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      Приета  на  заседание  на Педагогически съвет - Протокол №9  
    от 01.09.2016 година  и отворена  за допълване. 
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         Настоящата стратегия  отразява  виждането и намеренията на педагогическия колектив  на ОУ”Св.Паисий  Хилендарски” с.Сотиря   
      за развитието  на училището и усъвършенстване на образованието през следващите 5 години.  
      При определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме се ръководили от разбирането, че развитието на образователната система   
      с влизането в сила на ЗПУО, има за основна  цел формирането на свободна и творческа личност, чиято социална функция е интегриране в  
      обществото и участие в неговото обновяване и промяна. 
         Стратегията за развитие на  ОУ”Св.П.Хилендарски” с.Сотиря е разработена  в изпълнение на чл. 263 ал.1 т.1 от ЗПУО  и съобразно  
      специфичните  особености  на училището. 
         Обхваща периода от 2016 г.до 2021 г., като следва да бъде актуализирана всяка година. 
 
       Основни принципи  при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от:  

-Закона за предучилищното и училищното образование ; 
-Конвенция за правата на детето;  
-Закон за закрила на детето;  
-Стратегията за развитие на средното образование в Република България; 
-Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;  
-Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система  

        В унисон с посочените документи, в ОУ”Св.П.Хилендарски” поставяме в центъра  на образователния процес  ученикът с  
        неговите заложби, интереси ,потребности и възможности  за изява. 
 

І. МИСИЯ 
Основно училище“Свети Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, чрез постоянна  работа за качествено образование, да създава гаранции, че  
децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и  
уменията, които са им необходими, за да учат през целия живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  
Училище предлага обучение, възпитание и социализация на ученици от  I  до VII клас с възможности за интеграция и грижи на деца  
със специални образователни потребности в една стабилна и творческа среда. 
Училището осигурява общообразователна подготовка по съответните Държавните  образователни стандарти - интелектуално,  
емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие  
с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 
 При изпълнението на своята  МИСИЯ, училището се ръководи от основните  ценности : 
• възможности за личностно развитие на учениците и персонала  
• осигуряване на стабилна среда на обучение, възпитание и живот; 
• зачитане правата на учениците и персонала; 
• съхраняване живота и здравето на учениците и персонала; 
• достъпност и равнопоставеност; 
• недопускане на агресия и насилие; 
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• толерантност и уважение към учениците с различна култура и религия; 
• комуникации и общуване с родители и потребители. 
 
ІІ. ВИЗИЯ 
Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към  
творческо и личностно развитие. В локалната среда на съществуването си, училището да бъде признат център за интелектуално, духовно,  
морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците,като за всичко това се грижи висококвалифициран и отговорен  
педагогически персонал. Грижите, стабилната и безопасна вътрешна среда, разнообразните дейности да осигуряват споделянето на  
училищните ценности и уважаване правото на индивидуалност на всеки ученик. 

      ІІІ. ПРИНЦИПИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

Ориентираност  
към личността  

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

Равен достъп  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите 
и способностите му.  

Сътрудничество    Успешната образователна и възпитателна политика  се основава на широко участие в сътрудничество с други 
институции –  от концепцията до изпълнението.  

Отговорност  

   

Всички членове на педагогическата колегия и помощния персонал, ангажирани в образователната и 
възпитателната дейност осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 
дългосрочно въздействие.  

Гъвкавост  Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и 
предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.  

Единство в 
многообразието  

Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-
образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките 
на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.  

Новаторство    Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за проучване и 
възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.  

Автономност    Училището, като част от  системата на образованието, ползва автономия да провежда собствена политика, 
отговаряща на  ЗПУО   и Държавните образователни стандарти.  

Отчетност    Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия, с 
цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на заложените политики.  

Ефективност    Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит 
и бъдещото въздействие.  

Законосъобразност   Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, 
на ЗПУО и другите нормативни актове.  
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ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО  И ВЪНШНАТА  СРЕДА  
 

А/. УЧЕНИЦИ 
1.Прием в училището - сравнение с предходни години и очаквания за следващите 5 години: 
• училището е единствено в населеното място и приема е с удостоверение за училищна готовност и подадено заявление от родител; 
• училището  осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап; 
• през последните  5 години  приемът бележи  ръст-  от 336 ученици  през 2011г.  до  456 ученици за учебната 2015-2016 год. 
• очакванията  през следващите 5 г. са за плавно увеличаване  до 500 ученици. 

