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І.  ВЪВЕДЕНИЕ  
  

Настоящата Стратегия определя развитието на НУ “Иларион Макариополски” град 

Елена през следващите 4 години чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, 

средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство.  

Настоящата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от 

промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ условия за личностно 

развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усвояване на знания. В центъра на процеса на образование, възпитание и 

социализация се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности.  

Стратегията за развитие на НУ “Иларион Макариополски” град Елена е разработена на 

основание на чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО . 

Стратегията за развитие на НУ “Иларион Макариополски” град Елена, обхваща периода 

от 15 септември 2016 до 15 септември 2020 година, като се актуализира на две години или при 

необходимост.   

 
ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. УЧЕНИЦИ 

 Няма ограничения в приема на учениците 

в училището. Това става с молба от 

родителите; 

 НУ е средищно училище, в него учат 

ученици от град Елена и от още 9 населени 

места. За обезпечаване на тяхната 

безопасност има училищен автобус и е 

назначен  шофьор-придружител; 

 Много малък брой на премествани 

ученици по семейни или други причини; 

 малък брой на учениците, невладеещи в 

достатъчна степен български език; 

 Относително постоянен брой на учениците 

през учебна година.    

 Въведено интегрирано обучение. 

 

 Наличие  на застрашените от отпадане 

ученици, от социално слаби ромски 

семейства, поради икономически, социални 

и личностни причини.  

 Очаква се намаляване на броя на учениците 

през следващите учебни години по данни от 

ЕСГРАОН; 

 Увеличаване на броя на децата със 

специални образователни потребности; 

 Увеличаване броя на пътуващите ученици. 

 Увеличава се броят на ученици, невладеещи 

в достатъчна степен български език; 

 Тенденция към намаляване на броя на 

паралелките в училището 
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     Общ брой ученици:  94 

               Момичета:       51 

               Момчета:         43 

               Пътуващи:  16    

               На целодневно обучение 68 

               Отпаднали:   0 

               Преместени:  2 

      

ІІ. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 Обезпеченост с висококомпетентни и 

мотивирани за отговорна работа учители: 

- създадена система за повишаване на 

квалификацията на учителите;  

  формирани методически обединения, в които 

се обменят добри практики и идеи. 

  95%   от педагогическият колектив е с висше 

образование; 

  40% от преподавателите имат придобита 

професионално-квалификационна степен; 

 Средната възраст на работещите е 49 

години; 

 Имат опит, рутина, чувство за 

отговорност. 

 Наличие на специалисти за преподаване на 

английски език; 

 Няма незаети щатове или заети от 

неправоспособни учители; 

 Наличие на ресурсен учител; 

 Проведена квалификация на учителите в 

областта на съвременните информационни 

технологии; 

 Извършено обучение за допълнителна 

квалификация на учителите за работа с 

деца със специални образователни 

потребности; 

 

 Необходимост от училищен психолог и 

логопед. 

 Педагогическият колектив е съставен само 

от жени; 

 

ІІІ. ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 Целодневен режим на обучение . 

 Осигурен безплатен обяд. 

 ПС утвърждава учебни планове, в който са 

заложени ИУЧ/ЗИП и ФУЧ/СИП , 

съобразени с желанието на учениците и 

възможностите на училището;  

 Трайна тенденция за по-често използване 

от преподавателите на нагледни материали 

и учебно-технически средства в работата 

им. 

 Постоянна интернет свързаност на всички 

компютри в училището. 

 Работно място за учители, осигуряващо 

постоянен достъп до Интернет. 

 Слабо участие на учениците в планирането 

на училищния живот. 

 Недостатъчна допълнителна индивидуална 

работа с по-трудно успяващите и напреднали 

ученици; недостатъчен брой консултации по 

отделните учебни предмети. 

 Затруднения при работа в сборна група 

ЦДО.  

 Липса на химн, лого и отличителни знаци на 

училището; 

 Недостатъчно се насърчава и развива  

ученическия спорт; 

 Недостатъчни дейностти в областта на 

здравнообразование и на граждански 
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 Средният успех на училището е много 

добър . 

 Резултатите от външното оценяване на 

четвърти клас приблизително равни на 

годишния успех на учениците. 

