне на възможност за срещи с родителите и извън графиците за консултации. 

3.10.5. Педагогическата колегия периодично и своевременно предоставя информация:  

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

- за спазването на училищните правила; 

- уменията на децата за общуване с учениците и учителит е; интегрирането им в училищната 

среда; 

- за посещаемостта 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; 

- редовно информиране за напредъка и проблемите на децата им. 

3.11. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование 

3.11.1. Участия в съвместни тренинг обучения. 

3.11.2. Сътрудничество между учители и родители за изграждане на безопасни места за отдих 

и игри в района на училището. 

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

поведението и успеваемостта на учениците 

3.12.1. Включване и активно участие на родителите в комуникацията с учителя по отношение 

на личностното развитие на ученика . 

3.12.2. Провеждане на неформални родителски срещи. 

3.13. Развиване на система от действия за преодоляване на проблема с липсата на 

мотивация за учене . 

3.13.1. Включване на родителите в дейности на класа подготовка и участие на родителите в 

класно тържество; родител представя своята любима книга. 

3.13.2. Партньорство на учител и родител в учебен час. 

3.13.3. Родители-доброволци разказват за ученическите си години. 

3.13.4. Родители разказват за своята професия. 

3.13.5. Създаване на групови проекти. 

3.14. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез 

анкети, интервюта и др. 

Дейност 4: Външно партньорство 

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за местното управление: 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

2.3. Взаимодействие с местната общественост 

2.4. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 

вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически 

проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията 

 

ІX. ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА КОНКРЕТИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ на стратегията 

са училищни програми, годишните училищни планове, организационно-управленската 

структура на училището, Правилникът за дейността на училището, Правилникът за 

вътрешния трудов ред и всички административни актове на директора. 

 

X. КРИТЕТИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 
Критериите са ориентировъчни по приоритетни области. 

Област 1: Управление на институцията 

Критерий 1: Система за осигуряване качество на образованието 

Показатели: 

1.1. Наличие на училищна програма за повишаване качеството на образованието; 

1.2. Наличие на вътрeшноучилищни критерии за установяване качеството на образованието; 
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1.3. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на образованието; 

1.4. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо 

качество за образованието. 

Индикатори: - брой документи; 

- брой проведени срещи, 

- заповед за утвърждаване 

Критерий 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

Показатели: 

2.1. Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти; 

2.2. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета; 

2.3. Недопускане на състояние на финансов дефицит и неплатежоспособност. 

Критерий 3: Квалификационна дейност Показатели: 

3.1. Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на 

вътрешно училищно ниво; 

3.2. Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други 

институции; 

3.3. Споделяне на ефективни практики. Критерий 4: Нормативно осигуряване Показатели: 

4.1. Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване 

дейността на училището; 

4.2. Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини; 

4.3. Състояние на училищната документация. Критерий 5: Училищен персонал Показатели: 

5.1. Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала; 

5.2. Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения; 

5.3. Делегиране на права; 

5.4. Критерии за оценка труда на учителите и служителите; 

5.5. Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности; 

5.6. Качество на административното обслужване. 

Област 2: Училищна среда 

Критерий 1: Индивидуална среда на ученика 

Показатели: 

1.1. Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда; 

1.2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и потребности; 

1.3. Осигурени условия за интерактивно учене. 

Критерий 2: Училището като социално място 

Показатели: 

2.1. Създадени условия за интегриране на ученици със СОП; 
2.2. Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин; 

2.3. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти; 

2.4. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти; 

2.5. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището; 

2.6. Наличие на училищен сайт с актуална информация. 

Критерий 3: Материално-техническа база 

3.1. Осигурена достъпна архитектурна среда; 

3.2. Наличие на ефективен пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други 

външни лица; 

3.3. Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с спрямо общия 

брой на класните стаи; 

3.4. Наличие на съвременно оборудвани кабинети; 

3.5. Осигуреност с материали и консумативи; 

3.6. Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет; 

3.7. Функционално място на ученика в класната стая/кабинета /физкултурния салон – 

наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и 
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спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището; 

3.8. Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до 

актуална научна и педагогическа литература. 