2.Брой ученици за учебната 2016-2017 година - общо, по класове и паралелки :    ОБЩО  -  450 ученици  в дневна  форма 
 І-ви кл. - 68 уч.;ІІ-ри кл.–78 уч.;ІІІ-ти кл.-42 уч;ІV-ти кл.– 56 уч.;V-ти кл.- 68 уч.;VІ-ти кл.– 56 уч.; VІІ- ми кл.– 56 уч.;VІІІ-ми кл. -26 уч. 
3.Пътуващи ученици -  няма 
4.Отпаднали  - за учебната 2015-2016 год. отпадналите са 13 ученици 
5.Наказани - 
6.Невладеещи в достатъчна степен български език   - 100 % от учениците 
7.Деца със СОП -  10 ученици       

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
•  Приема в І-ви клас - 98-100%  от подлежащите като устойчива 
тенденция; 
•  Целодневна организация в ПИГ за I -IV кл. 
•  Нарастване и устойчивост на брой ученици  
•  Много добра  пълняемост  на  паралелките; 
•  Няма  пътуващи ученици; 
•  Нисък %  отпаднали ученици  в начален етап; 
• Преместените ученици са само по причини смяна на 
местоживеене; 

• 100% от учениците  са от ромски произход и невладеещи добре 
български език 

• Слаба  мотивация за образованост  в  етническата  общност ; 
• Висок процент отсъстващи ученици; 
• Висок процент закъсняващи ученици; 
• Тежка  и неефективна  процедура за налагане на наказания; 
• Нисък % от учениците достигат до завършване на основно 

образование 

 
Б/. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1.Педагогически  персонал  в  ОУ”Св.П.Хилендарски” с.Сотиря :   общо 28 учители 
• по образование :   магистър – 25 ;   бакалавър – 2 ; професионален бакалавър - 1 
• по квалификация: І ПКС  -1 ; ІV ПКС -  1 ; V ПКС- 3 
• по длъжност :  директор - 1; ЗДУД -1; главен учител - 1; старши учител - 14; учител – 8;учител в ПИГ – 2; педагогически съветник: - 1 
• по пол :  3 мъже   и  25 жени 
• по възраст: до 30 год. – 5,; от31 до 40год. – 2,; от 41 до 50год. – 9,; от 51 до 60год. – 8,; над 60 год. - 4 
• незаети щатове:  няма 

2.Служители :  общо 10  по длъжност :  счетоводител – 1;  ЗАС – 1; хигиенисти – 6;  огняр – 1;   охрана – 1 
3.Квалификационни дейности:  в  2  методически  обединения 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Добра квалификация на учителския състав и наличие на желание 
за повишаването й; 

• Висока  мотивираност за работа; 
• Опит за работа в мултиетническа  среда; 
• Наличие на специалисти  по всички учебни  предмети по учебен 

план; 
• Система за квалификация на кадрите; 
• Наличие на педагогически съветник. 
 

• Висок % учители в пред пенсионна  възраст; 
• Липса  на медицинско  лице в училище; 
• Неравностойно  съотношение  на  учителите по пол  мъже/ жени; 
 

 

 
 

В/. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
Училищен учебен план 
Неизвинени  и извинени отсъствия от учебни занятия / посещаемост/ 
Резултати от НВО  
Работа за личностно развитие на ученика - духовно, морално, обществено и др. 
Реализация на учениците след завършване на образователен етап или степен 
Резултати от състезания и конкурси на общинско, областно или национално равнище 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Училищен учебен план- типов, според вида  на училището и 
съобразен с желанията  на учениците  за  раздел Б; 

• Добра  ежедневна посещаемост  и задържане на учениците  в  
задължителна училищна  възраст; 

• Участие и престижни постижения в конкурси и фестивали ; 
• Акцент в отношението и работата  на учителите като 

отличителна черта- личностното формиране на учениците  
• Демонстрирано  желание у учениците за занимания с 

художествени,творчески  и спортни дейности. 