 Участие в олимпиади по математика на 

училищно и регионално ниво; 

 Участие в регионални и национални 

състезания ; 

 Сведени до минимум  неизвинените 

отсъствия на учениците в резултат на 

недостатъчно отговорното поведение на 

родителите към обучението и 

възпитанието на децата им; 

 В началото и в края на всяка учебна година 

Педагогическият съвет анализира  

образователно – възпитателния процес и 

резултатите от него и планира дейности за 

цялостното развитие на учениците и 

стимулиране на техните заложби и 

интереси, за осигуряване на усвояването 

на определени знания и умения,  

 Осигуреност на учениците с учебници на 

100%;  

 Символите, ритуалите и празниците в НУ, 

създаващи собствена атмосфера и 

дух,оставящи задълго спомени у 

учениците:  

 Наличие на знаме на училището; 

 15 септември – откриване на учебната 

година и посрещане на първокласниците; 

 1 ноември – Ден на народните будители; 

 Коледно тържество; 

 Посрещане на Баба Марта с децата от 

подготвителните групи; 

 Отбелязване годишнини от обесването на 

Васил Левски; 

 3-ти март – Национален празник на РБ; 

 Спортен празник във връзка с 

настъпването на пролетта; 

 Тържество с първокласниците “Аз съм 

грамотен”; 

 19 април – Патронен празник на 

училището; 

 24-ти май –Ден на славянската писменост 

и българската просвета и култура. 

Тържествено връчване на удостоверенията 

на първокласниците. 

 юни – тържествено връчване на 

удостоверенията за завършен начален 

етап; 

 Използване на тестовете като форма на 

текущ контрол в процеса на обучение; 

образование. 

 Неизползвани възможности за работа с 

учениците през ваканциите. 

 Слабо използване на съвременни методи за 

информиране на родителите и 

обществеността за дейността на училището. 

 Малко проведени мероприятия, съвместно с 

родители, обществени и неправителствени 

организации 
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 Организиране и провеждане на 

ученически отдих и туризъм ( екскурзии, 

походи и училища сред природата ) 

 Организиран летен отдих на ученици – 

лагер, едноседмична работа с бъдещи 

първокласници 

ІV. УЧЕБНО – ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 Масивна и функционална училищна 

сграда, специално построена за целта. 

 Разположена на хълм сред добре оформен 

парк; 

 Светли, слънчеви  и просторни класни 

стаи; 

 Парно отопление;  

 Училището разполага със 5 класни стаи,  

учителска стая, дирекция, стая за хранене 

на учениците, стая за отдих,  складови 

помещения. 

 Училището разполага с   компютърен 

кабинет, 12 броя компютри с 

високоскоростен Интернет и софтуерни 

продукти, мултифункционално устройство 

- 4 броя, преносим компютър – 4 бр., 

цифров фотоапарат, телевизор и DVD, СD 

– уредба, касетофони – за всяка паралелка; 

 WI-FI система, обхващаща 100% от 

сградата, интерактивен кабинет. 

 Стая за отдих и игри. 

 Наличие на табла и кътове, отразяващи 

училищния живот; 

 Обзаведен ресурсен кабинет; 

 Обезпеченост със задължителна 

документация, съгласно изискванията на 

МОН. 

 Несамостоятелна училищна сграда ( НУ 

ползва корпус от сградата на СОУ); 

 Пригодена класна стая за физкултурен салон  

 Липса на достъпна архитектурна среда; 

 Необходимост от саниране на сградата и 

подмяна на дограмата; 

 Липса на работилница; 

 Недостатъчен брой компютри и мултимедии 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

 НУ “Иларион Макариополски “ е 

общинско училище с права на 

второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити .  

 Обективност, публичност и достъпност 

при разработване и управление на 

бюджета; 

 Участие на колектива за по-ефективно 

разпределение на бюджета 

 Възможност за пряко участие на директора 

в процеса на управление на финансите в 

учебното заведение; 

 Гъвкави управленски решения, съобразени 

с паричния поток; 

 Няма допълнителни финансови приходи от 

участие в проекти и  от дарителство. 

 Силно ограничени възможности за 

собствени приходи 

 Сключено споразумение за разпределение на 

ВИК, електрическа и парна инсталация 

между ( НУ и СУ), в резултат на което са 

разделени разходите за потребление на 

електричество, вода и отопление, върху 

които не може да се упражнява контрол. 