Критерий 4: Информационни ресурси 

Показатели: 

4.1. Информационна система за движение на информацията; 

4.2. Осигуреност на училището с интернет; 

4.3. Наличие и качество на компютърна техника. 

Област 3: Управление на образователно-възпитателния процес чрез внедряване на 

ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене 

Критерий 1: Учебна дейност 

Показатели: 

1.1. Подготовка и планиране на уроците 

1.2. Структура на урока - ясна за учениците, установена от проведен педагогически контрол 

1.3.Планиране и използване на ИКТ в урока 

Критерий 2: Оценяване и самооценяване 

Показатели: 

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици 

2.2. Критерии за оценяване – известни на учениците 

2.3. Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална 

подготовка 

2.4. Ритмичност на оценяването 

2.5 Изградени умения у учениците за самооценяване 

Критерий 3: Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

Показатели: 

3.1. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 

3.2. Умения за работа в екип в паралелката. 

3.3. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките 

Критерий 4: Резултати от обучението 

Показатели: 

4.1. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия 

брой ученици съответно в ІV клас 

4.2. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия 

брой ученици съответно в VІІ клас 

4.3. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици 

4.4. Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици 

4.5. Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици 

със СОП. 

4.6. Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение 

ученици към броя на учениците за учебната година 

Критерий 5: Надграждане на знания и умения 

Показатели: 

5.1. Организирани от училището състезания, конкурси и др. 

5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения 

5.3. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

5.4. Изградени екипи за работа по проекти 

Критерий 6: Педагогически постижения 

Показатели: 

6.1 Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя 

на заявилите такава. 

6.2. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. 

Област 4.: Възпитателна дейност 

Критерий 1: Организация на възпитателната дейност 

Показатели: 
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1.1. Планиране на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите 

1.2. Създадена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване 

в извънкласните и извънучилищни дейности 

1.3. Създадени и функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност 

1.4. Наличие на психолог, ресурсен учител и логопед  в училище и организация на работата 

им за активна подкрепа на възпитателната дейност 

1.5. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни прояви. 

1.6. Дейност на ЕКИПА 

Критерий 2: Дейности по основнu направления на възпитателната дейност 

Показатели: 

2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

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

2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им 

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот 

2.6. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

2.7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности 

2.8. Ритуализация на училищния живот. 

ОБЛАСТ 5.: Училищно партньорство 

Критерий 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

Показатели: 

1.1.Партньорство между преките участници в училищното образование 

1.2.Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) 

1.3.Включване на учителите в управлението на промените в училището 

1.4. Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, училищното 

настоятелство, обществения съвет и екипа на ученическото самоуправление 

1.5. Средна посещаемост на родители на родителска среща – годишно 

1.6. Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, 

интервюта и др. 

1.7. Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности 

1.8. Осигурен достъп на родителите до учебната документация 

1.9. Дейност на Обществения съвет 

1.10.Дейност на училищното настоятелство 

Критерий 2: Външно партньорство 

Показатели: 

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи 

на изпълнителната власт, органите за местното управление 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

2.3. Взаимодействие с местната общественост 

2.4. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 

вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически 

проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията 

2.5. Участие на родителите при определянето на план-приема в училището. 

2.6. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез 

анкети, интервюта и др. 
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Приоритетни 

направления 

Дейности Срок Изпълнител/и Финансиране 

1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОЦЕСА НА 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИВЕЖДАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗПУО И 

ДОС: 

1.1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация 

на основните училищни 

документи в съответствие със 

ЗПУО и ДОС: 

-планове, правилници, 

училищни учебни планове; 

- годишна програма за ЦОУД; 

- мерки за подобряване на 

учебните резултати, програма 

за превенция на отпадането; 

1.1.2. Изграждане на постоянни 

училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните направления в 

дейността на училището. 

1.1.3. Кадрова осигуреност: 

- поддържане и обновяване 

на банка със заместващи 

учители по мярката „Без 

свободен час в училище“; 

- актуализиране на 

училищната програма за 

часовете, които не се водят от 

учители - специалисти по време 

на заместване на отсъстващия 

учител. 

1.1.4. Поддържане на 

оптимален за пълноценното 

осъществяване на дейността на 

училището състав на 

непедагогическия персонал. 