• Висок процент извинени  и неизвинени отсъствия; 
• Прояви на недисциплинираност по време  на учебни занятия; 
• Голям брой ученици с незадоволителен резултат  на  НВО. 
• Нисък  среден  годишен  успех по БЕЛ и математика 
• Работа с големи класове (над 25 ученика); 
• Недостатъчна  целенасоченост на диференцираната  работата.  
• Недостатъчна работа с деца в риск от отпадане и родителите  им. 
• Ориентираност на обучението към запаметяване и възпроизвеждане, 
а не към провокиране на мисленето и формиране на умения; 
• Недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване  на 
качеството на обучение; 
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Г/.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
                 Сграда, учебни стаи, кабинети, спортни  съоръжения,УТС, задължителна документация, работилници и др. 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Нова  и съвременна  училищна сграда ;  
• 10 съвременно обзаведени и  оборудвани учебни стаи; 
• Функционална  учителска стая с работни места  за учителите с 

размножителна техника и  обособен битов бокс; 
• Осигуреност със задължителна училищна документация; 
• Наличие на  компютърен кабинет с настолни и терминални 

станции, информационни програмни продукти;  
• Наличие на мултимедийна техника за всяка стая и лицензирани 

електронни платформи  
• Наличие на обзаведена и  удобна  зала за извънкласни дейности, 

тържества ,представления и др.; 
• Базата по физическо възпитание и спорт е адекватна на 

потребностите на училището; 

• Училището не разполага с нужните класни стаи и хранилища. 
• Липса на помещения, обезпечаващи извънкласните дейности; 
• Помещението за хранене за учениците на целодневно обучение  
   не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания; 
• Капацитетът на библиотеката не е адекватен; 
• Липса на библиотека  и игротека за  начален етап; 
• Липса  на  площадка и  кабинет по БДП; 
• Липса на интерактивни дъски за целите на съвременното обучение; 
• Липса на ресурсен кабинет за нуждите на ученици със СОП; 
• Липса на кабинет на педагогическия съветник; 
• Липса на кабинет за методическа работа- сбирки, семинари,  
    демонстрации,  практикуми и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
                              Семейна среда,  работа с родителската  общност, училищно настоятелство, връзки с  НПО  и 
                                                            взаимодействие с държавните и местни институции 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Благоприятна за децата  училищна среда-  съществен фактор за 
качествен  учебно- образователен процес; 
• Съпричастност, разбиране и съдействие от Училищното 
настоятелство за  разрешаване на училищни проблеми. 
• Добро взаимодействие с кметство, с държавните и общински 
институции, базирано на авторитета на училището;  
• Контакти с  различни НПО за работа  по проекти, актуални теми 
и проблеми; 

• Лоша  социално-битова  и семейна среда за децата –  ниска 
мотивация у ромските семейства  за образование  на децата им; 
• Недостатъчно активна работа с родители- липсват  форми за реално 
включване в дейности и изграждане на училищна  общност. 
• Недостатъчни  контакти  с  местни  ромски  организации.   
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Е/.  ФИНАНСИРАНЕ 
                  Начин на финансиране, участие в програми за финансиране, даване на обекти под наем, дарения, възможности за  
                                                                        реализиране на допълнителни приходи 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Делегиран  бюджет, формиран на база брой ученици, който  
обезпечава  издръжката; 

• Натрупан преходен остатък при стриктна финансова дисциплина. 
• Формиран собствен приход от наем на павилиона 
• Участието в проекти носи и  материални активи за училището. 

• Липса  на средства от Община Сливен за  необходимите за 
училището капиталови разходи за разширяване на базата. 

• Липса на приходи за училището от УН. 
 

 

V. ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:  

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните 
тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни,              
грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на  всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост           
нови знания и умения и  да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.    

Приоритет  I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка на учениците и развитие на 
система за  вътрешен контрол на качеството. 

Приоритет II. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за 
тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

Приоритет  III. Усъвършенстване системата за квалификация на педагогическите специалисти и кариерното  им развитие. 

Приоритет  IV. Осигуряване на стабилност, ред и защита от форми на насилие и  тормоз  в училището. 

Приоритет V.  Изграждане на привлекателна външна и вътрешна училищна среда . 

Приоритет VI.  Утвърждаване на училището като научно, културно,духовно  и спортно средище. 

Приоритет VII.  Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи. 

