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I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ИСТОРИЯ, СТАТУТ 

 

Стратегията за развитие на ОУ «Иван Вазов», гр. Силистра обхваща периода от 2021 до 

2025 г. и надгражда стратегия 2016-2020 година, изградена на база новия Закон за 

предучилищното и училищно образование и с промяната на държавните образователни 

стандарти. Стратегията предстои да се актуализира своевременно поради 

непредвидимите фактори в обществото по време на пандемия и борбата с биологичния 

агент COVID-19. Стратегията е разработена по време на извънредно положение, което 

налага извеждане на краткосрочни цели и приоритети в рамките на едногодишен период 

и дългосрочни цели на база промените в нормативните актове .  

 

ИСТОРИЯ, СТАТУТ 
ОУ «Иван Вазов» има 47 годишна история и е най-големите основни училища в град 

Силистра. В него се обучават 569 ученици от 1 до 7 клас от 57 педагогически специалисти. 

Построено е през 1974 година и до момента интересът на родителите към училището е 

голям поради: 

- Високите резултати от НВО в четвърти и седми клас; 

- Класиране на ученици на призови места в олимпиади, конкурси и състезания; 

- Осигуряване на целодневна организация на обучение като основно училище, 

осигуряваща пълноценна заетост на учениците в рамките на учебния процес за 

овладяване на ключовите компетентности; 

- В  училището функционират 18 групи за целодневна организация на учебния ден, 

като 14 са в начален етап и 4 в прогимназиален етап; 

- Осигуреният транспорт на пътуващите ученици; 

- Осигуреното обедно хранене, закуски, плод и мляко; 

- Редицата извънкласни дейности, които училището поддържа, както и 

непрекъснатите извънучилищни дейности, ангажиращи цялата училищна общност 

– ученици, учители и родители; 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.  

АНАЛИЗ 

1. 2020 - 2021 г.са белязани със знака на разпространението на пандемията от вируса 

Ковид 19 и революционните промени в образованието с преминаването в 

дистанционен режим на обучение и компенсирано присъствано обучение в електронна 

среда за осигуряване заетостта и непрекъснатата подготовка на учениците по време на 

принудителния престой в къщи.  

2. Основни предизвикателства пред българската образователна система и  ефективни 

начини за справяне с тези предизвикателства в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра към 

настоящия период на : 

- включването, приобщаването и ограмотяването на  всеки ученик; 

- ориентирането към новите подходи, базирани на идеите за свободно развитие на 

личността и нейната педагогическа поддръжка, като демократично учене;  

- осигуряване на подходяща образователна среда, учебни програми и нови роли в 

образователния процес; 

Стремежът е към засилване на изискването за лична отговорност, което засяга 

взаимоотношенията между индивида и образователната институция – училището. 

Наблюдава се и пренасочване от процесите на контрол на образователната система към 

консултиране за подпомагане подобряването на резултатите.   

В съвременното българско общество в последните години се състоя създаване и развитие 

на широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към училището и 



учителите и в подкрепа на образователните промени. Очакванията на българското 

обществото са за: 

 промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния 

процес; 

 въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/; 

 поетапно редуване на присъственото обучение с ОРЕС на учениците от различните 

етапи на обучение с цел осигуряване на дистанция по време на общуването; 

 широко гражданско участие на родители и ученици в реализиране на новите 

подходи на преподаване и учене в електронна среда; 

 включването на родителската и ученическа общност в управлението на 

училищната общност и в нейното укрепване и развитие, при безусловна 

публичност за състоянието и промените в нея; 

 хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения; 

 подобряване на качеството на образованието. 

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство -  

осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от 

правото на образование, като  процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността  на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички 

ученици. В контекста на приобщаващото образовани ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра дава 

ясен знак за хуманизъм и толерантност,  тъй като в него се обучават 20 ученици със 

специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 7 клас. Училището е от първите, 

започнали процес на интеграция на ученици със СОП. Като отговорна образователна 

инсититуция, Основно училище „Иван Вазов“ ориентира политиките си към задържането 

и предотвратяване на отпадането от образователната система на ученици в задължителна 

училищна възраст и осигурява свои представители за включване в  екипите за съвместна 

работа на институциите (екипите за обхват). 

В дух на демократичност граждански контрол се осъществява чрез органите на 

Обществения съвет. В училището функционира Училищно настоятелство, регистрирано 

през 2008 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чрез училищния 

ученически съвет в Основно училище „Иван Вазов“ като форма за ученическо 

самоуправление учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните 

дейности. Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния ученически 

съвет да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни 

инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното 

гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и 

насилието сред младите хора. 

Автономията на училището да разработва свой училищен правилник, училищни учебни 

планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя 

учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на 

учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, 

защото резултатите от избора стават известни след години. Училището избира 

организацията, методите и средствата за обучение в посока осигуряване качеството на 

предлаганото обучение. Автономията на Основно училище „Иван Вазов“ се изразява в 

новите роли на училищното ръководство по време на борбата с COVID-19, изразяващи се 

в: 
  1. Предварително проучване на техническата осигуреност на учителите и учениците 

за работа от разстояние в електронна среда; 
Определяне вида на обучение от разстояние в електронна среда; 
Избиране съвместно с педагогическия съвет на електронна образователна система за 
обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес; 
Организиране обезпечаването на учителите с технически средства за провеждането на 
обучение от разстояние в електронна среда; 



. Проучване на възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 
специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда при 
отсъствието на учител; 
Нови аспекти на взаимодействието с родителите в електронна среда по време на 
изолация.  
Сътрудничество и нови форми на обратна връзка за подготовка  и проследяване на 
резултатите от ученето. 
 Нова организация на провеждане и отбелязване на национални и училищни празници, 
състезания, олимпиади и конкурси. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само 

в право, но и в задължение. В ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра квалификацията и 

кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения  и 

повишаване на компетеностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие 

с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното 

му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната 

политика. То е насочено и към напредъка на учениците. Тези политики и мерки за 

кариерно развитие на педагогическите специалисти и придобитите квалификационни 

кредити през последните години, благоприятстват предстоящата атестация  като оценка 

на съответствието на дейността им с постигнатите резултати.  

Гаранция за добро управление е и умението за прозрачно управление на 

делегирания бюджет. 

 

АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението  

 Бързо и адекватно навлизане в електронното 

обучение и адаптиране на уроците към създадената 

от МОН платформа MS Teams;  

  Участие на училището в  програми и проекти за 

осигуряване на техника; 

 Стегната организация по проучване възможностите 

за обучение в ОРЕС и обезпечаване на нуждите; 

 Създадени условия за позитивни мотиви за учене у 

учениците: индивидуален подход, дейности за изява 

на способностите и възможностите. 

 

 

Единни европейски стандарти за качество на 

образованието; 

 Много добро равнище на получените знания и 

изградени умения, съобразени с държавните 

образователни стандарти; 

Промяна на процеса на обучение, насърчаващ 

развиване и придобиване на ключовите 

компетентности и ориентирането му към 

провокиране на самостоятелното и критично 

мислене и към интелектуално развитие на 

личността 

2. Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на учениците 

 Приложение на иновационни интерактивни методи 

на работа от голяма част от учителите във физическа 

и електронна среда; 

Практическа насоченост, иновативност, 

креативност и интерактивни методи и форми в 

обучението във физическа е електронна среда; 

 Създадени условия за въвеждането на 

информационните технологии в организирането и 

провеждането на учебния процес по всички учебни 

предмети; 

Повишаване на квалификацията и обмяна на 

добри педагогически практики между учителите 

за работа във физическа и електронна среда; 

 Формирани активи на класа и Училищен ученически 

съвет във физическа и електронна среда;  

Оптимизиране на екипната работа в различните 

направления; 

 Ефективна организация на дейностите в ГЦОУД за 

екипна работа; 

Оптимизиране на екипната работа в ГЦОУД – 

възможности за провеждане на самоподготовка в 

ел. среда и обратна връзка за проверка; 



3. Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците 

 Желание от страна на учениците за участие в 

училищни дейности във физическа и електронна 

среда; 

Стимулираща среда за извънкласни дейности и 

творчески изяви.  

 Добра координация между учители и родители. 

Подаване на своевременна информация за 

постиженията и пропуските по време на он-лайн 

обучението от страна на класните ръководители и 

учителите по съответните предмети; 

Има прозрачност при оценяване резултатите от 

обучението и оформяне на окончателни оценки 

 Разработване на индивидуални учебни програми за 

работа с учениците със специални образователни 

потребности; 

Ефективна работа на ЕПЛР 

 Своевременно подаване броя на отсъствията в 

електронния дневник и модул „Отсъствия“ в 

НЕИСУО; 

Засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците за работа. 

 Нови форми на проверка и оценка и обратна връзка 

– тестови изпитвания – Наредба 11; 

Проверка и оценка знанията на учениците 

Социализация и възпитание в образователния процес 

 Съхренение на развиваното доверие между учители, 

ученици и родители; 

Установяване на трайни взаимоотношения на 

сътрудничество с родителите за оказване на 

възпитателно въздействие върху учениците 

 Взаимодействие с родителите и институции; Превенция на противообществените прояви чрез 

ефективно взаимодействие с родители и 

институции. 

 Желание от страна на учениците за участие в 

училищни дейности във физическа и електронна 

среда; 

Привличане на учениците като партньори в 

разработване и реализиране на проекти 

 Пълноценно функциониране на УКБППМН, 

разглеждане на всеки случай на провинено дете; 

Превантивна дейност с децата в риск. 

 Взаимодействие на класните ръководители с ЕПЛР; Ранно идентифициране на децата в риск чрез 

проучване и оценка на потребностите и 

интересите на учениците 

 Училището е обособило зала  за изяви на 

талантливите ученици; 

Възможности за изява на талантливи ученици 

 Степен на удовлетвореност от образователния 

процес; 

Ученици – реализиран на 100% план-прием; 

Липсва текучество на учители. 

Доверие на родители, видно от високия интерес 

при приема на ученици. 

 Актуализация на вътрешни норметивни актове; Залагане на промените, съгласно действащата 

нормативна уредба. 

 Ефективно управление на ресурсите 

 ЧОВЕШКИ - Обезпеченост с квалифицирани, 

висококомпетентни и мотивирани учители; 

създадена система за квалификация на 

педагогическите специалисти; 

Подкрепяща национална политика за развитие на 

образованието; Кариерно развитие и 

професионално усъвършенстване. 

Високи изисквания към собствената научна и 

методическа подготовка. 

 Екипи за ключови компетентности – МО, които 

споделят идеи, добри практики, постигнати 

резултати;  

Адаптиране на стила и методите на работа на 

учителите и ориентиране на обучението към 

потребностите на обществото. 

 Материални – Пълно осигуряване на хигиенни 

материали, технологична обезпеченост с 

компютърна техника, таблети, интернет; 

Осигуряване на безопасна и сигурна среда в 

здравословни условия за обучение и труд 

 Изработване на едногодишен план съобразно 

оценката на риска; 

Предвиждане на дейности за отстраняване на 

ресковете, съобразно изискванияна на МЗ и 

спецификата на училището 



 Финансови – заплащане на ОРЕС и заместване, 

средства за социални разходи, ДТВ; 

Използване на системата за оценка на труда за 

стимулиране и поощрение на добрите резултати в 

обр. процес; 

 Актуализация на ВПРЗ, вътрешни правилници и 

заповеди; 

 Увеличение на РЗ според ПМС, считано от 

01.01.2021 г.; 

Заплащане на допълнителните средства за работа 

в ОРЕС – 30 лв. 