1.1.5. Разработване на система 

от критерии и показатели за 

оценка на дейността на 

учителите и служителите в 

училището, обвързана с 

резултатите и постиженията. 

Гъвкаво използване на 

системата за оценяване на 

постигнатите резултати от 

труда на педагогическите 

специалисти за определяне на 

Ежегодно 

– месец 

септември 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет 
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 ДТВ на педагогическите 

специалисти. 

1.1.6. Осъществяване на 

училищния план – прием. 

1.1.7. Оптимизиране на 

училищните учебни планове. 

1.1.8. Осъществяване на 

ефективен контрол на 

Директора и ЗДУД съобразно 

целите на стратегията и на 

дейностите в процеса на 

училищното образование и 

своевременно предприемане на 

действия за тяхното 

подобряване. 

1.1.9. Изграждане на училищна 

система за качество: 

- Разработване на общи и 

специфични училищни 

стандарти за качество, свързани 

с управлението на 

институцията, повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти, система за 

контрол на качеството, 

подобряване на училищната 

среда, възпитание на учениците 

и училищно партньорство. 

- Адаптиране на политики за 

постигането на 

образователните цели спрямо 

ЗПУО и 

стандартите. 

   

1.2. 

Осъществяване 

на 

привлекателен и 

мотивиращ 

процес на 

образование, 

възпитание и 

социализация. 

1.2.1. Учебни планове за 

организация и провеждане на 

процеса на образование в 

съответствие със ЗПУО. 

1.2.2. Използване на 

съвременни образователни 

технологии и форми на 

педагогическо взаимодействие 

за 

мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания 

в практиката. 

1.2.3. Промяна на стила и 

методите на работа и 

ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната 

личност. 

 

постоянно Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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 1.2.4. Подкрепа за личностното 

развитие на учениците, превенция 

на обучителните трудности и 

ранно оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и 

предотвратяване на причините, 

които биха довели до отпадане от 

училище 

1.2.5. Осъществяване на всеки етап 

от процеса на училищното 

образование на ефективна обратна 

връзка за постигнатите резултати, 

за отношението на учениците към 

формите и методите на 

преподаване, за техните нагласи и 

мотивация. 

1.2.6. Издигане равнището на 

функционалната грамотност 

(четивна, математическа, по 

природни науки) за постигане на 

умения за успяване. 

   

1.3. 

Осъществяване 

на обучение по 

учебни планове 

съобразно 

потребностите и 

интересите на 

учениците и 

възможностите 

на училището. 

1.3.1. Обучение по индивидуални 

учебни планове за ученици със 

СОП. 

1.3.2.Изготвяне на училищен план-

прием за следващата учебната 

година. 

ежегодно 

месец 

март 

Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет 

2. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 

ЧРЕЗ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, 

ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Възпитание в 

патриотизъм и 

национално 

самосъзнание 

2.1.1. Насоченост на обучението 

към формиране и усвояване на 

умения за 

разбиране и отговорно поведение в 

обществото; подпомагане процеса 

на личностно развитие и 

себепознание в контекста на 

взаимодействие с другите хора. 

2.1.2. Целенасочена работа по 

ежегодно Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН. 
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 класове, съобразена с възрастта 

на учениците и особеностите в 

тяхното развитие и интереси. 

2.1.3. Реализиране на 

дейности за повишаване 

информираността на учениците 

по въпроси като: 

- функциите на институции и 

управленски структури 

- правата на човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността на 

половете; 

- здравна култура и 

здравословен начин на живот. 

2.1.4. Участие в организацията 

и 

провеждането на училищни 

дейности и кампании, свързани 

с исторически събития или 

обществено значими 

инициативи. 

2.1.5. Участие в кампании по 

актуални теми, свързани с 

политиките на ЕС. 

   

2.2. 

Утвърждаване на 

ученическото 

самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на 

съветите на класа и 

Ученическия парламент при 

организиране и осъществяване 

дейността на училището. 

2.2.2. Участие на представители 

на 

ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и 

вземане на управленски 

решения, както и при отчитане 

на резултатите от 

образователния процес. 