 

VІ. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 Периодично се организират родителски 

срещи, Ден на родителя и Ден на 

 Затруднена комуникация с родителите на 

пътуващите ученици; 
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отворените врати; 

 Учредено Обществен съвет, който 

подпомага дейността на училището; 

 Учредена ежегодна парична награда за 

постигнати значителни резултати в 

образователно – възпитателната работа на 

ученици от НУ, връчвана на 24 май от 

наследник на дългогодишни учители; 

 Eфективно взаимодействие с Общинската 

комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, 

Детска педагогическа стая, Дирекция 

“Социално подпомагане” – отдел за 

закрила на детето. 

 Активна помощ и съдействие при 

решаване на възникнали проблеми от 

страна на местната власт – община Елена; 

 Взаимодействие с ЦПЛР гр. Елена , 

Читалище “Напредък” при организиране 

на извънкласни дейности; 

 

 Не се работи достатъчно с неправителствени 

организации. 

 Участие с малко на брой проекти по 

европейски и национални програми. 

 

ІІІ. ВИЗИЯ  

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

ІV. МИСИЯ  

НУ ,,Иларион Макариополски” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, 

обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват знания, 

умения и способности, необходими, за да учат, да се трудят и проявяват гражданско съзнание.  

 
           Осигуряване на равен достъп на образование на всички деца. Полагане на специални грижи 

за деца, които нямат равен старт ( деца, недостатъчно владеещи български език, деца със СОП, 

деца от социално слаби семейства и др.), с оглед пълноценното им участие в образователния 

процес. 

Повишаване качеството на образование в Начално училище и постигане на максимално 

високи резултати при обучението и възпитанието на децата в съответствие с държавните 

образователни изисквания и динамичните промени в развиващото се демократично общество. 

Максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна реализация. 

Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване 

през целия живот. 

Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел 

изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности.  

Развиване на интелектуалните възможности  и комуникативните способности на личността, 

нейната индивидуалност и самостоятелност. 

Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие, обич и уважение към 

родния край и съпричастност както към местните, така и към глобалните проблеми на 

човечеството. 

Спомагане за формирането на българските деца като граждани на демократично общество, 

като свободни, морални, инициативни и толерантни личности, уважаващи законите, правата на 

другите, техния език, религия и култура; познаващи и зачитащи националните и общочовешките 

ценности.  
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V. ПРИНЦИПИ  НА РАЗВИТИЕТО  

   

Ориентираност към 

личността  
Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност.  

Равен достъп  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му.  

Сътрудничество  

   

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на 

широко участие в сътрудничество с други институции - от 

концепцията до изпълнението.  

Отговорност  

   

Педагогическият  колектив и помощно-обслужващият персонал, 

ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата 

дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за 

постигане на целите на обучение и възпитание.  

Гъвкавост  

   

Образователната и възпитателната дейност в училището е 

ориентирана към многообразните личностни потребности на 

обучаваните и им предоставя възможности за свободен избор. 

Единство в 

многообразието  

   

Обучението  и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на 

единна културно-образователна среда, която създава гаранции за 

защита на тяхната етническа принадлежност. 

Новаторство  

   

Административното ръководство и педагогическият колектив 

изявяват воля и възможности за възприемане и прилагане на 

иновативни подходи, с цел постигане на по-добри резултати.  

Автономност  

   

Училището, като част от  системата на образованието  провежда 

собствена политика отговаряща на държавните образователни 

стандарти. 

Отчетност  

   

Всички участници в образователната и възпитателната дейности 

отговарят и се отчитат за своите действия, с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност и резултатност на дейностите пред 

Обществения съвет на училището ежегодно. 

Ефективност  

   

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие.  

Законосъобразност  

   

Общественият съвет одобрява стратегията за развитието на 

училището. Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на законите 

и другите нормативни актове.  

VІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Нашата цел е да предоставим на учениците от начален етап на образование  качествено и 

отговарящо на съвременните тенденции образование и възпитание. Качественото образование 

дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на 

обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да 

придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално 

отговорна личност.    
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  Приоритетно направление 

I. 
Повишаване на качеството и ефективността на училищното 

образование и подготовка 

Приоритетно направление 

II. 
Развиване на системата за квалификация, преквалификация, 

перманентно обучение и контрол 

Приоритетно направление 

III. 