Актуализация на РЗ 

Информационни:  

 Нов подход при управление на информационните 

ресурси чрез поддържане на интернет страница на 

училището с актуална информация по време на 

изолация и ОРЕС; 

 - публикуване на актуални заповеди и 

вътрешноучилищни нормативни документи, бланки, 

съобщения; 

-  постижения на учители и ученици, галерия със 

снимки; 

Тясна връзка със заинтересовани страни 

Управление и развитие на  физическата среда 

 Осигурени безопасни условия в борбата с Ковид 19; Засилен контрол на хигиената на физическата 

среда, носенето на маски, осигуряването на зони 

за движение, оптимални графици за ОРЕС и 

присъствено обучение 

 Осигурен пропускателен режим на всички отворени 

входове; 

 Оптимизиране графика на портиерите; 

Намаляване риска от достъп на външни лица в 

сградата на училището с оглед недопускане на 

заразени лица; 

-предотвратяване условия за инциденти 

 Ремонт на сградния фонд за работа във физическа и 

електронна среда; 

 Естетизирана среда; 

Възможности за кандидатстване по проекти и 

програми; 

Целесъобразно разпределение на бюджетни 

средства. 

 Екипна работа на педагогическите специалисти при 

планиране и организиране на дейности с учениците 

във физическа и електронна среда; 

Засилени мерки за контрол за опазване на  

физическа и електронна среда; 

 Подобряване на физическата среда за спорт и отдих, 

места за отдих и изчакване на учениците – пейки и 

кътове и др.; 

Дворно пространство и  сградния фонд за работа 

в новите условия на физическа и електронна 

среда; 

Развитие на институционалната култура в училището 

 Добри изяви на учениците в областта на 

математиката, българският и чуждите езици, 

информационните технологии, изобразителното 

изкуство, физическо възпитание и спорт; 

Възможности за изяви чрез организирани 

Национални, регионални и училищни състезания 

и фестивали 

 Ефективна работа на ЕПЛР с  ученици със СОП и 

ученици в риск; 

 Създадени възможности за присъствено обучение и 

ОРЕС на учениците, нуждаещи се от допълнителна 

подкрепа; 

Създаване на толерантна среда в училището – 

разработване и прилагане на разнообразни форми 

и програми за деца с трудности и дефицити в 

обучението с цел превенция на 

противообществените прояви 

 Позитивен организационен климат в новата 

образователна реалност – електронни часове и 

дистанционно обучение; 

Непрекъснато преосмисляне и актуализиране на 

училищните политики за включване в 

образователни дейности с оглед новите реалности 

и изисквания на участниците в образователния 

процес 

 Съдействие на училищния психолог по времето на 

изолация; 

Прилагане на добри практики и механизми за 

преодоляване на психологическите травми по 

време на изолация 

 Благотворителни кампании и дарителски акции; Подпомагане на ученици от училището в с. 

Добротица  



Управлениe на партньорства 

 Добра координация и обмен на информация между 

класните ръководители, учителите и ръководството 

на училището при работа с ученици с проблемно 

поведение или в риск; 

Ефективно взаимодействие на създадените екипи 

за позитивна среда и др. 

Включване на родителите в училищни 

инициативи и съвместни дейности; 

 Съвместно планиране на дейностите в част от 

класовете 

Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическият съветник и училищния психолог 

на ученици и родители 

 

СЛАБИ СТРАНИ  ЗАПЛАХИ 

 Недостатъчно познаване на нормативната уредба от 

страна на част от педагогическия персонал; 

Допускане на  грешки в планиращата дейност, 

организацията на работата и оценяване 

резултатите от обучението на учениците. 

 Негативни последствия от дистанционното обучение 

с недостатъчна мотивация на учениците от за 

усвояване на трайни знания; 

Недостатъчна мотивация на учениците  за 

усвояване на трайни знания 

 Липса на взаимодействие между учителите относно 

натоварването на учениците по различните учебни 

предмети; 

Трудно възстановяване на работния ритъм и 

координация на колегите 

 Електронната среда без допълнителни видеоуроци е 

невдъхновяваща, натоварваща зрителната памет; 

Нестимулиран наличен потенциал у учениците 

 Липса на обратна връзка с малка част от родителите. 

Занижен родителски контрол; 

Ниска заинтересованост на  част от родителите 

към случващото се в училище 

 Активизиране членовете на УН/училищно 

настоятелство/; 

 Подновяване на традиции и нови инициативи; 

Понижаване на активността на членовете на  УН 

поради липса на редовни срещи на живо 

 Предозиране на информацията в урочната работа и 

на задачите за самостоятелна подготовка; 

Демотивация на учениците за активна учебна 

дейност 

 Разумен баланс между присъствено и он-лайн 

обучение за опазване живота и здравето на всички 

участници в образоватено-възпитателния процес. 

Поставяне като приоритет живота и здравето на 

ученици, учители и персонал по време на борбата 

с COVID 19 

 

III. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

Нуждата от нова Стратегия за развитие на основно училище „Иван Вазов“, гр. Силистра  

за периода 2021-2025 г. е продиктувана от  промените в страната ни в образователната 

политика след епидемичната обстановка по целия свят, въвеждането на нов тип обучение 

от разстояние в електронна среда и е съобразена с Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), от 

Министерството на образованието и науката, с националната и регионална политика в 

сферата на образованието, като следва изцяло заповедите на Министъра на образованието, 

Министъра на здравеопазването и конкретните противоепидемични мерки. Изготвена е от 

ръководния екип  на училището, като нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции на училищната образователна среда в новите условия на обучение, 

съгласно промените в Наредба № 10 за организация на дейностите за синхронно и 

асинхронно обучение, както и всички промени в Наредбите от 2020 г. и 2021 г. и 

представят нашите виждания за качествено образование според Стандарта за 

управлението на качеството в институциите  и образователните принципи и цели, 

заложени в текстовете на ЗПУО. 

 Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство 

в образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и 

другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни и 

основни партньори, без които обучението би било невъзможно  в новата образователна 

реалност. 



 В нашето училище  се стремим да  осигурим интелектуалното, емоционално, 

социално, духовно - нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез  ранно 

откриване на заложбите и способностите му.  

МИСИЯ 

Осигуряване на безопасна среда за учене и труд и превръщането на училището в модел на 

съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на 

личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общност, 

разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които 

произтичат от членството в Европейския съюз.  

„Помогни ми да се справя“ 

Такава е кратката формулировка на нашата мисия. Тя е насочена както 

към учениците, така и към останалите участници в образователния процес 

– учители и родители и тя предполага: 

   Екипна работа – взаимодействие и сътрудничество между 

учителите в организацията, управлението и контрола на учебно-

възпитателния процес;  

 Диференциран подход, индивидуална и групова работа с учениците;  

 Работа в овладяване на ключови образователни компетенции от 

учениците, както и развитие на уменията за общуване на всички 

участници в образователния процес; 

 Активност, настойчивост, постоянство и търпение при справяне с 

дивиантните поведения, както и при преодоляване на образователните 

затруднения на учениците със СОП или на учениците със слаби резултати; 

 Привличане и приобщаване на родителската общност към решаване 

на проблемите. 

 

 ВИЗИЯ 

„Ефективно училище с подходяща училищна среда, благоприятен климт и модерно 

оборудване.“ 

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и 

граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства 

на преподаване, подготвящо активни  социално-отговорни личности, справящи се с 

предизвикателствата на новата дигитална реалност. 

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен 

достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо 

дискриминация при провеждане на училищното образование. 

ПРИНЦИПИ 

1.1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със 

законите и подзаконовите нормативни актове 

1.2. Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, 

регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

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

училището да бъдат публично достъпни. 



1.4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и 

архивиране. 

1.5. Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС.  

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. 

1.7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни 

възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение 

на стратегическите и оперативни цели.  

 

IV. ЦЕЛИ 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 Да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на 

всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19 като осигурим качествено ОРЕС, 

както и гъвкаво прилагане на възможностите на дистанционното обучение за 

учениците със здравословни проблеми. Разумно редуване на присъствено с ОРЕС 

в зависимост от конкретната обстановка в града и училището. Прилагане с 

приоритет на синхронно обучение и асинхронно при невъзможност за първото 

при индивидуални случаи; 

 Подобряване качеството на образованието за придобиване на ключови 

компетентности, подобряване на постиженията на учениците и развитие на 

личността чрез осигуряване на образователна среда за активно участие в 

образователно-възпитателния процес; 

 Обогатяване и модернизиране на училищната материална база; 

  Повишаване авторитета на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра чрез изградена единна 

и ефективна система за управелние, която да осигури високо качество на 

образованието и да повиши авторитета на образователната институция като я 

направи търсена и конкуретноспособна.  

 

Стратегическите цели на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра са ориентирани към 

постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат 

се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на 

българското образование. Приоритет е  необходимостта от ефективно прилагане 

на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и 

изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и 

връзките в нея за осъществяване на образователните цели. На преден план се 

извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по 

постигане на оперативните цели. 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ. ДЕЙНОСТИ 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I : 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Дейност 1. Ефективна иновативна организация на урока, съобразени с новите 

условия в ОРЕС 



1.1.1. Нов модел за подготовка и планиране на уроците, включващ електронни ресурси 

и материали . 

1.1.2. Тематично планиране на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на 

училището; планиране и използване на електронни ресурси от Национална електронна 

библиотека, собствени разработки на ел. уроци, материали от проучвания в споделена 

среда и др. 

1.1.3. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно формулиране и 

правилно обосноваване. Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с 

резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя 

гъвкаво при необходимост. 

1.1.4. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 

Индикатори:  Учителят съобразява обема на учебното съдържание в урока с 

възможностите на учениците 

1.1.5. Организиране на уроците в ОРЕС съобразно наличните технически и 

технологични възможности на детето и семейството. 

1.1.6. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно новите обстоятелства за обучение в ОРЕС и изискванията на 

ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване. 

1.1.7. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. Осигуряване на материали за 

асинхронно учене и подкрепа от медиатори. 

1.1.8. Предварителна подготовка на учебни материали за урока. Споделяне в MS Teams. 

1.1.9. Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за 

проучване, с презентации, с информационни съобщения и др. 

1.1.10. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока, съобразена с 

времевите лимити на учебния час в дистанционна среда и присъственото обучение. 

1.1.11. 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 ѝ. 

1.1.12. Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи. 

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

 

Дейност 2. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване 

1.2.1. Създаване на екипи във виртуалната класна стая, споделя екран, споделя 

материали, поставя индивидуални задачи, задава домашна работа, съобразно 

натоварването по останалите учебни предмети. 

1.2.2. Използва иновативни методи и инструменти при въвеждане на компетентностния 

подход в новия тип обучение, в планирането и реализирането на уроци, които 

провокират ученика да е активен, да преживява, мисли и твори, анализира, решава 

проблеми, сътрудничи си, преговаря и взема решения. 

1.2.3. Използва терминология, която е съобразена с учебното съдържание за съответния 

етап и възрастовите особености на учениците - разбираемо, достъпно, лесно усвоимо 

преподаване. 

1.2.4. Осигуряване на достъп до електронни ресурси, самостоятелно изготвяне на 

дидактически материали за демонстрация, набавяне на инструментариум за всяка тема. 