ежегодно Директор; 

Психолог Класни 

ръководители 

Училищен 

бюджет 

2.3. Екологична 

култура и навици 

за 

здравословен 

начин на живот 

2.3.1. Целенасочена работа 

(Програма за здравно 

образование, спортно- 

туристически календар), 

насочена към комплексно 

здравно образование чрез 

интерактивни дейности и 

занимания в часовете на класа, 

посветени на превенцията на 

тютюнопушенето, 

наркоманиите и злоупотребата 

с алкохол, 

ежегодно Учители 

Медицински 

фелдшер 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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 активна спортна и туристическа 

дейност. 

2.3.2. Обучения за: 

- безопасност на движението; 

- действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари; 

- поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

2.3.3. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта. 

   

2.4. Превенция на 

агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците 

2.4.1. Провеждане на училищна 

политика и разработване на 

програма за превенция на 

агресията и негативните прояви 

сред учениците. 

2.4.2. Подобряване на уменията 

на работещите в училището за 

адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 

агресия и насилие в училищна 

среда. 

2.4.3. Изработване и приемане 

 на правила за 

предотвратяване и решаване на 

конфликти. 

ежегодно Психолог;  

Директор, Класни 

ръководители 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН. 

2.5. Подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците 

2.5.1. Сформиране на екипи за 

подкрепа за личностното 

развитие на учениците, за които 

са идентифицирани: 

- обучителните трудности и 

риск от отпадане от училище: 

ранно оценяване на риска и 

ранно 

идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха 

довели до отпадане от училище; 

- изявени дарби: осигуряване 

на условия за развитие и изява 

на таланта. 

2.5.2. Откриване и 

проследяване на развитието на 

ученици с изявен дарби, 

изготвяне на база данни и 

създаване на условия за 

тяхната изява на училищно и 

извънучилищно ниво. 

 

ежегодно Директор; 

Психолог; Класни 

ръководители 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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 2.5.3. Мотивиране на учителите 

и създаване на условия за 

работа с ученици в риск и с 

изявен дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и факултативни 

форми. 

2.5.4. Изготвяне на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане 

на училище, която да съдържа: 

- мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 

- действия за интервенция 

при отпадане и/или 

преждевременното напускане 

на училище. 

   

3. УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНО МЯСТО ЗА ОБУЧЕНИЕ, ИЗЯВА И ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

3.1. 

Извънкласни и 

извънучилищни 

форми 

3.1.1. Организиране на 

учениците в извънкласни 

форми, стимулиращи техните 

интереси, таланти и творчески 

способности. 

3.1.2. Участие на учениците при

 разработване и 

реализиране на проекти по 

национални и европейски 

програми за развитие на 

извънкласната дейност. 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в 

състезания, конкурси, 

олимпиади. 

3.1.4. Участие на учениците в 

организацията и 

провеждането на училищни 

празници. 

ежегодно Учителите Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

3.2. Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

среда за 

3.2.1. Осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд. 

Подходящо интериорно 

оформление на учебните 

помещения. 

3.2.2. Създаване на 

благоприятна и толерантна 

атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ. 

3.2.3. Подкрепа на 

инициативността и творческата 

активност. 

ежегодно Заместник-

директор, 

директор 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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обучение и 

развитие 

3.2.4. Целенасочена училищна 

политика за превенция на 

отпадането и/или 

преждевременното напускане 

на училище спрямо ученици в 

риск: 

- подкрепа за преодоляване 

на обучителни трудности – 

допълнителна работа и 

консултации, преодоляване на 

обучителни затруднения; 

- контрол на отсъствията от 

училище; 

- своевременна 

индивидуална интервенция 

спрямо учениците в риск с цел 

мотивиране и 

преодоляване на риска от 

отпадане. 

  

 

 

 

Педагогическите 

специалисти 

 

3.3. Обновяване и 

обогатяване на 

материалната 

база 

3.3.1. Модернизиране на базата. 

3.3.2. Поддръжка и текущ 

ремонт на учебните и 

помощните помещения. 

3.3.3. Поддръжка на системите 

за: 

- видеонаблюдение 

- - СОТ и спазване на 

пропускателния режим. 

3.3.4. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника. 

3.3.5. Осигуряване на ресурси 

за е-обучение, използване на 

електронни образователни 

ресурси. 