Утвърждаване на училището като информационно, културно и 

спортно средище. 

Приоритетно направление 

IV. 
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни 

потребности 

Приоритетно 

направлениеV.  
Осигуряване на стабилност, ред и защита на  

децата в училището  

Приоритетно направление 

VІ.  
Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 

активни връзки с общественост и органи  

Приоритетно направление 

VIІ.  
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 

личностна изява, инициатива и творчество  

Приоритетно направление 

VIIІ.  
Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 

училището  

Приоритетно направление 

IХ. 

Изпълнение на Национална стратегия за  

„Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година 

Приоритетно направление 

Х.  
Участие в национални програми и проекти  

     

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,  

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

Приоритетно направление I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното 

образование и подготовка:  

   

ЦЕЛИ:  

  

Осигуряване на качествено и ефективно образование.  

  

1.   Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за 

вътрешно оценяване на учениците 

2.   Засилване на възпитателната работа с учениците, с оглед пълноценно личностно развитие.  

3.   Разширяване и стимулиране на методите за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа 

активност и спорт.  

4.   Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.  

5.   Засилване ролята на Обществения съвет на училището при определяне цялостната 

политика на училището.  
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ДЕЙСТВИЯ 

   1.     Успешно овладяване на компетентности при усвояване на учебното съдържание по 

всеки учебен предмет. 

2.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици 

със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на 

учебния материал.  

3.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко 

дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. 

Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцираната работа с учениците.  

4.  Увеличаване на публичните изяви  на учениците в дейности, свързани с извънкласни и 

извънучилищни форми. 

5.  Задържане и/или увеличаване на децата в училище чрез реализиране на целодневно 

обучение в Средищно училище за учениците до ІV клас.  

6.  Изнасяне на уроци, организиране на дейности и мероприятия в културни институти и 

институции, свързани с културно-историческото наследство.  

7.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен 

начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.  

8.  Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в избираеми часове /ИЧ/ и 

факултативни часове /ФЧ/ за  задържане и увеличаване на учениците.  

9.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и образователни 

модели, свързани с повишаване знанията и уменията на учениците в обучението:  

        9.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания и 

практическата им приложимост. 

9.2.   Използване на иновативни методи и форми за предаване и научаване на учебни знания.  

9.3.   Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост.  

9.4.   Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване.  

10.  Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.  

11.  Стриктно спазване на изискванията:  

11.1.   за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с 

образованието, опазване на живота и здравето на децата;  

11.2.   на заложените основни принципи в „Етичен кодекс на НУ ,,Иларион Макариополски“; 

11.3.   за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал;  

11.4.   за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  

12.  Засилване взаимодействието с родителите, избрани за членове на Обществения съвет на 

училището. 

13.  Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение.  

14.  Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.  

     

Приоритетно направление ІІ. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, 

перманентно обучение и контрол:  

  ЦЕЛИ:  

 1.     Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 

работещи в училището.  

2.     Продължаване на изградената система за квалификация на учителите и предоставяне на 

възможности на учителите за участие в квалификационни форми за придобиване на 

професионално-квалификационни степени. 

3.     Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при 

интерес и нужда.  
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   ДЕЙСТВИЯ:  

 1.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация и повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическия колектив и административен персонал.  

2.      Използване на разнообразни форми на квалификационна работа –практикум, тренинг, 

семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практическа конференция, информация от 

библиотека, интернет.  

3.      Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително 

материално стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.  

4.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията 

към работата на учителя чрез  вътрешно-училищната контролна дейност.  

5.      Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 

качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и 

вътрешните правилници и наредби.  

7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.  

8.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и 

междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните 

технологии.  

9.   Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.  

10.   Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионално ниво.  

11.   Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и със СОП.  

12.   Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна 

документация.  

13.   Обвързване на кариерното развитие със системата за диференцирано заплащане.  

14.   Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 

педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване и тяхната активност в 

развитието на иновативни практики.  

15.   Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.  

16.   Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това 

число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и 

уменията на учениците.  

17.   Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане на външно и 

вътрешно оценяване.  