1.2.5. Планиране и използване на ИКТ в урока. 

1.2.6. Материална обезпеченост с устройства. Осигуряване на технически устройства. 



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

ефективното използване съвременни ИКТ в обучението. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

Дейност 1. Създаване на условия за развитие на умения за учене 

2.1.1. Включване, приобщаването на всеки ученик в  различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и потребности. 

2.1.2. Организиране на уроци с осигурени ресурси в електронна среда за взаимодействие 

между учителя и ученика по време или извън урока за усвояване на минал опит и нови 

знания. 

2.1.3. Осигуряване на условия за интерактивно учене чрез възлагане на добре 

структурирани задачи, които затвърждават придобитите знания и задълбочават 

разбирането на образователното/учебното съдържание. 

2.1.4. Избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за 

обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес. 

2.1.5. Обезпечаване на учителите с технически средства за провеждането на обучение от 

разстояние в електронна среда. 

2.1.6. Проучване на възможностите за възлагане на допълнителни часове на 

педагогически специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна 

среда/при нужда/. 

 

Дейност 2. Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване. 

2.2.1. Използването на иновативни методи и инструменти при въвеждане на 

компетентностния подход. 

2.2.2.  Планирането и реализирането на уроци, които провокират ученика да е активен, 

да преживява, мисли и твори, анализира, решава проблеми, сътрудничи си, преговаря и 

взема решения; 

2.2.3. Използване възможностите за онлайн преподаване и учене, за презентации, 

дискусии, ролеви игри, казуси, изследователски проекти. 

2.2.4. Ангажиране на учениците в решаване на конкретен проблем, като изисква направа 

на работещ модел, макет или изпълнение на друга практическа задача 

 

Дейност 3. Развиване на умения у учениците за работа в екип 

2.3.1.  Създаване на условия за проектно учене. Използване на интерактивни методи на 

обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип. 

2.3.2. Демонстрация на проектите и публичното им представяне пред родители, 

съученици, общественост. 

2.3.3.  Осигуряване на ресурси за ранно оценяване на обучителните затруднения. 

 Дейност 4. Осигуряване на обща подкрепа 

2.4.1.   Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците; 

Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на ученика между 

институциите в системата на предучилищтното и училищно образование: 

- Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

- Изграждане на позитивен организационен климат; 

- Утвърждаване на позитивна дисциплина; 

- Развитие на училищната общност; 



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

2.4.2.  Организиране на ежеседмични консултации и обявяване на графика на родителите. 

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

 -  На ниво паралелки; 

 -  Чрез формите на ученическото самоуправление; 

 -  Чрез проекти и програми; 

 -  Чрез съдействие от компетентни органи; 

 -  Чрез партньорство с институции; 

 -  Кариерно ориентиране и консултиране; 

 -  Педагогическа и психологическа подкрепа; 

 -  Създаване на подкрепяща среда за ученици, склонни към насилие и агресия; 

 - Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им; 

2.4.4.  Кариерно ориентиране на учениците; 

2.4.5.  Занимания по интереси; 

2.4.6. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното 

поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното им развитие. Реализиране на дейности за формиране на 

знания и умения за здравословен начин на  живот. 

-  Здравени беседи; 

-  Дискусии с представители на здравни организации; 

-  Обучения; 

-  Състезания. 

Дейност 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа 

2.5.1. Ефективна работа на педагогическите специалисти по осигуряване на образователна  

среда за допълнителна подкрепа: специалисти, учебното съдържание, техн. средства и 

ресурси; 

2.5.2.  Набавяне на специализирани дидактични ресурси. 

2.5.3. Адаптиране на учебните програми и учебното съдържание, разумни улеснения,  

технически средства, методики и специалисти. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3. 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Дейност 1. Дейности за повишаване на резултатите от външни оценявания, 

олимпиади, състезания и др. 

3.1.1. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на 

учениците. 

3.1.2. Запознаване и спазване на промените в Наредба 11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. (1.09.2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) 

3.1.3.   Изготвяне на единни критерии,  за оценяване на писмени работи и запознаване на 

учениците с тях. 

3.1.4. Изготвяне на график за контролни и класни работи предварителното му 

оповестяване на ученици и на родители. 

3.1.5. Ритмичност на оценяването и осъществяване на  контрол за ритмичност на 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

3.1.6.  Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети, които са 

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок 

от началото на учебната година. 

3.1.7.  Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за 

преодоляването им. 



3.1.8.  Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците 

две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не 

се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване. 

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

критерии и показатели. 

3.1.10.  Аргументирано устно и писмено оценяване. 

3.1.11.  Поощряване напредъка на учениците и стимули за успешното им представяне. 

 

Дейност 2. Проследяване нивото на усвояване на компетентности у учениците 

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

3.2.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия 

и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни 

трудности.  

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

причини. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, 

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

         Дейност 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 

4.1.1. Ефективно функциониране на партньорство между преките участници в 

училищното образование. 

4.1.2.  Създаване на условия за подкрепа на млади учители  – Програма за наставничество  

4.1.3. Училищно партньорство, социална ангажираност и отговорности на 

педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост. 

4.1.4.  Осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование. 

4.1.5.  Реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване 

на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване 

на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

4.1.6.  Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез 

организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.  

4.1.7.  Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси 

- проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

4.1.8. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището - 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави 

необходимо. 

4.1.9. Дейност на училищното настоятелство. 

 

Дейност 2. Външно партньорство 

4.2.1.  Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за местното управление. 

4.2.2. Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, 

реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, 

подпомагащи дейности в областта на образованието 

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

4.2.4.  Взаимодействие с местната общественост. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. 



ПОСТИГАНЕ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС У ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Дейности 

5.1.  Поставяне на учениците в условията на активни партньори в образователния процес. 

5.2.  Сътрудничество на педагогическите специалисти в условията на колегиална етика, 

партньорство и желание за сътрудничество. 

5.3.  Социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа 

с родители, ученици и общественост. 
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II  

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Дейност 1. Стратегически мениджмънт. Изграждане на стратегия за развитие на 

училището съгласно спецификите на институцията и отчитане влиянието на 

външната среда в условията на новата извънредна обстановка в условията на Ковид 

19.  

1.1.1.  Отчетитане на Стратегия 2016-2020. Обсъждане и приемане на приоритети, цели 

и дейности и залагане в Стратегия 21-25. 

1.1.2.  Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите от 

Стратегията съобразно промените в нормативните актове по време на епидемичната 

обстановка в борбата с COVID-19. 

1.1.3.  Обсъждане и приемане План за реализация на стратегическите цели и финансово 

измерение на дейностите.(Утвърждаването на плана е след датата на обсъждане и 

вземане на решение на ПС за приемането му. Изслушват се предложенията, обсъждат се 

и едва тогава придобива окончателен вид ) 

1.1.4.  Извеждане на мерки и приоритети съобразно отчета на Стратегия 2016-2020. 

Заложените и изпълнени цели - основа за надграждане. 

1.1.5.  Участие на Екипа от ПС в разработване на дейности по приоритетите. Комисии по 

направления 
 

Дейност 2. Автономия на училището 

1.2.1.  Актуализация на Правилник за дейността на институцията с ясно разграничени и 

разписани функции в условията на новата образователна реалност. 

1.2.2.  Актуализация на формите на обучение в ОРЕС, програмите за обучение и ресурсите. 

Дистанционна форма и присъствена дневна. 

1.2.3.  Актуализация на седмичното разписание и организацията на учебния ден с 

оптимално разпределение на часовете в ОРЕС/при необходимост/ и присъствено 

обучение, съобразно заповедите на МЗ и МОН. 

1.2.4.   Разработване на варианти за заместване на отсъстващи учители и избор на модел 

за обучение, платформа и учебна среда за работа във виртуалните класни стаи.  

 

Дейност 3. Оперативен мениджмънт   

1.3.1. Осигуряване и управление на ресурсите във връзка с ефективното    управление на 

институцията - осигуряване на ресурси и подходяща работна среда за ефективно 

изпълнение на съответната длъжност. 

1.3.2. Човешки -  гъвкаво управление на възможните варианти за заместване на 

отсъстващи учители. 

1.3.3. Материални -  лаптопи, компютри, таблети. 

1.3.4. Финансови: 



 Управление на целевите средства и средствата от икономии за осигуряване на 

безопасна  среда и ефективно обучение. 

1.3.5. Информационни: 

 Създаване на система от канали за прозрачно и динамично управление на 

информацията, съгласно разпоредбите на МЗ и МОН 

 информиране на родители, ученици, заинтересовани страни; 

 Анкети и проучвания за нагласите по конкретни казуси; 

 Публикуване на съобщения в електронен дневник, на интернет страницата, в 

платформата МS Teams . 

1.3.6. Обсъждане и вземане на ефективни мотивирани решения. 

1.3.7. Ефективни мерки за контрол и обратна връзка (кодове за достъп до вирт. кл- стаи., 

създ. на екипи) при реализиране на образователните дейности за изпълнение на 

стратегическите цели. 

1.3.8. Проследяване на резултатите и ефективна методическа помощ за подобряването им 

чрез контролната дейност на директора и зам. директори по учебната дейност. 

1.3.9.  Осъществяване на наставничество на новоназначени педагогически специалисти и 

условия за приемственост. 
 

Дейност 4. Създаване на условия за екипна работа 

1.4.1.  Екипи – Създаване на условия за професионален диалог, колегиялна етика и 

отношения на партньорство от училищни екипи в екипите за ключови компетентности – 

виртуални педагогически съвети, срещи на ЕКК, срещи с родители. 

1.4.2. „Дни на отворени врати“, обмяна на добри практики и др. 

1.4.3. Условия за добри комуникативни взаимоотношения между педагогически и 

непедагогически персонал. 

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

програми и проекти.  

1.4.5. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 Дейност 1. Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на 

училището 

          2.1.1. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление  на бюджета – публикуване на отчети, поддържан профил на купувача, текущи 

отчети пред Обществен съвет, Общо събрание. 

          2.1.2. Целесъобразно разпределение на бюджетните средства за изпълнение на всяка една 

от дейностите в Стратегията и Плана.        

          2.1.3. Отчитане на слабите страни в SWOT анализа и осигуряване на средства за 

подобряване на физическата среда. 

          2.1.4.  Средства за дезинфектанти, предпазни маски, термометри и др.  

          2.1.5. Осигурени средства за съвременни дидактически средства - книги, помагала, 

пособия, съоръжения, техника, материали и др. 

          2.1.6.  Средства по КТД за обучение в ОРЕС. 

          2.1.7.  Средства за дейности за подпомагане равния достъп – ученици със СОП, ресурсен 

и логопедичен кабинет, ресурсен учител, психолог, логопед. 

          2.1.8.  Средства за оборудване на класните стаи  с нови чинове, маси и столове. 

          2.1.9.  Средства за оборудване на два компютърни кабинета. 

          2.1.10.  Осигуряване на средства за квалификация – от бюджета съгласно КТД. 

          2.1.11.  Разпределяне на преходен остатък. 

          2.1.12. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната 

институция. 



         2.1.13. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба и разумно 

управление на целевите средства, средствата от икономии и др. в условията на епидемична 

обстановка с цел опазване живота и здравето на всички участници в ОВпр-с. 

 

Дейност 2. Прозрачно управление на бюджета 

 2.2.1. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи чрез публичното им оповестяване и запознаване на колектива с 

финансовата рамка. 