Приоритет VIII. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  

Приоритет IX.  Участие в национални програми и проекти  

Приоритет Х.  Училищна е-политика и съвременни иновативни образователни  технологии 
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VI. ЦЕЛИ  НА СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО: 
 
 
              ОСНОВНА  ЦЕЛ: 

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование в ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Сотиря- интелектуално, емоционално,  
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа  на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,  
способностите  и интересите му; 
2. Постигане изпълнението на заложените като приоритетни направления нива на общообразователната подготовка 
 
 
        ПОДЦЕЛИ: 
 
1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати. 
2. Създаване на условия за всеки ученик  за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна  реализация и  
      активен граждански живот в съвременните общности; 

      3.  Въвеждане и реализиране на  система от конкретни мерки,основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за  
  ограничаване и преодоляване на опасностите от ранно отпадане от системата на образование на децата от ромски произход.  

4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им; 
5. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в т.ч. привличане на повече млади учители,  
      учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на  цялата учебна материална база.  

      6.  Създаване на условия за въвеждането на съвременните информационните технологии в организирането и провеждането  
           на учебния процес по всички учебни предмети.  

7.  Въвеждане на интегрирани платформи в обучението и управлението – електронна библиотека,мобилни технологии,поддържане  
     на административна система за управление на училищната дейност, с оглед оптимизация  и подобряване на управлението. 
8.  Утвърждаване на авторитета на учителите и подпомагане повишаването на квалификацията  им и тяхното кариерното развитие. 
9. Развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време  
      и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците. 
10. Създаване на устойчиви  механизми и провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура,  
      гражданските права и творческите дейности на учениците,отнасящи се до тяхната непосредствена сигурност и безопасност в училището. 
11. Приспособяване на системата за образование и обучение към индивидуалните потребности и търсения, за осъществяване на  
      образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) 
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                                                                                                                                                                                                              Приложение№1 
ПЛАН 

ЗА  ДЕЙСТВИЕ  ПО  ПРИОРИТЕТНИТЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
 
Приоритетно направление  I.   Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и  подготовка  на учениците   
                                                                             и  развитие на система за вътрешен контрол на качеството                                                        . 

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Обучение на педагогическия персонал в училище  и адаптиране 
планирането и организацията на  цялостната учебна дейност към 
изискванията  на новия ЗПУО  и държавните образователни стандарти 

Адекватност с изискванията 
за планиране и организация 
от всеки  учител 

 
2016 

        директор,  
          ЗДУД, 

главен учител 
Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 
повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни 
форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и 
овладяване на компетентности – новаторски подходи в методиката 

Повишаване резултатите на 
учениците с 0,2- 0,4 пункта 
във формите за вътрешно и 
външно оценяване годишно 

    
 
   2016 - 2021 

   главен учител, 
     методически 
      обединения, 
          учители 

Издигане равнището на родно езиковата подготовка,съгласно 
изискванията на ДОС за усвояването на българския книжовен език. 
Акцент върху грамотността- допълнителна и диференцирана работа с 
учениците още от постъпването им в училище. 

100% ограмотяване на 
учениците в рамките на  
периода  I –III клас 

 
   2016 - 2021 

 главен учител, 
учители начален 
етап, методически 
обединения 

Въвеждане на длъжността “помощник-учител” за подпомагане работата 
на учителите в начален етап с невладеещите български език деца. 

Намаляване % неграмотност 
в начален етап 

         2017       директор 

Увеличаване дела  на практическото обучение в училището – въвеждане 
методите и системата на проектно базираното  обучение 

Промяна в отношението към 
процеса на обучение  

         2018   главен учител 

Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за  психо - социалния 
климат в училището,за превенция на различни форми на дискриминация 
сред учащи, педагогически и непедагогически персонал, за реализация на 
гражданското образование.  

Засилване  на ученическото 
самоуправление, нулева 
толерантност към  прояви  
на тормоз и насилие 

 
  2016 - 2021 

      директор, 
   педагогически   
       съветник 

Разработване на система за вътрешен контрол на качеството на 
образователния процес – показваща възможности за по-висока 
ефективност на учителя в собствената му дейност,включваща 
наблюдения на уроци,провеждане на вътрешно-училищно оценяване  
по учебни предмети,отчитане на допълнителната работа с изоставащи, 
брой разработки на уроци  и др. като част от процеса на атестация на  
педагогическите специалисти и кариерното им развитие. 