 
ежегодно 

Директор 

 

 

Заместник-

директор 

 

 

 

 

 

 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН, 

дарения, 

средства от 

наеми 

4. ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

1.4. 

Квалификация 

1.4.1. Изграждане на 

професионалния профил на 

педагогическите специалисти 

като съвкупност от знания, 

умения и отношения съгласно 

Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за 

статута и професионалното 

развитие на учителите, 

директорите и другите 

педагогически специалисти. 

ежегодно Директор; ЗДУД; Училищен 

бюджет, 
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на 

педагогическите 

кадри 

1.4.2. Осигуряване на условия и 

възможности за 

усъвършенстване и 

обогатяване на 

компетентностите на 

педагогическите специалисти 

за ефективно изпълнение на 

изискванията на 

изпълняваната работа и за 

кариерно развитие чрез 

въвеждаща и продължаваща 

квалификация в зависимост от 

потребностите, целите и 

съдържанието на обученията: 

- вътрешноинституционална 

квалификационна дейност 

– не по-малко от 16 

академични часа годишно за 

всеки педагогически 

специалист; 

- участие в 

квалификационни форми на 

специализирани обслужващи 

звена, висши училища и научни 

и обучителни организации, не 

по-малко от 48 

академични часа за период на 

атестиране за всеки 

педагогически специалист. 

1.4.3. Подготовка и 

провеждане на процедура за 

атестиране на 

педагогическите специалисти. 

1.4.4. Мотивиране на учителите 

за придобиване на по-висока 

ПКС, като едно от основанията 

за по-бързо кариерно развитие. 

1.4.5. Кариерно развитие: 

процес на усъвършенстване на 

компетентности при 

последователно заемане на 

учителски длъжности или при 

придобиване на степени с цел 

повишаване качеството и 

ефективността на 

образованието. 

  Учители изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛИ, ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ, РАБОТЕЩИ 

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МЛАДЕЖТА 

5.1. 

Взаимодействие с 

родителите 

5.1.1. Дейност на обществения 

съвет, училищното 

настоятелство  

5.1.2. Усъвършенстване на 

системата от взаимовръзки и 

обратна информация в 

релацията „училище- 

семейство“: 

- укрепване на 

положителното отношение към 

училището като институция от 

страна на ученици и родители 

 и проява на съпричастност към 

училищния живот; 

- установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: 

родителски и индивидуални 

срещи, индивидуални 

консултации, обучения и др. 

5.1.3. Информираност на 

родителите и стимулиране на 

родителската активност: за 

основните нормативни и 

училищни документи, 

резултатите от учебната 

дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на 

конфликти и налагане на 

санкции и др. 

5.1.4. Сътрудничество и 

съдействие от родителите при: 

- организиране на училищни 

дейности; 

- при идентифициран риск за 

ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на 

училище. 

5.1.5. Създаване на 

информационна банка с данни 

и координати за своевременна 

връзка с ученика и неговите 

родители. 

ежегодно Директор ЗДУД 

 

Класни 

ръководители 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение на 

проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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5.2. 5.2.1. Популяризиране ежегодно Директор Училищен 

Взаимодействие дейността на училището на  ЗДУД бюджет, 

с институции общински, областни,  Учители изпълнение 
 национални и международни   на проекти, 
 форуми и в медийното   целеви 
 пространство.   средства от 
 5.2.2. Реализиране на   МОН 
 съвместни проекти с    

 партниращи организации.    

 5.2.3. Изпълнение на    

 съвместни проекти.    

5.3. Присъствие 5.3.1. Участие на учители и ежегодно Директор; Училищен 

на училището в ученици в общински  Учители бюджет, 

общественото празници, състезания, форуми   изпълнение 

пространство и др.   на проекти, 
 5.3.2. Поддържане сайта на   целеви 
 училището с актуална   средства от 
 информация за нормативната   МОН. 
 база, организацията на    

 дейността и изявите на    

 учениците.    

 5.3.3. Популяризиране на    

 училището чрез информация в    

 местните печатни и    

 електронни медии.    

 5.3.4. Реализиране на    

 системна и целенасочена    

 реклама за привличане и    

 задържане на ученици.    

 5.3.5. Организиране на    

 информационни дейности в    

 училището за учители,    

 администрация, ученици и    

 родители.    
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