2.2.2. Обсъждане на финансовата рамка с Обществения съвет 

 

Дейност 3. Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към 

развитие на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на 

учениците 

2.3.1.  Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти. 

2.3.2. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище 

и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови 

компетентности и нови технологии. 

2.3.3.  Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към прилагане на ИКТ в 

образователния процес.  

2.3.4. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически 

специалист . 

2.3.5. Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен 

по време на квалификационната дейност. 

2.3.6. Реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите 

специалист, проведена от други институции. 

2.3.7. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

Дейност 1. Безопасна и достъпна физическа среда 

3.1.1.  Адаптиране на ученика  към училищната среда. 

3.1.2.  Ефективен пропускателен режим за охрана и сигурност с видео-наблюдение и 

портиери. 

3.1.3. Действащ здравен кабинет с медицинско лице. 

3.1.4. Осигурена безопасна среда за обучение и игра съгласно Стандарта за физическата 

среда, информационното и библиотечно обслужване. 

 

Дейност 2. Функционална и модернизирана физическа среда 

3.2.1. Създадени условия за учене в модернизирани и функционални класни стаи, 

кабинети, салон за игра и извънкласни дейности, кътове за отдих,сервизни помещения 

3.2.2. Обзаведено и поддържано помещение за хранене. 

3.2.3.  Осигурен  достъп до функционалин библиотечно - информационен център.  

3.2.4.  Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

3.2.5. Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в училищната 

библиотека. 

3.2.6.  Поетапна актуализация и инвентаризация на библиотечните единици. 

3.2.7.  Осигуряване изрядно водене на училищната документация в електронна среда .                        

3.2.8. Съхраняване и архивиране на училищната документация (на електронни и хартиени 

носители) . 



3.2.9.  Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на eлектронен дневник, 

(статистически данни – нанесен материал, оформени оценки, обратна връзка с родители и 

др). 

 

Дейност 3. Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната 

дейност на училището 

3.3.1. Планиране на дейности за осигуряване на информационно-технологични ресурси    в 

цялостната дейност на институцията. 

3.3.2. Осигурени са ИКТ за образователния процес - компютри, лаптопи, таблети, 

интерактивни дъски, дисплеи, звукозаписна техника и др. 

3.3.3 Обезпечаване с техника от МОН, програми, проекти, спонсорства и дарения 

3.3.4.  Осигурени ИКТ в административната дейност и целесъобразното им използване. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. 

РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕТО 

Дейност 1. Изграждане на позитивна среда в училището 

4.1.1. Създаване на хармонична среда и условия за позитивна дисциплина, споделяне и 

спазване на ценности и етични норми в духа на емоционалната интелигентност; зачитане 

на човешките права. 

4.1.2. Спазване утвърдени  норми в Етичния кодекс. 

4.1.3. Разрешаване на възникнали конфликти: 

       -  в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати 

посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти; 

       - дейности на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 

разрешаване на конфликти. 

4.1.4. Ефективна система на дежурства – безопасно и сигурно движение по зони за 

преминаване, различни входове. 

4.1.5. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

      -      Чрез осигуряване на обща подкрепа : 

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

 кариерно ориентиране на учениците; 

 занимания по интереси; 

 библиотечно-информационно обслужване; 

 грижа за здравето; 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

- Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа. 

4.1.6. Създаване условия за равен достъп до образование и интегриране на ученици със 

СОП; 

4.1.7. Сътрудничество с НПО, РУО, „Закрила на детето“. 

4.1.8. Поощряване на учениците с материални и морални награди. 

 

Дейност 2. Политики на училището за развиване на социални и граждански 

компетентности 

4.2.1. Реализиране на изяви за формиране на демократични ценности 

4.2.2.Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история  

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

на живот. 

       - Здравни беседи; 

       - Дискусии с представители на здравни организации 

       - Обучения; 



       - Състезания. 

4.2.4. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

4.2.5. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното 

поведение, с  взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното им развитие. Толерантност, търпимост, приемане на 

различията. 

4.2.6. Патронен празник, национални празници, градски събития и др. 

4.2.7. Благотворителни и доброволчески инициативи. 

4.2.8. Осъществени контакти с успели личности  и провеждане на съвместни инициативи 

с тях като модели на подражание. 

 

Дейност 3. Партньорство и взаимодействие с родителите 

4.3.1.  Прозрачност при оценяване на резултатите и критериите за оценяване на напредъка. 

4.3.2.   Комуникация с родителите чрез технологиите - виртуални групи, ел.дневник и др. 

4.3.3. Активизиране на родителската общност при реализиране на дейности за 

организиране на празници и училищни събития. 

4.3.4.  Съвместни дейности с превантивен характер за противодействие на насилието и 

тормоза. 
 

V. АДМИНИСТРИРАНЕ 

Постигането на стратигическата и оперативните цели за четири годишния период е 

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

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

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

обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на новите условия в образователната 

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

състояние, което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане 

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

разработен на базата на обощен анализ на силните и слабите страни на училището, новите 

условия на пандемична обстановка и установените потребности в сферата на качеството 

на образавотелно-възпитателния процес. Предвижда се актуализицията му да се извършва 

при необходимост или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на 

предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното 

участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.  

 VI. ФИНАНСИРАНЕ 

Основно училище „Иван Вазов“ – Силистра е едно от първите училища в страната, поело 

по пътя на управлението на делегиран бюджет като пилотно в системата. Управелнието 

на делегирани средства позволява оперативна самасотятелност при планирането и 

разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и 

контрол на публичните средства в образователната институция и ежегодната й 

актуализация, като план от дейности, обхващащ управленски задължения, политики и 

методи, гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и  включва: 

  - поставяне на целите и ресурси за изпълнението им; 

  - дейност и практики; 

  - мерки за контролиране на потенциалния риск. 

Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на 

процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарата. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не 

изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на  мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

- Делегирания бюджет на институцията; 



- Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – Кмета на 

община Силистра; 

- Собствено средства; 

- Средства от проекти и програми, финасирани от ЕС; 

- Други източници. 

 

VII. МЕРКИ 

1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от 

заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване 

качеството на образование в Основно училище „Иван Вазов“ – Силистра. 

2. Запознаване на екипа с новите условия при борбата с Ковид 19 и промените в 

нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за реализиране на 

дейностите в оперативните цели и гарантира прака ангажираност на лицата в него.  

3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилиници и 

процедури съгласно оценката на риска в условията на борбата с Ковид 19, на Закона за 

предучилищното и училищно образование, Държавните образователни станадарти, 

националните и европейски стратегически документи, кокто и политиките на местната 

власт в областта на образованието. 

4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост 

от интерисите, способностите и компетентностите  на учениците и удовлетворяване на 

техните потребности. 
 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СИЛИСТРА 

(2021 - 2025) 

Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие на Основно 

училище „Иван Вазов“, гр. Силистра (2021-2025) 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на Основно училище „Иван Вазов“, гр. 

Силистра (2021-2025) е съгласуван с целите на Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България(2021 - 2030), Закона за 

предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни 

стандарти по чл.22 от Закона и техните промени в периода на пандемичена обстановка в 

борбата с Covid-19. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I  

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финанси

ране 

Индикатори 

Срок Отг. 

Дейност 1. Ефективна иновативна организация на урока, съобразно с новите условия в ОРЕС 

1.1.1. Разработване и въвеждане на нов модел за 

подготовка и планиране на уроците 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, 

ГУ 

не 

изисква 

средства 

Нов модел на планиране на 

електронни уроци 



1.1.2. Тематично планиране на учебния 

материал, съобразен с ДОС и учебния 

план на училището; планиране и 

използване на електронни ресурси от 

Национална електронна библиотека, 

собствени разработки на ел. уроци, 

материали от проучвания в споделена 

среда и др. 

Пост. Педаг

ог. 

спец. 

не 

изисква 

средства 

Урокът съответства на 

планирането. 

Планира предварително цели на 

урока и ги операционализира 

според особеностите на 

учебния материал, мястото на 

урока в системата от уроци по 

темата, нивото на подготовка на 

класа, потребностите на 

учениците 
1.1.3. Предварително планиране целите на 

урока. Тяхното ясно формулиране и 

правилно обосноваване 

 

 

Съобразяване на урочното планиране с 

учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и 

текущото оценяване и го променя гъвкаво 

при необходимост 

 

Пост. Педаг

ог. 

спец. 

не 

изисква 

средства 

Структурата на урока е ясна и 

обоснована в съответствие с 

очакваните резултати. 

При годишното и урочното 

планиране се съобразява с 

учебната програма и с 

резултатите от входяща, 

изходяща диагностика и 

текущото оценяване и го 

променя гъвкаво, при 

необходимост 
1.1.4. Гъвкаво променяне на годишното и 

урочното планиране при необходимост 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, 

ГУ 

не 

изисква 

средства 

Учителят съобразява обема на 

учебното съдържание в урока с 

възможностите на учениците 

 
1.1.5. Организиране на уроците в ОРЕС 

съобразно наличните технически и 

технологични възможности на ученика  и 

семейството 

При 

епиде

мична 

обстан

овка 

Д, ЗД, 

ПСп., 

ГУ 

средства 

от МОН, 

у-ще 

Учителят съобразява 

организацията на урока с 

очакваните резултати и 

възможностите на физическата 

среда в условията на COVID-19 
1.1.6. Разпределяне на съотношението на 

уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно новите 

обстоятелства за обучение в ОРЕС и 

изискванията на ДОС за 

общообразователната подготовка и ДОС 

за оценяване. 

Пост. П. Сп. не 

изисква 

средства 

Осъществява актуализация на 

опорни знания и умения, имащи 

връзка с учебното съдържание, 

предвидено за усвояване 

1.1.7. Адаптиране на урочните планове за 

различните паралелки спрямо равнището 

на подготовка и различните потребности 

на учениците. Осигуряване на материали 

за асинхронно учене  

Перио

дично 

П. 

Сп., 

рес. у-

л 

съобразн

о броя  

Прилага диференцирано 

обучение според равнището на 

справяне на учениците 

1.1.8. Предварителна подготовка на учебни 

материали за урока. Споделяне в MS 

Teams или Школо. 

Пост. Учите

ли по 

МО 

Ср-ва за 

материал

и, 

абонамен

ти 

За урока има подготвени 

разнообразни уч. материали, 

съответстващи на различните 

стилове на учене на учениците. 

1.1.9. Включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока със 

задачи за проучване, с презентации, с 

информационни съобщения и др. 

Перио

дично 

П. Сп. не 

изисква 

средства 

Учениците са включени в 

предварителната подготовка на 

урока 

 
1.1.10 Изграждане на ясна и методически 

обоснована структура на урока, 

съобразена с времевите лимити на 

учебния час в дистанционна среда и 

присъственото обучение 

Пост. Учите

ли по 

МО 

не 

изисква 

средства 

Структурата на урока е ясна и 

обоснована в съответствие с 

очакваните резултати 



1.1.11 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 ѝ 

Пост. П. Сп. не 

изисква 

средства 

Ясна и методически обоснована 

структура на урока 

 

1.1.12 Целесъобразно управляване на урочното 

време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи 

Пост. П. Сп. не 

изисква 

средства 

Структурните компоненти на 

урока се разпределят 

равномерно във времето 

 
1.1.13 Осъвременяване и актуализиране на 

учебното съдържание от страна на 

учителя 

 

Перио

дично 

/на 

срок, 

годиш

но/, 

споре

д 

проме

ните в 

законо

дателс

твото 

П. Сп. не 

изисква 

средства 

1. Преподаваното учебно 

съдържание съответства на 

изискванията на учебната 

програма по предмета. 