18.  Въвеждане на разнообразни стимули за учителите от училището, работещи с деца със 

специфични образователни потребности.  

19.  Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.  

   

Приоритетно направление ІІІ. Утвърждаване на училището като информационно, културно 

и спортно средище 

     ЦЕЛИ:  

1.       Развиване на форми за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците.  

2.       Утвърждаване на ИТ в обучението, с оглед подготовката на учениците за работа и 

живот в информационното общество  

3.        Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището  

4.        Създаване и поддържане  на интернет страница на училището, с възможности за 

обратна връзка,  публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, 

постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.   
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ДЕЙСТВИЯ:  

       1.        Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците.  

2.        Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.  

3.     Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и 

извънкласни дейности  

4.      Предоставяне на свободен достъп на училищната база на ученици за провеждане на 

различни видове дейност.  

5.        Организиране на културни празници на  училищно, общинско  и градско ниво.  

6.     Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта.  

7.     Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.  

8.     Осигуряване на достъп до добри образователни ресурси, специализирани учебни 

помагала и услуги. 

9.     Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.  

10.  Всеки учител организира и провежда минимум по една дейност, свързана с изява на 

ученици пред родители на учебна година.  

  

Приоритетно направление ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

   

     ЦЕЛИ:  

1. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 

възможности.  

2.   Създаване на условия за приемственост между подготвителна група на Детска градина - І 

клас, и ІV клас  на НУ - V клас на СУ.  

3.        Развиване ефективността на връзката учител-родител.  

   

    ДЕЙСТВИЯ:  

1.        Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в  ИЧ и ФЧ.  

2.        Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.  

3.        Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички класни и 

административни стаи и кабинети на училището.  

4.        Организиране на „зелени", „бели" и „морски“ училища.  

5.        Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с 

творческото развитие на подрастващите.  

6.     Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални 

образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   информационен и комуникационен достъп в 

училището.  

7. Изграждане система за връзка с родителите чрез електронната поща по схемата: училищно 

ръководство - класен ръководител - родител.  

8. Информиране на родителите чрез електронната поща за възможностите за участие на 

техните деца на национални, регионални и училищни състезания и конкурси.  

9. Пълноценно използване на компютърния кабинет, стаите за отдих, физкултурен салон. 
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Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището  

    ЦЕЛИ:  

1.   Провеждане на действия, касаещи здравното образование, физическата култура, 

гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената 

сигурност и безопасност на децата  в училището.  

2.   Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол 

и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.  

   

    ДЕЙСТВИЯ:  

 1.   Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на 

данни за всички ученици – Admin-RD.  

2.   Стриктно спазване системата на дежурство в училище и осъществяване на самоконтрол.  

3.   Контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане часа на класа.  

        4.     Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в училището.  

5.      Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два 

пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).  

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

7.     Адекватно здравно обслужване в училището.  

8.    Поддържане на условията за ученическо хранене.  

9.     Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците.  

10.      Превенция на насилието и агресията сред учениците,  на насилието над и между деца в 

училището. 

11.      Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на 

европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци/мляко.  

12.     Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на 

ранното полово съзряване.  

13.      Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението и 

обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари в час на класа.  

14. Участие в информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и 

видеофилми, свързани със здравословното хранене.  

   

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и 

активни връзки с общественост и органи  

       

   ЦEЛИ  

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

взаимодействие и сътрудничество с родителите им.  

2.        Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.  

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

поведението и успеваемостта на учениците.  

4.        Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на безпричинните 

отсъствия. 
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ДЕЙСТВИЯ    
1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни 

ситуации.  

2.  Повишаване на уменията за работа с родители.  

3.  Планиране на съвместни дейности с родителите.  

4.  Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима 

предвид.  

5.  Педагогическият колектив периодично и своевременно ще предоставя информация:  

 за успеха и развитието на учениците в образователен процес;  

 за спазването на училищната дисциплина;  

 уменията на децата за общуване с учениците и учителите 

 интегрирането им в училищната среда;  

 за посещаемостта на учебните часове от учениците;    

 за отсъствията на ученика от учебни часове,    

 когато започне процедура за налагане на наказание;    

 консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед 

максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа 

и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;  

 редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.  