 Обективно действаща  
система  за контрол и оценка 
на резултатите от труда на 
учителите и педагогическите 
специалисти в училището 

 
 
  2017 - 2018 

      директор,  
          ЗДУД, 
    главен учител 
           МО 

Увеличаване дела на контролната дейност на директор и ЗДУД в посока 
качество на образователния процес – резултати, анализ на дефицити, 
оценка на възможностите на учителите  и потребност от продължаваща 
квалификация 

Стимулиране за усърдие и 
професионалната  изява  на 
учителите и педагогическите 
специалисти 

 
  2016 - 2021 

 
       директор,  
          ЗДУД 
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Приоритетно направление  II.  Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване 
                                                                          на   условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.                                              . 

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Проучване и систематизиране желанията, нагласите и сферите на 
интереси на учениците за допълнителни занимания и изява на талант 

Адекватност при планиране 
и организиране на формите. 

      
      2016 

         класни 
    ръководители 

Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, 
които спомагат за по-добрата организация на свободното време, 
задържане на учениците в училище  и са насочени към развитие на 
потенциала на учениците в три направления – най-малко 12 групи за 
занимания с познавателна, творческа и спортна насоченост. 

Намаляване броя на 
отсъствията и отпадналите, 
възможност за личностна 
изява на всеки ученик 
според способностите си   

 
 

2017 - 2020 

         
         директор,  

главен учител, 
учители 

Пълноценно използване на възможностите за допълнителна работа и 
извънкласни занимания при стартиране на Национална програма на   
МОН -“Твоят час”. 

Максимален обхват  в 
допълнителни занимания 

    
   2017 - 2020 

      главен учител, 
          учители 

Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в 
детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен 
характер и популяризация на постиженията  в тях. 

Стимулиране изявите и 
постиженията  на 
учениците 

 
   2016 - 2021 

         класни 
    ръководители  
             М О 

Участие на училищни формации и индивидуални участници в 
училищните мероприятия по годишния план за дейността и в различни 
изяви в селото и общината.  

Изграждане на самочувствие 
и удовлетвореност от 
постиженията 

   
   2016 - 2021 

              класни 
       ръководители 
         и   учители 

Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на 
различни видове дейности инициирани от ученическия съвет. 

Засилване на ученическото 
самоуправление 

         2017          директор 

Съвместна  работа с НПО и институции, които включват в дейността си  
форми за работа с  ученици и подрастващи.  

Социална  интеграция    2017 - 2021     педагогически   
       съветник 

Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на  
екскурзии, посещения на обекти с национално значение,ученически 
отдих и извънкласни дейности  през пролетната и лятната ваканции. 

Извеждане от рисковата 
среда и привличане на 
учениците в училище 

 
  2017 - 2021 

      директор,  
    главен учител 

 Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 
дейности и Националния спортен календар на МОН  и организираните 
прояви на общинско  и областно ниво 

Личностна изява и развитие 
на заложби и способности 

 
  2016 - 2021 

       
         директор 
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Приоритетно направление III. Усъвършенстване системата за квалификация на педагогически специалисти и кариерното  развитие . 

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Запознаване с реда и условията за повишаване на квалификацията и с 
новите моменти в ЗПУО и ДОС за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в 
системата на предучилищното и училищно образование 

Информираност и 
компетентност по въпросите 
за квалификацията и 
кариерното развитие 

      
      2016 

           
            директор 

Разработване на училищна система  за установяване на дефицити и нужда 
от допълнителна квалификация на педагогическите кадри по обективни 
критерии и показатели – оперативна квалификационна карта 

Ясни правила  и ефективно 
планиране на вътрешно – 
училищната квалификация 

 
        2016 

     главен учител, 
        и    М О 

Въвеждане на професионалното портфолио,като част от условията и реда 
за атестиране на педагогическите специалисти; 

Ясни цели, функции и 
съдържание на портфолиото 

        
        2017  

      главен учител, 
          учители 

Финансово обезпечаване чрез бюджета на училището, провеждането на 
въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 
педагогическата колегия и административен персонал. 

Осигуряване на обучения за 
придобиване на нужните за 
периода квалифик.кредити 

 
   2017 - 2021 

  
           директор 

Организиране дейността на МО в секторни ядра – открити уроци, 
проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, 
участие в научна-практическа конференция,така че да осигурява 
необходимите 16 академични часа вътрешно-училищна квалификация за 
всеки учител за съответния  атестационен период. 