2. Съдържанието на 

изложението е адекватно на 

поставените цели, като се 

съобразява с възможностите, 

интересите и потребностите на 

учениците. 

3. Осигурява връзка между 

съдържанието на настоящия 

урок и предходни уроци и по-

рано изучаван материал 

4. Учениците са включени в 

предварителната подготовка на 

урока. 

Дейност 2. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на 

преподаване 

1.2.1. Създаване на екипи във виртуалната 

класна стая, споделя екран, споделя 

материали, поставя индивидуални задачи, 

задава домашна работа, съобразно 

натоварването по останалите учебни 

предмети 

При 

необх

одимо

ст 

П. Сп. не 

изисква 

средства 

Учителят съчетава методи и 

подходи на преподаване по 

начин, който осигурява 

постигане на очакваните 

резултати 

1.2.2. Използва иновативни методи и 

инструменти при въвеждане на 

компетентностния подход в новия тип 

обучение, в планирането и реализирането 

на уроци, които провокират ученика да е 

активен, да преживява, мисли и твори, 

анализира, решава проблеми, сътрудничи 

си, преговаря и взема решения 

Пост. П. Сп. не 

изисква 

средства 

Учителят съчетава методи на 

преподаване по начин, който 

осигурява формиране на 

ключови компетентности 

1.2.3. Използва терминология, която е 

съобразена с учебното съдържание за 

съответния етап и възрастовите 

особености на учениците 

Пост. П. Сп. не 

изисква 

средства 

Учителят използва и изисква 

използването на терминология, 

която е съобразена с учебното 

съдържание и възрастта на 

учениците 
1.2.4. Осигуряване на достъп до електронни 

ресурси, самостоятелно изготвяне на 

дидактически материали за демонстрация, 

набавяне на инструментариум за всяка 

тема 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, 

ГУ 

Ср. за 

дидакт. 

ресурси. 

Използват се дидактически 

материали, техника, 

инструменти, материали и др. 

 

1.2.5. Планиране и използване на ИКТ в урока Пост. П. Сп. Ср. за 

техника 

Учителят целесъобразно 

използва ИКТ ресурси в урока 



1.2.6. Материална обезпеченост с устройства. 

Осигуряване на технически устройства. 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, 

ГУ 

Ср. за 

брой 

устрой-

ства 

Учителят дава възможност на 

учениците да използват ИКТ 

ресурси за образователни цели 

1.2.7. Разработване и въвеждане на система за 

квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни ИКТ 

в обучението 

Всяка 

годин

а 

Д, ЗД, 

ПС, 

ГУ 

1,2 % от 

бюджета 

Утвърдена система за 

квалификация на учителите 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финанси

ране 

Индикатори 

Срок Отг. 

Дейност 1. Създаване на условия за развитие на умения за учене 

2.1.1. Включване, приобщаването и 

ограмотяването на всяко дете и всеки 

ученик в различни училищни 

общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

Средства от 

проект“При

общаващо 

образовани

е“ или 

равностойн

остта по 

стандарта 

за ученик 

със СОП 

Учителят мотивира учениците 

да участват активно в процеса 

на обучението 

2.1.2. Организиране на уроци с осигурени 

ресурси в електронна среда за 

взаимодействие между учителя и 

ученика по време или извън урока за 

усвояване на минал опит и нови знания 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

Ср. за 

специализ

иран 

софтуер и 

абанамент 

„Уча се“ 

Миналият опит и знания на 

учениците се използват за 

усвояване на нови знания 

2.1.3. Осигуряване на условия за 

интерактивно учене 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

Учителят възлага добре 

структурирани задачи, които 

затвърждават придобитите 

знания и задълбочават 

разбирането на учебното 

съдържание 
2.1.4. Избор съвместно с педагогическия 

съвет електронна образователна 

система за обучение и взаимодействие 

с всички участници в образователния 

процес 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

Съобразн

о 

избарана

та 

платфор

ма 

Избрана електронна 

образователна система за 

обучение. 

Обучения за работа в 

избраната платформа. 

2.1.5. Обезпечаване на учителите с 

технически средства за провеждането 

на обучение от разстояние в 

електронна среда 

За 

срока 

на 

ОРЕС 

Д, ЗД,  Ср. за 

брой к-

ри. 

Осигуряване на лаптопи, 

таблети – по програма на 

МОН, средства от дарения, 

бюджет на училището и др. 
2.1.6. 

Проучване на възможностите за 

възлагане на допълнителни часове на 

педагогически специалисти за 

провеждането на обучение от 

разстояние в електронна среда/при 

нужда/. 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

30 лв. на 

чов. на 

месец 

пропорци

онално на 

отр. 

часове. 

Брой отработени 

допълнителни часове  



Дейност 2. Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. 

2.2.1. Използването на иновативни методи и 

инструменти при въвеждане на 

компетентностния подход 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

Учениците демонстрират 

умения за самооценка на 

знания, умения и опит 
2.2.2. Планирането и реализирането на 

уроци, които провокират ученика да е 

активен, да преживява, мисли и твори, 

анализира, решава проблеми, 

сътрудничи си, преговаря и взема 

решения 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

С учениците се работи за 

формиране и развиване на 

критично мислене 

2.2.3. Използване възможностите за онлайн 

преподаване и учене, за презентации, 

дискусии, ролеви игри, казуси, 

изследователски проекти 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

С учениците се работи за 

придобиване на умения за 

взимане на решения и поемане 

на отговорност за собствените 

действия 
2.2.4. Ангажиране на учениците в решаване 

на конкретен проблем, като изисква 

направа на работещ модел, макет или 

изпълнение на друга практическа 

задача 

Пост. ПС, ГУ не 

изисква 

средства 

Поставени и изпълнени 

проектни задачи 

Дейност 3. Развиване на умения у учениците за работа в екип 

2.3.1. Създаване на условия за проектно 

учене. Използване на интерактивни 

методи на обучение с доказан ефект 

върху изграждане умения за работа в 

екип 

Пост. ПС, ГУ не 

изисква 

средства 

Учителят организира 

учениците да работят в екип 

2.3.2. Демонстрация на проектите и 

публичното им представяне пред 

родители, съученици, общественост 

Пост. 

При 

наличи

ето на 

такива 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

Промени в броя на групите 

или учениците в тях, както и 

ролите, които изпълняват. 

2.3.3. Осигуряване на ресурси за ранно 

оценяване на обучителни затруднения 

Перио

дично  
Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

осигурен

и 

средства 

Осигуряване на ресурси за 

ранно оценяване 

Дейност 4. Осигуряване на обща подкрепа 

2.4.1. Изграждане на взаимоотношения на 

партньорство между учителите и 

учениците; 

Изграждане на политики за подкрепа за 

личностно развитие на ученика между 

институциите в системата на 

предучилищтното и училищно 

образование: 

- Подкрепа за личностно развитие на 

ученика; 

- Изграждане на позитивен 

организационен климат; 

- Утвърждаване на позитивна 

дисциплина; 

- Развитие на училищната общност; 

Превенция на обучителните трудности 

и ранно отстраняване на риска от тях 

Пост. Д, ЗД, 

психлог 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства  

 

 

 

 

 

 

Ср. за 

рес.к-т 

Осъществяват се дейности за 

превенция на обучителните 

затруднения 



2.4.2. Организиране на ежеседмични 

консултации и обявяване на графика на 

родителите 

Пост.- 

по 

графи

к 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

Родителите са информирани 

за ежеседмичните 

консултации по учебни 

предмети 
2.4.3. Планиране и реализация на дейности за 

преодоляване на агресията в училище 

- На ниво паралелки; 

- Чрез формите на ученическото 

самоуправление; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез съдействие от компетентни 

органи; 

- Чрез партньорство с институции; 

- Кариерно ориентиране и 

консултиране; 

- Педагогическа и психологическа 

подкрепа; 

- Създаване на подкрепяща среда за 

ученици, склонни към насилие и 

агресия; 

- Ранно откриване на ученици с 

асоциално поведение и предприемане 

на съответните мерки за работа с тях и 

семействата им 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ, 

Психол

ог, 

Инстит

уции 

Ср. за 

обезпеч. 

на д-

стите 

Превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното 

поведение 

2.4.4. Кариерно ориентиране на учениците 

 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не 

изисква 

средства 

Кариерно ориентиране на 

учениците 

2.4.5. Занимания по интереси 

 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

Ср. за 

клубове – 

от д-

стите по 

интереси 

Занимания по интереси на 

учениците  

2.4.6. Индивидуално консултиране на 

ученици по проблеми свързани с 

тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, 

родители, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното им 

развитие. 

Реализиране на дейности за 

формиране на знания и умения за 

здравословен начин на живот 

- Здравени беседи; 

- Дискусии с представители на 

здравни организации; 

- Обучения; 

- Състезания. 

Пост. 

При 

необх

одимо

ст 

Д, ЗД, 

П. Сп., 

Психол

ог, мед. 

лице 

не 

изисква 

средства 

Проведени инициативи 

Дейност 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа 

2.5.1. Ефективна работа на педагогическите  

специалисти по осигуряване на 

образователна среда за допълнителна 

подкрепа: специалисти, учебното 

съдържание, технически средства и 

ресурси 

Пост. П Сп., 

ресурсн

и учит, 

психоол

ог 

не 

изисква 

средства 

Проведена е оценка на 

индивидуалните потребности 

на ученика за оказване на 

допълнителна подкрепа 

2.5.2. Набавяне на специализирани 

дидактически ресурси 

Пост. Д, ЗД, 

ГСч. 

Ср. за 

дид.м.ли 

Осигурени са дидактически 

ресурси и среда за работа 



2.5.3. Адаптиране на учебните програми и 

учебното съдържание, разумни 

улеснения,  технически средства, 

методики и специалисти 

 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ, 

 

Ср. за 

подкрепя

ща среда 

Адаптиране на учебните 

програми и учебното 

съдържание, разумни 

улеснения,  технически 

средства, методики и 

специалисти 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.  

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финансир

ане 

Индикатори 

Срок Отговор. 

Дейност 1. Дейности за повишаване на резултатите от външни оценявания, олимпиади, състезания и др. 