      10. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите за:  

 да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно 

време или в друго удобно за двете страни време;  

 да участват в родителските срещи;  

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;  

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, 

които засягат права и интереси на детето им;  

 да участват в обществения съвет на училището;  

 да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от 

специалист;  

 да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;  

 да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 

училището;  

 да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или директора;  

 намиране на нови форми за общуване;  

 правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;  

 присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на 

наказания на ученик.  

11.Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси 

на образователно-възпитателния процес с:  

• РУО и МОН;  

• Общинска управа;  

• общински съветници;  

•  Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;  

• местна общественост;  

• неправителствени организации, дарители и спонсори;  

• културни и образователни институции. 
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Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, 

инициатива и творчество. 
     ЦЕЛИ  

1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.  

  2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.  

  3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.  

  4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.  

  5 .  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.  

   

ДЕЙСТВИЯ  
1.     Осъществяване на вътрешна мотивация у учениците чрез училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности:  

-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни 

форуми;  

-      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;  

-      подчертаване на националната и училищна символика  

-      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.  

3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 

организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците.  

4.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическия 

колектив.  

5.   Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с 

децата  пред родителите.  

6.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, 

олимпиади.  

7.   Осъществяване на активно взаимодействие с ЦПЛР - Елена, като форма за развитие и 

изява на интересите и възможностите на учениците.  

8.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците 

чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.  

9.  Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания 

и олимпиади.  

10.  Утвърждаване традицията за награждаване на изявени ученици.  

11.  Всеки учител с най-подходящи методи стимулира участието на учениците в извънкласни 

дейности.  

12.  Връчване на ежегодна парична награда на името на учителите Бонка и Иван Кършовски  

на 24 май.  

     Приоритетно направление VIII.  

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището  

   

     ЦЕЛИ  

  1.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.  

2.     Естетизация на околната среда.  

3.     Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това 

число привличане на млади учители  и подобряване на учебната материална база.  

   

     ДЕЙСТВИЯ  

 А. Подобрения във външната среда:  

1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.   
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2.  Подобряване на условията за ученически спорт и провеждане на учебните часове по 

физическо възпитание и спорт.  

   

Б. Подобрения във вътрешната среда:  

1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – 

класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки, физкултурен салон.  

2.  Промяна облика на класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното 

ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.  

3.  Предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на 

интерактивно обучение.  

 

В. Поддържане на модерна  ИКТ среда:  

Влияние на технологиите  

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови 

подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и 

ефективността   на   администрацията. Развитието и съчетаването   на   традиционните   добри 

преподавателски практики с използването на технологии, подпомага изграждането на умения, 

които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.  

1.   Участие в Националната програма ИКТ  

  2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.  

  3.  Поддържане висока скорост на интернет свързаност.  

  4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно 

съдържание.  

  5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища.  

  6.  Поддържане и усъвършенстване на изградената  ИТ инфраструктура с цел обезпечаване и 

повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.  

  7.  Изграждане  на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 

училището.  

  8.  Постоянно поддържане на компютърната зала в училището (компютри, мултимедийни 

проектори, интерактивна дъска) и закупуване на нови такива, с оглед все по-активното навлизане 

на технологии в учебния процес. 

  9.     Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни технологии, 

оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на 

училищната дейност  с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.  

  10.  Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието.  

   11.     Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет.  

    

 Приоритетно направление IX.  

Изпълнение на Национална стратегия за  

„Учене през целия живот”  
Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) 

открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична 

професионална кариера и добри перспективи.  

Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки 

човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен 
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избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към 

индивидуалните потребности и търсения.  

Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на 

девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес:  

 компетентности в областта на българския език;  

 умения за общуване на чужди езици;  

 математическа компетентност и основни компетентности в  

 областта на природните науки и на технологиите;  

 умения за учене;  

 социални и граждански компетентности;  

 инициативност и предприемчивост;  

 културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;  

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.  

       ЦЕЛИ  

1.     Въвеждане на нови методи на обучение.  

2.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.  

3.     Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.  

4.   Прилагане на подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за 

изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените 

и несигурността  

   

     ДЕЙСТВИЯ  

1.              Практическа реализация на непрекъсната квалификация на работещите в 

училището.  

2.              Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато 

образование с цел придобиване на необходими нови умения.  

3.        Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане 

висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.  