Възможност за избор от 
учителите на форма и 
посока на квалификация 
според потребностите 

 
 
  2017 - 2021 

 
 
     главен учител, 
         и    М О 

Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен  и 
нивото в кариерното развитие  с допълнително материалното 
стимулиране предвидено във вътрешните правила за работна заплата. 

Стимулиране непрекъснатия 
стремеж за повишаване на 
квалификационните нива 

   
   2017 - 2021 

  
            директор 

Издигане ролята на наставничеството като въвеждаща квалификация, 
част от вътрешно-училищната квалификационна дейност – до 2 месеца 
след встъпване на лицето в длъжност, директора определя и наставник. 

Целева методическа и 
организационна помощ на 
новопостъпили учители 

          
        2016 

         директор 
     главен учител 

Въвеждане на системата “Предай нататък” – преминали през 
квалификационна форма в обучителна организация с признати 
квалификационни кредити,обучават учители с установени дефицити  по 
същото направление. 

Финансова  ефективност на 
процеса за повишаване  
квалификацията  на 
педагогическата  колегия  

   
 
  2017 - 2021 

    
         директор 
     главен учител   

Осигуряване на продължаваща квалификация на ниво училище,чрез 
краткосрочни обучения за работа с електронни уроци, е-платформи и 
нови информационни технологии за периодична актуализация на знания 

Усъвършенстване уменията 
на учителите за работа с 
ИКТ  и електронни уроци  

 
  2017 - 2021 

         директор,  
      главен учител 
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Приоритетно направление IV. Осигуряване на стабилност, ред и защита от форми на насилие  и  тормоз  в училището.                            . 

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Актуализиране на училищните документи и процедури за личностно 
подпомагане  с изискванията на  ЗПУО  и ДОС за приобщаващо  
обучение 

Компетентност в работата  
на училищните  екипи 

      
      2016 

          ЗДУД 
     педагогически  
          съветник 

Оборудване на специализиран кабинет на педагогическия съветник  за  
консултативна и медиаторска дейности с деца с рисково поведение 

Действащ кабинет  за 
учебната 2016-2017 год. 

      2016         директор 

Създаване на училищен екип, включващ представители на обществения 
съвет, ученическия съвет,екипа за превенция на училищния тормоз и 
педагогическия съветник, за работа с родители на деца с прояви на 
агресивно поведение и деца застрашени от отпадане. 

Ясна процедура  за работа с 
деца склонни към агресивни 
прояви   

        
      2017  

     педагогически  
          съветник   
       главен учител 
 

Разработване на система за превантивни мерки, регистриране на случаи 
на агресивни прояви и тормоз и протоколи за адекватна реакция 

Регистър на проявите  и 
регистър на застрашените 

        2017       педагогически  
          съветник   

Взаимодействие и постоянен контакт с отдел “Закрила на детето”, 
инспекторите от  РДВР, МКБППМН  община Сливен 

Сътрудничество между 
институциите 

  2016- 2021      педагогически  
          съветник   

Усъвършенстване на системата на пропускателен режим за външни 
лица,допускане на МПС на територията на училището и разширяване на 
системата за видео наблюдение.При необходимост  разкриване на втори 
щат охрана към училището. 

Недопускане на инциденти  
с деца на територията на 
училището  и засилен 
контрол 

 
 
  2017 – 2018 

 
 
         директор 

Довършване на изградената вече ограда и от източната страна на 
училището,с цел пълно ограничаване на достъпа на външни лица. 

Ограничаване достъпа на 
МПС  и външни лица 

   
       2017  

  
            директор 

Практически симулации за действие при кризисна ситуация – 
бедствия,земетресения,терористична заплаха, лице с оръжие в сградата 

 Умения за действие   2016- 2021             директор, 
       класни ръковод. 

Активно включване на учениците от прогимназиален етап в дежурствата 
и съблюдаването на реда за предотвратяване на конфликтни ситуации. 

Подобрена  дисциплина   2016- 2021          директор 
      главен учител 

Изграждане на система за автоматична идентификация с ученическа 
карта  на входа на училището,като част от пропускателния режим 

Засилен контрол  на 
пропускателния  режим 

   
        2020 

      
             директор     
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Приоритетно направление V.   Изграждане на привлекателна външна и вътрешна училищна среда .                                                              . 