3.1.1. Прилагане на разнообразие от форми 

за проверка и оценка на 

постиженията на учениците 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не изисква 

средства 

Начини и средства за 

оценяване на напредъка 

3.1.2. Запознаване и спазване на промените 

в Наредба 11 за оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците 

При 

проме

ни 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не изисква 

средства 

Правилно оценяване 

съобразно промените в 

нормативната уредба 

3.1.3. Изготвяне на критерии за оценяване,  

известни на учениците 

Ежего

дно и 

актуал

изира

не 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не изисква 

средства 

Съвместно обсъждане на 

различни начини за 

проследяване на напредъка 

на учениците 

3.1.4. Изготвяне на график с датите за 

тестовете и класните работи и 

предварителното му оповестяване на 

учениците и на родителите 

В 

начал

ото на 

първи 

и 

втори 

учебе

н срок 

ЗД, ГУ не изисква 

средства 

Ефективни графици за 

оценяване 

3.1.5. Ритмичност на оценяването и 

осъществяване на  контрол за 

ритмичност на оценяването на 

резултатите от обучението на 

учениците 

Ежего

дно в 

начал

ото на 

всяка 

учебн

а 

годин

а 

Д, ЗД,  не изисква 

средства 

Ритмичност на оценяването 

на резултатите от 

обучението на учениците 

3.1.6. Установяване на входното равнище 

на учениците по учебните предмети 

или модули, които са изучавали през 

предходната година в 

задължителните учебни часове, в 

триседмичен срок от началото на 

учебната година  

В 

начал

ото на 

всяка 

учебн

а 

годин

а 

ПС, ГУ, 

ЗД  

не изисква 

средства 

Резултати от входно 

равнище 



3.1.7. Установяване на дефицитите от 

входното равнище и  предприемане 

на мерки за преодоляването им 

Пост. ПС, ГУ не изисква 

средства 

Резултати от входно 

равнище 

3.1.8. Провеждане на текущо изпитване за 

установяване на изходното ниво на 

учениците две седмици преди 

оформянето на годишната оценка по 

учебните предмети, по които не се 

провежда класна работа и не се 

провежда външно оценяване 

В края 

на 

всяка 

учебн

а 

годин

а 

ПС, ГУ не изисква 

тсредства 

Резултати от текущи 

изпритвания 

3.1.9. Изграждане на умения у учениците за 

самооценяване чрез използване на 

адекватни критерии и показатели 

Пост. ПС, ГУ не изисква 

средства 

Формирани умения за 

самооценяване 

3.1.10. Аргументирано устно и писмено 

оценяване 

Пост. ПС, ГУ не изисква 

средства 

Обективно устно и писмено 

оценяване 
3.1.11. Поощряване напредъка на учениците 

и стимули за успешното им 

представяне 

Пост. Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

Ср. за 

награди, 

грамоти, 

купи, 

медали 

Високи изисквания за 

постижения и създава 

стимули у учениците да 

учат; 

Обратна връзка с учениците 

и родителите 

Дейност 2. Проследяване нивото на усвояване на компетентности у учениците 

3.2.1. Подготовка на учениците за успешно 

полагане на изпитите от НВО 

Пост. Учител

и по 

МО по 

предмет

и за 

НВО  

не изисква 

средства 

Относителен дял ( в %) на 

учениците, успешно 

положили изпитите от НВО 

към общия брой ученици 

съответно в ІV, VІІ клас 

3.2.2. Организиране на допълнително 

обучение по време на лятната 

ваканция при условия и по ред, 

определени със заповед на директора 

на училището за ученици с 

обучителни трудности 

ежего

дно 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не изисква 

средства 

Проведени допълнителни 

обучения. Относителен дял 

(в %) на учениците на 

поправителен изпит към 

общия брой ученици 

3.2.3. Изготвяне на програма за превенция 

на ранното отпадане от училище по 

различни причини 

В нач. 

на 

вс.уч. 

год. и 

послед

ваща 

актуал

изация 

Д, ЗД, 

ПС, ГУ 

не изисква 

средства 

Относителен дял (в %) на 

отпадналите по различни 

причини от обучение 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.  

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, 

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финанси

ране 

Индикатори 

Срок Отг. 

Дейност 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 

4.1.1. Ефективно функциониране на 

партньорство между преките 

участници в училищното образование 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ 

не 

изисква 

средства 

Партньорство между преките 

участници в училищното 

образование 



4.1.2. Създаване на условия за подкрепа на 

млади учители  – Програма за 

наставничество 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ 

не 

изисква 

средства 

Разработена програма за 

наставничество 

 
4.1.3. Училищно партньорство, социална 

ангажираност и отговорности на 

педагогическите специалисти при  

работа с родители, ученици и 

общественост 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ, УН, 

Общ. 

съвет 

не 

изисква 

средства 

Ефективност на училищно 

партньорство 

4.1.4. Осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна 

комуникация и отношения на 

загриженост между всички участници 

в процеса на образование 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ, УН, 

Общ. 

съвет 

не 

изисква 

средства 

Реализирани на 

сътрудничество 

4.1.5. Реализиране на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на ученика, 

осъзнаване на причините за 

проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески 

модели спрямо себе си и останалите 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ 

не 

изисква 

средства 

Реализирани превантивни 

мерки за проблемното 

поведение 

4.1.6. Формиране на нагласи у родителите 

за партньорство и сътрудничество 

чрез  организиране на родителски 

срещи и тематични инициативи на 

паралелките 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ, 

Рес.у-

ли,УН, 

Общ. 

съвет 

не 

изисква 

средства 

Реализиране на съвместни 

срещи 

4.1.7. Реализиране на дейности за 

удовлетворяване на родителите по 

конкретни въпроси - проучвания чрез 

анкети, интервюта и др. 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ, 

Рес.у-

ли,УН 

не 

изисква 

средства 

Брой реализирани дейности 

4.1.8. Сътрудничеството и 

взаимодействието между родителите 

и училището - осъществяват чрез 

индивидуални консултации, 

родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация 

или поведение на детето или ученика 

го прави необходимо 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

Псих., 

Библ. 

УН 

не 

изисква 

средства 

Проведени инициативи с 

включване на родители. 

 

4.1.9. Дейност на училищното 

настоятелство 

Пост. УН не 

изисква 

средства 

Конкретна помощ на УН 

Дейност 2. Външно партньорство 

 
4.2.1. Взаимодействие с институциите в 

системата на образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за 

местното управление 

 

Пост. Д., ЗД, 

Инстит

уциии 

не 

изисква 

средства 

Инициативи с местната власт 

 

4.2.2. Партньорство с органите на местно 

самоуправление при подготовката, 

реализирането и управлението на 

национални и международни 

програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието 

Пост. Д., ЗД, 

Община

-Сс 

не 

изисква 

средства 

Получена реална подкрепа от 

община, областна 

администрация 

 



4.2.3. Взаимодействие с Агенцията за 

закрила на детето и структурите на 

полицията, соц.партньори 

Пост. Д., ЗД, 

Инстит

уции 

не 

изисква 

средства 

Срещи с институции: 

Агенцията ЗД; 

Структурите на полицията; 

Представители на местната 

общественост; 

Социални партньори. 
4.2.4. Взаимодействие с местната 

общественост 

Пост. Д., ЗД, 

Общ.съ

вет 

не 

изисква 

средства 

Проведени инициативи 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5.  

ПОСТИГАНЕ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС У ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финанси

ране 

Индикатори 

Срок Отг. 
5.1. Поставяне на учениците в условията 

на активни партньори в 

образователния процес 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

Учен. 

съвет 

Удовлетв

ореност 

на 

Удовлетвореност на 

учениците  

5.2. Сътрудничество на 

педагогическите специалисти в 

условията на колегиална етика, 

партньорство и желание за 

сътрудничество 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

ГУ 

Средства 

за РЗ, 

стимулир

ане, 

награди, 

квалифик

ация 

Удовлетвореност на 

педагогическите специалисти 

5.3. Социална ангажираност и 

отговорности на педагогическите 

специалисти при  работа с 

родители, ученици и общественост 

Пост. Д., ЗД, 

П.Сп., 

УН 

Ср. За 

публични 

изяви за 

резултат

ите от 

обр.-

възп.п-с 

Удовлетвореност на родители 

ПРИОРИРЕТНА ОБЛАСТ II  

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. 

 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финансир

ане 

Индикатори 

Срок Отг. 

Дейност 1. Стратегически мениджмънт. Изграждане на стратегия за развитие на училището съгласно 

спецификите на институцията и отчитане влиянието на външната среда в условията на новата 

извънредна обстановка в условията на Ковид 19. 
1.1.1. Отчетитане на Стратегия 2016-2020. 

Обсъждане и приемане на приоритети, 

цели и дейности и залагане в Стратегия 

21-25. 

Септе

мври 

2021 

 

Директ

ор 

Не изисква 

средства 

Изпълнени стратегически 

цели, дейности; 

удовлетворени 

потребители. 

Утвърден план за 

изпълнение на 

стратегическите цели.  



1.1.2. Създаване на актуална вътрешна 

нормативна уредба за изпълнение 

дейностите от Стратегията съобразно 

промените в нормативните актове по 

време на епидемичната обстановка в 

борбата с COVID-19 

Септе

мври-

октом

ври 

2021 

Дир. 

ЗД, ГУ 

Средства 

от МОН за 

пандемият

а, средства 

от 

бюджета 

Актуализирани вътрешни 

нормативни актове 

 

1.1.3. Обсъждане и приемане План за 

реализация на стратегическите цели и 

финансово измерение на дейностите.  

Септе

мври-

октом

ври 

2021 

ПС- 

приема

не 

Директ

ор-утв. 

не изисква 

средства 

 

Екипът на училището 

споделя мисията и 

визията 

1.1.4. Извеждане на мерки и приоритети 

съобразно отчета на Стратегия 16-20. 

Заложените и изпълнени цели - основа 

за надграждане 

Септе

мври-

октом

ври 

2021 

Учили

щна 

комиси

я, ПС 

не изисква 

средства 

 

Мерките за 

подобрение/актуализация 

на стратегията са 

определени съгласно 

отчета 
1.1.5. Участие на Екипа от ПС в разработване 

на дейности по приоритетите 

Целог

одишн

о  

ПС- 

приема

не 

Директ

ор-утв. 

не изисква 

средства 

Екипът на училището е 

включен в разработ. на 

Стратегията за развитие 

на институцията и плана 

за изпълнението ѝ 

Дейност 2. Автономия на училището 

1.2.1. Актуализация на Правилник за 

дейността на институцията с ясно 

разграничени и разписани функции в 

условията на новата образователна 

реалност 

 

Съобр

азно 

запове

дите 

на 

МОН 

Директ

ор, ЗД, 

Пед. 

съвет 

не изисква 

средства 

 

Училището определя 

дейността си в правилник 

в съответствие със 

спецификата на 

институцията 

1.2.2. Актуализация на формите на обучение 

в ОРЕС, програмите за обучение и 

ресурсите. Дистанционна форма и 

присъствена дневна 

Съобр

азно 

запове

дите 

на 

МОН 

Директ

ор, ЗД, 

Пед. 

съвет 

не изисква 

средства 

 

Училището избира 

организацията, методите 

и средствата на обучение 

за осигуряване на 

качествено образование, в 

т.ч. и прилагане на 

иновативни практики 
1.2.3. Актуализация на седмичното 

разписание и организацията на учебния 

ден с оптимално разпределение на 

часовете в ОРЕС и присъствено 

обучение, съобразно заповедите на МЗ 

и МОН 

целого

дишно 

ПС не изисква 

средства 

 

Разработени и утвърдени 

планове и седмично 

разписание – по 

паралелки за всеки от 

класовете 

  
1.2.4. Разработване на варианти за 

заместване на отсъстващи учители и 

избор на модел за обучение, платформа 

и учебна среда за работа във 

виртуалните класни стаи 

Съобр

азно 

запове

дите 

на 

МОН 

Директ

ор, ЗД 

 -Утвърден работещ модел 

за обучение,  

- платформа – MS Teams.  

Дейност 3. Оперативен мениджмънт   

1.3.1. Осигуряване и управление на ресурсите 

във връзка с ефективното    управление 

на институцията - осигуряване на 

ресурси и подходяща работна среда за 

Пост. Директ

ор, ЗД 

не изисква 

средства 

Осигурени са ресурси и 

подходяща работна среда 

за ефективно изпълнение 

на съответната длъжност 



ефективно изпълнение на съответната 

длъжност 
1.3.2. Човешки -  гъвкаво управление на 

възможните варианти за заместване на 

отсъстващи учители. 