4.    Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и 

европейски програми, администрирани от МОН:  

5.    Насърчаване на извънкласните и извънучилищните и на други алтернативни учебни 

дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.  

6.     Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други училища, 

центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.  

7.           Развитие на електронните умения на учители и администрация.  

   

       Приоритетно направление Х.  

Участие в национални програми и проекти:  

      

  ЦЕЛИ  

1.  Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми ,обявени от 

МОН и покриващи наши потребности.  

2.  Развитие на конкурентноспособността на училището.  

       ДЕЙСТВИЯ  

Участие в националните програми: 

1.          „Развитие на педагогическите специалисти“; чрез която се осъществяват конкретни 

действия за обучение на учители. 
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2.        „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са 

свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес 

и интернет свързаност.  

3.        „Осигуряване на съвременна образователна среда“, която цели модернизиране, 

създаване и поддържане на обекти и съоръжения чрез съвременни технологии. 

4.        „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е 

задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на образователен етап (IV 

клас).  

5.        „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като 

ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователния 

процес.  

6.   „Училище без насилие" - модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу 

насилието и тормоза.  

7.   „На училище без отсъствие”, мярка "Без свободен час" - Заместване на отсъстващи 

учители в училището.  

8.  Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС 

№129/11.07.2000 г.  

9.  Осигуряване на закуска и/или плод, включително млечно-кисели продукти на всеки 

ученик в I - IV клас  

10.  „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“.  

11. Участие в проект „Твоят час“ 

   

  `   Приоритетно направление ХI. Училищна е-политика  

   

ВЪВЕДЕНИЕ  

Интернет промени съществено навиците и начините за получаване на информация и знания 

при децата. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, а все повече – от 

Интернет.  

   

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ  
в които е насочена е-политиката на училището са:  

  1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на 

училището в сферата на интернет технологиите (компютърна и друга техника, интернет и 

интернет свързаност).  

  2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и 

комуникационни технологии, с цел повишаване на ефективността на образователния процес. 

Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, 

включително и по отношение на още по-пълното използване на ИКТ в обучението;  

3. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни 

компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;  

4. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, 

чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление.  

     

ДЕЙСТВИЯ  

   

1.              Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и 

възпитанието.  

2.              Връзка с Интернет – навсякъде в и около училището.  

3.              Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.  
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4.              За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и 

обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в интернет 

пространството.  

5.              Използване на електронни фактури.  

6.              Използване на електронен подпис.  

7.              Електронно банкиране.  

8.           Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане.  

         9.           Създаване и поддържане на училищния интернет сайт.  

          10. Повишаване имиджа на училището чрез различни е-инструменти като: предоставяне на 

актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на 

родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна;   

  11. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-

администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на 

бюрократичната тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-

управление в рамките на училището”  

Основни елементи:  

- електронен дневник; 

- електронни документи и електронен документооборот;  

- е-информация за учениците, включително и здравен статус;  

- електронни архиви;  

- продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен 

формат;  

- пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти 

осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите 

и финансови отчети).  

 

       ФИНАНСИРАНЕ 

 Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на 

финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето 

училище.  

Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната образователната 

политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на 

поетапното увеличение на средствата за образование.  

 Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса 

върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване 

финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с 

включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за 

разпределение на средствата. , включване на елементи като качество на обучението, посещаемост 

и брой на ученици в модела на разпределение на средствата в системата.  

Размерът на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на 

съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.  

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:  

- учебници и учебни помагала;  

- капиталови разходи;  

- спорт;  

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в 

дневна форма на обучение;  

- средствата по национални програми за развитие на образованието;  

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение.  

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма 

„Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.  



19 

 

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно 

развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална 

рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.  

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.  

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно 

вътрешните правила за работна заплата.  

Нашите усилия ще бъдат насочени към:  

 Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво училище.  

 Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми.  

 Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към 

училището.  

 Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в 

управленската и финансовата дейност на училището.  

 Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез 

съвместни дейности с училищен обществен съвет. 

 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия 

за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и 

разпореждането с МТБ).  

  Настоящата Стратегия за развитие на училището през периода 2016 – 2020 година е приета 

с Протокол №  7/09.09.2016 г. от заседание на Педагогическия съвет. 