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Външна среда: 
Озеленяване и естетизиране на училищния двор Оформени зелени  площи         2017        директор 
Довършване на училищната ограда  от източна страна на училището Цялостно ограден двор         2017        директор 
Настояване  пред община Сливен за отстраняване  на последиците след 
активираното свлачище - подпорна стена  и тротоарна настилка 

Обезопасяване на  опасната 
зона и трайно решение 

        2017       директор 

Разширяване на базата с допълнителен корпус от минимум 6 стаи и 
столова – търсене подкрепа от Общински съвет за ново строителство 

Решаване на проблема  с 
недостиг на класни стаи 

 2017 – 2020       директор 

Предприемане на действия за преотстъпване от община Сливен  на част  
от прилежащото парково пространство за стопанисване от училището и 
изграждането на  затворена  спортна площадка  и площадка по БДП. 

 Изградени  спортна 
площадка и мини полигон за 
обучение по БДП 

   
 2017 - 2020 

  
       директор 

Оформяне на кът за отдих на открито за учениците от ПИГ в северо -
източната част на двора с беседка и спортни съоръжения 

Обособен кът за провеждане 
на организирания отдих 

 2018- 2021        директор 
      

Изграждане на алея на европейската символика  със знамената на 
страните членки на ЕС  и европейска карта 

Подходящо място за 
училищни ритуали 

 2018- 2021        директор 
    

Вътрешна  среда:      
Естетизиране на общите пространства – коридори ,фоайета и тераса. 
Художествено оформяне на етнографския кът и кътовете за ученическо 
творчество  и постижения. 

Съвременен облик  и 
привлекателна среда 

 
2016 - 2021 

 
 училищен екип 

Обзавеждане и оборудване на кабинет на педагогическия съветник              кабинет      2016         директор 
Обновяване на класните стаи с училищна мебел, табла и бели дъски    привлекателна среда 2016 - 2021         директор 
Поставяне на нова венилова настилка в коридорите и физкултурен салон    привлекателна среда 2017 - 2018         директор 
Поставяне на електронно табло за актуална информация на 1 етаж подобрена комуникация      2018         директор 
Оборудване на стая от 2 етаж с подходящи мебели, техника и пособия за 
провеждане на лабораторни занимания  по химия,физика и биология  

възможност за качествено 
провеждане на УОП 

2017 - 2018         директор 

Обновяване и обогатяване на компютърния кабинет с по–висок клас  
настолни станции,размножителна и копирна техника. 

възможност за качествено 
провеждане на УОП 

2017 - 2018         директор 
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Приоритетно направление VI.   Утвърждаване на училището като научно, културно,духовно  и спортно средище.                                      .                                                           

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
 Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и 
извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на 
свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал 
на учениците и задържането им в училищна среда. 

Задържане на учениците, 
намаляване на отсъствията   
и намаляване  броя  на 
отпадналите от системата 

 
2016 - 2021 

 
      директор 

Предоставяне на свободен достъп до училищната база  и всички налични 
ресурси за провеждане на различни видове дейности. 

Задържане на учениците, 
намаляване на отсъствията    

2016 - 2021       директор 

Изграждане на училищна библиотека и читалня “Родна реч” Действаща библиотека       2018        директор 
Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, 
специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по 
химия, физика, онлайн симулация на реални и научни експерименти).  

Създаване на траен интерес 
и мотивация за учене 

 
2017-2020 

       директор 

Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 
дейности и Националния спортен календар на МОН . 

Задържане на учениците, 
намаляване на отсъствията    

2016 - 2021        директор 

Организиране на културни празници в училището и на общинско  ниво.   Възпитателен ефект 2016 - 2021         директор 
Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни 
изяви.Насърчаване участието на учениците в конкурси  и фестивали. 

Възможности за личностна 
изява на способности 

2016 - 2021        директор 

 
 
Приоритетно направление VII.  Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи .                                                             

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Учредяване на обществен съвет,съгласно ЗПУО, като орган подпомагащ 
дейността в училище  и  представител на родителската общност 

        Обществен  съвет       2016          директор     

Разработване на ефективна училищна система от действия,взаимовръзки  
и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците и  
за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.  

Включване на родителите в 
работата по намаляване броя 
отсъствия и  дисциплината 

  
  2016- 2021 

     педагогически  
          съветник, 
          директор       

Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  
ученика и неговите родители при нужда и конкретни ситуации . 