Пост. Директ

ор, ЗД 

не изисква 

средства 

Гъвкаво управление на 

възможните варианти за 

заместване 
1.3.3. Материални -  лаптопи, компютри, 

таблети 

Пост. Директ

ор, ЗД, 

Гл. сч. 

Съобразно 

броя на 

техниката 

и вида й 

Осигурени технически 

средства  

1.3.4. Финансови: 

Управление на целевите средства и 

средствата от икономии за осигуряване 

на безопасна среда и ефективно 

обучение 

Пост. Директ

ор, ЗД, 

Гл. сч. 

Съобразно 

нуждите и 

осиг. ср. от 

МОН. 

Реализиране на 

средствата от икономии 

за осигуряване на 

безопасна среда 

1.3.5. Информационни: 

 Създаване на система от канали 

за прозрачно и динамично 

управление на информацията, 

съгласно разпоредбите на МЗ и 

МОН 

 информиране на родители, 

ученици, заинтересовани 

страни; 

 Анкети и проучвания за 

нагласите по конкретни казуси; 

 Публикуване на съобщения в 

електронен дневник, на 

интернет страницата, в 

платформата МS Teams . 

Целог

одишн

о  

Д, ЗД, 

Админи

стратор 

не изисква 

средства 

 

Публикувани съобщения 

в електронен дневник, на 

интернет страницата, в 

платформата за 

управление – МS Teams 

или друга избрана 

1.3.6. Обсъждане и вземане на ефективни 

мотивирани решения 

Пост. Пед. 

съвет 

не изисква 

средства 

Дейността на 

Педагогическия съвет 

допринася за постигане 

целите на институцията 
1.3.7. Ефективни мерки за контрол и обратна 

връзка (кодове за достъп до вирт. кл- 

стаи., създ. на екипи) при реализиране 

на образователните дейности за 

изпълнение на стратегическите цели. 

Съобр

азно 

запове

дите 

на 

МОН 

Директ

ор, ЗД 

не изисква 

средства 

Осъществява се системна 

контролна дейност и 

своевременна обратна 

връзка от директора и 

заместник-директора/ите 

1.3.8. Проследяване на резултатите и 

ефективна методическа помощ за 

подобряването им 

Пост. Директ

ор, ЗД 

не изисква 

средства 

Наблюдава се 

подобряване на 

резултатите чрез 

контролната дейност 
1.3.9. Осъществяване на наставничество на 

новоназначени педагогически 

специалисти и условия за 

приемственост 

Пост. Директ

ор, ЗД 

не изисква 

средства 

Осъществяване на 

наставничество на 

новоназначени 

педагогически 

специалисти 

Дейност 4. Създаване на условия за екипна работа 



1.4.1. Екипи – Създаване на условия за 

професионален диалог, колегиялна 

етика и отношения на партньорство от 

училищни екипи в екипите за ключови 

компетентности – виртуални 

педагогически съвети, срещи на ЕКК, 

срещи с родител 

2021 - 

2025г. 

 

Директ

ор, зам. 

директо

ри 

не изисква 

средства 

Развити са култура, 

структури и са създадени 

условия за 

професионален диалог и 

екипна работа между 

педагогическите 

специалисти 

1.4.2. „Дни на отворени врати“ и др. ежего

дно 

Д., ЗД, 

П. сп. 

не изисква 

средства 

Обмяна на добри 

практики 
1.4.3. Условия за добри комуникативни 

взаимоотношения между 

педагогически и непедагогически 

персонал 

Пост. 

 

Д., ЗД, 

П. сп. 

не изисква 

средства 

Ефективно 

взаимодействие м/у 

педагогическите 

специалисти и 

непедагогическия 

персонал 
1.4.4. Създаване на условия за участие в 

национални, европейски и други 

международни програми и проекти  

Пост. 

 

Д., ЗД, 

П. сп., 

екипи 

проекти 

Средства 

за 

консултант

и 

Перманентна информация 

за проекти и програми; 

Определяне на лице – 

координатор.Осигурени 

помещения; 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими 

ресурси. 
1.4.5. Изграждане на училищни екипи за 

разработване на проекти 

2021, 

2022г. 

ПС не изисква 

средства 

Изградени училищни 

екипи за разработване на 

проекти 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2. 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, 

срокове 

Финансир

ане 

Индикатори 

Срок Отговор

ници 

Дейност 1. Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на училището 

2.1.1. Осигуряване на законосъобразно, 

икономически целесъобразно и 

прозрачно управление на бюджета 

постоян

ен 

Директор

, гл. счет, 

зам. 

директор 

АСД 

Не изисква 

средства 

Публикувани отчети, 

поддържан профил на 

купувача, текущи отчети 

пред Обществен Съвет, 

Общо събрание  
2.1.2. Целесъобразно разпределение на 

бюджетните средства за 

изпълнение на всяка една от 

дейностите в Стратегията и Плана 

2021 – 

2022г. 

Д,ЗДАС

Д,Гл. сч. 

Съобразно 

всяка 

планирана 

дейност 

Осигурено финансиране на 

целите в Стратегията и в 

плана за изпълнението ѝ 

2.1.3. Отчитане на слабите страни в 

SWOT анализа и осигуряване на 

средства за подобряване на 

физическата среда 

период

ично 

Д,ЗДАС

Д,Гл. сч. 

не изисква 

средства, 

училищен 

бюджет 

Средства за подобряване на 

физическата среда 

2.1.4. Средства за дезинфектанти, 

предпазни маски, термометри и др. 

Пост. 

 

Д, Гл.сч., 

домакин 

Училищен 

бюджет 

Налични предпазни средства 



2.1.5. Осигурени средства за съвременни 

дидактически средства - книги, 

помагала, пособия, съоръжения, 

техника, материали и др. 

Пост. 

 

Д, ЗД, 

Гл. сч., 

библ. 

Съобразно 

нуждите 

Съвременни дидактически 

средства (книги, помагала, 

пособия, съоръжения, 

техника, материали и др.) 
2.1.6. Средства по КТД за обучение в 

ОРЕС; 

ежегодн

о 

Д, Гл.сч. 30 лв. на 

ПСп. 

Осигурени средства за 

учителите в ОРЕС и 

заместващи 
2.1.7. Средства за дейности за 

подпомагане равния достъп – 

ученици със СОП, ресурсен и 

логопедичен кабинет, ресурсен 

учител, психолог, логопед 

Пост. 

 

Д, Гл.сч. Съобразно 

нуждите 

Финансирани са дейности за 

подпомагане на равния 

достъп и за подкрепа за 

личностно развитие 

2.1.8. Средства за оборудване на 

класните стаи  с нови чинове, маси 

и столове 

2022 -

2025 г. 

Д, Гл.сч, 

ЗДАСД 

Училищен 

бюджет 

Подобряване на учебната 

среда 

2.1.9. Средства за оборудване на два 

компютърни кабинета 

2022 -

2025 г. 

Д, Гл.сч, 

ЗДАСД 

Училищен 

бюджет 

Подобряване на учебната 

среда 
2.1.10. Осигуряване на средства за 

квалификация – от бюджета 

съгласно КТД 

ежегодн

о 

Д, Гл.сч., 1,2 % Средства за квалификация 

2.1.11. Разпределяне на преходни 

остатъци 

В края 

на 

финасов

ата 

година 

Д, Гл.сч., 

Общ. 

съвет 

не изисква 

средства 

Съгласуване на преходни 

остатъци с Обществен съвет 

2.1.12. Адаптиране на Системите за 

финансово управление и контрол в 

образователната институция 

Февруа

ри, 2022 

Директор

, главен 

счетовод

ител, зам. 

Директор 

АСД 

Не изисква 

средства 

Разработени и 

актуализирани документи по 

СФУК  

За всеки документ 

поотделно 

2.1.13. Разработване на бюджета 

съобразно действащата 

нормативна уредба и разумно 

управление на целевите средства, 

средствата от икономии и др. в 

условията на епидемична 

обстановка с цел опазване живота 

и здравето на всички участници в 

ОВпр-с. 

Декемв

ри, 2021 

–

февруар

и, 2022 

– 

спрямо 

Стандар

та за 

финанс

иране 

Директор

, главен 

счетовод

ител, зам. 

Директор 

АСД 

Не изисква 

средства 

Разработен и актуализиран 

бюджет 

Дейност 2. Прозрачно управление на бюджета 

2.2.1. Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата 

от бюджета и извън бюджетните 

приходи чрез публичното им 

оповестяване и запознаване на 

колектива с финансовата рамка 

 

постоян

ен 

Директор

, главен 

счетовод

ител, зам. 

Директор 

АСД 

Не изисква 

средства 

1.Публикувани  на сайта на 

училището: 

-Бюджет на училището; 

-Отчети по тримесечия, 

полугодия и календарна 

година; 

2.Процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

3.Обществени поръчки на 

училището /хранене, 

ремонти, доставки и др./ 



2.2.2. Обсъждане на финансовата рамка 

с Обществения съвет 

При 

разрабо

тването 

и в 

началот

о на 

всеки 

финанс

ов 

период 

Д, Гл.сч., 

Общ. 

съвет 

не изисква 

средства 

Общественият съвет е дал 

становище за 

разпределението на бюджета 

по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както 

и за отчета за изпълнението 

му 

Дейност 3. Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на 

професионалните им умения и компетентности и към напредъка на учениците 

2.3.1. Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти 

 

Септем

ври 

2021  

Директор

, ПС 

1,2 % от 

бюджета 

или 

съгласно 

КТД 

Съответства на политиките и 

приоритетите, определени в 

Стратегията 

  

2.3.2. Проучване на нагласите и 

потребностите от квалификация на 

персонала в училище и 

провеждане на ефективни 

обучения с доказан резултат 

съобразно придобитите нови 

компетентности и нови технологии 

Септем

ври 

2021-

2025г. 

Дир. ЗД, 

ГУ 

не изисква 

средства 

Проведени анкети за 

допитване 

 

2.3.3. Квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена към 

прилагане на ИКТ в 

образователния процес 

Ежегод

но и 

при 

нужда 

Директор

, ЗД, 

Учители 

по ИТ 

1,2 % от 

бюджета 

реализирана квалификация 

на педагогическите 

специалисти, насочена към 

прилагане на ИКТ в 

образователния процес 
2.3.4. Насочване повишаването на 

квалификацията на конкретния 

педагогически специалист  

постоян

ен 

Училищн

и екипи 

за 

квалифик

ация 

не изисква 

средства 

Ефективни мерки за 

подобряване на 

образователните резултати 

съобразно конкретните 

пропуски и дефицити 
2.3.5. Мултиплициране и практическо 

приложение на добрия 

педагогически опит, получен по 

време на квалификационната 

дейност 

Постоя

нен 

Всеки 

пед.спец

иалист 

не изисква 

средства 

Практическо приложение на 

добрия педагогически опит  

2.3.6. Реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за 

педагогическите специалист, 

проведена от други институции 

Начало 

на 

учебна 

година 

Председа

тели на 

комисии 

не изисква 

средства 

Конкретни тематични 

обучения 

2.3.7. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи 

звена, от висши училища и научни 

организации. 

постоян

ен 

Дир. ЗД, 

ГУ, 

ПКом. 