Оперативност  в действията   2016- 2021      педагогически  
          съветник 

Активно включване на родителите като участници в училищния живот По-добра комуникация   2016- 2021            учители 
Ясна схема на връзките и сътрудничеството с институциите – по кои 
въпроси на ОВП с кого работим –РУО, общинска управа,РДВР,НПО и др 

Ефективно  сътрудничество    2016- 2021            директор     

 
 



 15 

 
Приоритетно направление VIII.  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”.                                                            .                                                             

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Ефективни и трайни партньорства с одобрени  от МОН  обучителни 
организации за практическата реализация на непрекъсната квалификация 
на работещите в училището.  

Повишена квалификация  на 
педагогическите  кадри 

      
  2016- 2021 

          директор 
     главен учител          

Насърчаване желанието и достъпа до различните форми на непрекъснато 
образование с цел придобиване на необходими нови умения.  

Увеличаване  броя учители 
     с придобита ПКС 

  2016- 2021         директор 
     главен учител 

Създаване на организация, с цел даване възможност на повече ученици 
да се обучават в самостоятелна форма на обучение. 

 самостоятелна форма на  
обучение за желаещите 

  2017 - 2021         директор 
           ЗДУД 

Въвеждане  на разнообразни форми на учене - електронно учене, 
проектно базирано обучение, съчетаване на присъствено обучение и 
самостоятелно учене с изпълнение на самостоятелни задачи.  

Въвеждане на иновативни    
подходи  и методи 

         
  2017 - 2018 

         директор 
     главен учител 

Развитие на европейски партньорства по европейски програми като 
допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики 

въвеждане на добри 
практики 

  2016 - 2021      главен учител 

 
Приоритетно направление IХ.  Участие в национални програми и проекти                                                                                                            .                                                             

Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 
Национална програма „Квалификация"- по всички тематични 
направления с максимален брой  учители 

Повишена квалификация  на 
педагогическите  кадри 

  2016- 2017       главен учител          

Национална програма „Училището - територия на учениците",  Инициативи  и изяви   2017- 2021         главен учител 
„Информационни  и  комуникационни  технологии (ИКТ) в училище"     Интернет свързаност   2017 - 2021         директор 
Национална програма „ С грижа за всеки ученик” модул 4 Подобрени  резултати   2017 - 2018          директор 
Проект “ Твоят час” Форми за извънкласни дейн.   2016- 2021       главен учител 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетно направление  Х.  Училищна е-политика и съвременни иновативни образователни  технологии.                                              .                                                                                                                                                                 
Дейности  за изпълнение  Очакван резултат срок отговаря 

Осигуряване на интернет свързаност в цялото училище    Съвременна  среда   2017 - 2021             директор           
Обновяване и осъвременяване на компютърния кабинет – софтуер,техника     Качествен УОП   2017 - 2021          директор 
Библиотека с разработки на електронни уроци за всички класове  Обмен на електронни уроци     2017 – 2021          директор 
Осигуряване на лицензи за платформа “Енвижън” за всички класове     Качествен УОП   2017 - 2021          директор 
Оборудване на 6 класни стаи с интерактивни дъски     Качествен УОП   2017 - 2021          директор 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение№2 

ФИНАНСИРАНЕ 
НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ  

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

ще са от делегирания бюджет, като модел на финансиране и управление в системата на училищното образование. 
2. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика през 
    петгодишния период по изпълнение на стратегията,като ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. 
3. Извън единните разходни стандарти за издръжка на ученик,можем да разчитаме на формирания преходен остатък, който ще бъде  

          насочен за финансиране на  Приоритет V. Изграждане на привлекателна външна и вътрешна училищна среда 
                както и на приход в бюджета на допълнителни средства :  

а/  за учебници и учебни помагала 
б/ за капиталови разходи; 
в/ добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане 
г/ добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата 

     д/ средствата по национални програми за развитие на образованието 
               е/ други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.  
              ж/  собствени приходи  от наем за ползване на павилион и помещения  

      з /  от дарения и приток на публични и частни средства  в съвместни инициативи с  училището.  
          4. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.  
 

                          Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие и  
                      ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.  
 
                                               Срок за изпълнение на Стратегията за развитие е краят на учебната 2020/2021 година. 
                          Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в  
                     организацията на работа в училището или в нормативната база на средното образование. 

 
                    На основата на актуализирана стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите със срокове и отговорници. 

 
                    Със Стратегията за развитие на училището са запознати  членове на педагогическия персонал, обществен съвет и родители. 

 