1,2 % 

Съгласно 

КТД 

Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.  

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

Финансир

ане 

Индикатори 

Срок Отг. 



Дейност 1. Безопасна и достъпна физическа среда 

3.1.1. Адаптиране на ученика  към 

училищната среда 

Пост. Д, 

ЗДАСД 

 Равен достъп чрез 

безопасна и достъпна 

архитектурна среда 
3.1.2. Ефективен пропускателен режим 

за охрана и сигурност с видео-

наблюдение и портиери 

 

Пост. Д, ЗД, 

портиери

, Пед. сп., 

непед.пе

рсонал 

 Утвърден пропускателен 

режим, съобразен с 

изискванията на Ковид 19 

3.1.3. Действащ здравен кабинет с 

медицинско лице 

2021 – 

2025г. 

Д, 

ЗДАСД, 

мед. лице 

Ср. за 

лекарства, 

децинф., 

лаборатор

ни 

изследв. и 

др. 

достъп до здравен 

кабинет и здравно 

обслужване 

3.1.4. Осигурена безопасна среда за 

обучение и игра съгласно 

Стандарта за физическата среда, 

информационното и библиотечно 

обслужване 

2021 – 

2025г 

Д, 

ЗДАСД, 

Пед.сп., 

библиоте

кар, 

непед. 

персонал 

Съобразно 

всяка от 

нуждите 

Безопасни: 

Класни стаи; 

Физкултурен салон; 

Спортни площадки; 

Безопасен интернет; 

Транспорт. 

Дейност 2. Функционална и модернизирана физическа среда 

3.2.1. Създадени условия за учене в 

модернизирани и функционални 

класни стаи, кабинети, салон за 

игра и извънкласни дейности, 

кътове за отдих,сервизни 

помещения 

Пост. Д., 

ЗДАСД 

Съобразно 

нуждите 

Създадени функционални 

и модерни условия  

 

3.2.2. Обзаведено и поддържано 

помещения за хранене, отделено 

от помещенията за учене 

Пост. Д., 

ЗДАСД 

Съобразно 

нуждите 

Обзаведени, оборудвани 

и поддържани помещения 

за хранене 
3.2.3. Осигурен  достъп до 

функционалин библиотечно - 

информационен център 

Пост. Д,ЗДАС

Д 

библиоте

кар, РКК 

Съобразно 

нуждите 

Достъп до функционална 

библиотека  

 

3.2.4. Осигуряване на резервни 

комплекти от учебници и учебни 

помагала в училищната 

библиотека 

постоян

ен 

Зам.дире

ктори, 

библиоте

кар 

В 

зависимос

т от броя 

ученици 

наличие на достатъчен 

брой резервни комплекти 

3.2.5. Поетапна актуализация и 

инвентаризация на библиотечните 

единици 

постоян

ен 

библиоте

кар 

1000 лв. на 

година 

инвентаризация на 

библиотечните единици 

3.2.6. Съхраняване и архивиране на 

училищната документация (на 

електронни и хартиени носители) 

постоян

ен 

Зам.дире

ктори, 

главни 

учители 

Средства 

за 

поддържан

е на 

електроне

н дневник, 

класьори, 

папки, 

библиотек

и, стелажи 

Съхраняване и 

архивиране 

3.2.7. Осъществяване на текущ контрол 

по изрядно водене на eлектронен 

постоян

ен 

Директор

, Зам. 

Не изисква 

средства 

Брой осъществени 

проверки; 



дневник, (статистически данни – 

нанесен материал, оформени 

оценки, обратна връзка с родители 

и др) 

директор

и 

Брой констативни 

протоколи без препоръки 

3.2.8. Поддържане състоянието на 

библиотечната информация 

съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, 

информационното и библиотечно 

обслужване 

постоян

ен 

Библиоте

кар,ЗД, 

ГУ 

В 

зависимос

т от 

нуждите  

Поддържане състоянието 

на библиотечната 

информация 

Дейност 3. Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на училището  

3.3.1. Планиране на дейности за 

осигуряване на информационно-

технологични ресурси в 

цялостната дейност на 

институцията 

Пост. Д, ЗД, 

Гл. сч. 

Съобразно 

нуждите 

 

3.3.2. Осигурени са ИКТ за 

образователния процес - 

компютри, лаптопи, таблети, 

интерактивни дъски, дисплеи и др. 

 

Пост. Д, ЗД, 

Гл. сч. 

Съобразно 

целевите 

средства 

от МОН, 

дарения, 

спонсорств

а, 

бюджетни 

ср-ва 

Пълна обезпеченост за 

работа в ОРЕС 

3.3.3. Осигурени ИКТ в 

административната дейност и 

целесъобразното им използване 

Пост. Д, ЗД, 

Гл. сч. 

Бюджетни 

средства 

Наличие на техника 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. 

 РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕТО 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

Финансир

ане 

Индикатори 

Срок Отговор. 

Дейност 1. Изграждане на позитивна среда в училището 

4.1.1. Създаване на хармонична среда и 

условия за позитивна дисциплина, 

споделяне и спазване на ценности и 

етични норми в духа на 

емоционалната интелигентност; 

зачитане на човешките права 

 

Пост. Д, ЗД, 

психолог

, Пед.сп. , 

непед. 

персонал 

не изисква 

средства 

Осигуряване на позитивна 

дисциплина, споделени 

ценности и етични норми 

4.1.2. Спазване утвърдени  норми в 

Етичния кодекс 

Според 

промен

ите в 

законод

ателнат

а 

уредба 

Етична 

комисия 

не изисква 

средства 

Спазване на утвърдени 

нови норми в Етичния 

кодекс 

4.1.3. Разрешаване на възникнали 

конфликти: 

-  в дух на сътрудничество с цел 

постигане на бързи и обосновани 

Пост. Етична 

комисия, 

Училищн

а 

Възнаграж

дения на 

лектори, 

наем на 

формирани умения за 

управление и справяне с 

конфликти 

 



резултати посредством 

използването на доказани 

стратегии за решаване на 

конфликти; 

- Дейности на училищна комисия 

за превенция на тормоза и 

насилието и разрешаване на 

конфликти. 

 

комисия 

за 

превенци

я на 

тормоза 

и 

насилиет

о 

помещени

я и др. 

4.1.4. Ефективна система на дежурства – 

безопасно и сигурно движение по 

зони за преминаване, различни 

входове 

 

Пост. Д, ЗД, 

Пед. сп., 

портиер, 

мед. лице 

не изисква 

средства 

система от дежурства с цел 

поддържане на сигурна 

среда 

4.1.5. Педагогическа и психологическа 

подкрепа. 

Чрез осигуряване на обща 

подкрепа : 

 екипна работа между учителите 

и другите педагогически 

специалисти; 

 кариерно ориентиране на 

учениците; 

 занимания по интереси; 

 библиотечно-информационно 

обслужване; 

 грижа за здравето; 

 дейности по превенция на 

насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

Чрез осигуряване на допълнителна 

подкрепа 

 

Пост. Пед.сп., 

Психол, 

Библ., 

Рес. у-ли 

не изисква 

средства 

Осигурена педагогическа и 

психологическа подкрепа 

4.1.6. Създаване условия за равен достъп 

до образование и интегриране на 

ученици със СОП 

Пост. Д, ЗД, 

ЕПЛР 

Съобразно

нуждите  

Инициативи съгласно 

програмата за равен достъп 

4.1.7. Сътрудничество с НПО, РУО, 

„Закрила на детето“ 

Пост. РУО, 

НПО, 

АЗД 

не изисква 

средства 

Брой инициативи 

4.1.8. Поощряване на учениците с 

материални и морални награди 

Пост. Д, Гл.сч Средства 

за награди 

Осигурени награди 

Дейност 2. Политики на училището за развиване на социални и граждански компетентности 

4.2.1. Реализиране на изяви за 

формиране на демократични 

ценности 

Пост. Пед.сп. Средства 

за 

консумати

ви  

Формирани национални, 

общочовешки, 

демократични ценности 

чрез дейности 
4.2.2. Ученически инициативи за 

изразяване почит към 

националните герои и вековната 

ни история 

Пост. Д, 

Пед.сп. 

Съобразно 

лроя 

кътове, 

изложби и 

др. 

национални и колективни 

ценности, включително в 

интеркултурна среда 

4.2.3. Реализиране на дейности за 

формиране на знания и умения за 

здравословен начин на живот. 

-Здравни беседи; 

Пост. Д, 

Пед.сп., 

Мед. 

лице, 

не изисква 

средства 

Инициативи, подкрепящи 

спорта, здравето  



-Дискусии с представители на 

здравни организации 

-Обучения; 

-Състезания. 
4.2.4. Реализиране на дейности за 

екологичното възпитание на 

учениците 

Пост. Пед.сп., не изисква 

средства 

Инициативи за опазването 

на околната среда 

4.2.5. Индивидуално консултиране на 

ученици по проблеми, свързани с 

тяхното поведение, с  

взаимоотношенията с връстници, 

родители, учители или с 

психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

Толерантност, търпимост, 

приемане на различията. 

Пост. Психол., 

Пед.сп., 

не изисква 

средства 

Утвърждаващи правата на 

човека и развиващи 

социална чувствителност 

4.2.6. Патронен празник, национални 

празници, градски събития и др. 

2021-

2025г. 

Д., ЗД, 

Пед. сп. 

Ср. за 

награди 

Събития за утвърждаване и 

популяризиране на 

училищни ценности и 

традиции 
4.2.7. Благотворителни и доброволчески 

инициативи 

 

Пост. Д., ЗД, 

Пед. сп. 

Ср. за 

консумати

ви – 

дарените 

ср. се 

внасят за 

каузата 

Доброволчески 

инициативи 

4.2.8. Осъществени контакти с успели 

личности  и провеждане на 

съвместни инициативи с тях като 

модели на подражание 

Пост. Д., ЗД, 

Пед. сп., 

Психолог 

Ср. за 

организира

не на 

събития 

Осъществени контакти с 

успели личности от 

училището 

 

VIII.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1. Срок за изпълнение на тази стратегия е периодът 2021 - 2025 година.  

2. Стратегията се актуализира на всеки 4 години и в случай на значителни  

промени в организацията на работа в училището или на нормативните  

актове за средното образование.  

3. Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове  

на колектива, учениците и родителите. 

Дейност 3. Взаимодействие с родителите 

4.3.1. Прозрачност при оценяване на 

резултатите и критериите за 

оценяване на напредъка 

 

Пост. Пед.сп. не изисква 

средства 

Създадени са условия за пряка 

комуникация (срещи, 

консултации и т.н.) 

4.3.2. Комуникация с родителите чрез 

технологиите - виртуални групи, 

ел.дневник и др. 

Пост. Д, ЗД, 

Пед. сп 

не изисква 

средства 

Налични са възможности за 

комуникация с родителите чрез 

технологиите 
4.3.3. Активизиране на родителската 

общност при реализиране на 

дейности за организиране на 

празници и училищни събития 

Пост. Д, ЗД, 

Пед. сп, 

УН 

не изисква 

средства 

Родителите са привлечени в 

дейности на образователната 

институция 

4.3.4. Съвместни дейности с превантивен 

характер за противодействие на 

насилието и тормоза 

 

Период

ично 

Д, ЗД, 

Пед. сп, 

УН 

не изисква 

средства 

Осъществява се партньорство с 

родителите по превенция на 

насилието и тормоза 
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