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Утвърждавам: 

Тинка Балабанова 

Директор 

Стратегия за развитие и  

план за действие с финансиране  на 

         ОУ „Стоян Михайловски”- гр. Пловдив 

за периода 2016 – 2020 година 

 
   I.  ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията за развитие на Основно училище „Стоян Михайловски” 

се основава на принципите, произтичащи от стратегията за развитие на 

средното образование в Република България и ЗПУО. 

Стратегията  следва целите на приети важни стратегически 

документи на Европейския съюз и отчита специфичните особености и 

традициите на българското образование. Тя е изготвена и въз основа на 

опита на педагогическия екип в сферата на образованието, реализирано в 

училището. Той поема отговорност да провежда училищна политика, в 

която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното 

развитие на учениците и се ангажира с постигането на планираните 

резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.   
II. Анализ на състоянието на училището и на външната среда:  

В Основно училище „Стоян Михайловски” се обучават деца от 

различни социални среди, с различна степен на социализация и личностно 

развитие. Училището е общество, чиято мисия е не само да обучава 

подрастващите, а преди всичко да подготви младия човек за живота. С 

колкото и модерни технологии и интригуващи области на знание да 

разполага то, дейността му не би била пълноценна, ако не успява да 

удовлетвори по-висшите потребности на децата: от сигурност и 

принадлежност, от съпричастност.  

Всеобщо схващане е, че в българското образование обучението в 

училище се базира на усвояване на знания по т. нар. основни предмети. Но 

все по-често установяваме дефицити в уменията на децата да общуват 

помежду си и да се справят с проблемите т. е. в социалните им умения. 



 
 

 2 

Според психолозите „емоционалната интелигентност” е по-значима от 

общата интелигентност за успеха на хората в живота.  

 

     Какво искаме да постигнем?  
 Атмосфера на доверие и уважение;  

 Самостоятелност и отговорност;  

 Увереност и компетентност;  

 Желание за съвместна работа и взаимопомощ.  

 

Необходимо е да преосмислим визията и мисията на българското 

училище и да подчиним учебно-възпитателната дейност на тези по-висши 

цели. Образованието трябва да бъде процес на личностно развитие и 

подготовка на младия човек за социални изяви, диалог и сътрудничество 

на основата на зачитането на човешките права, на изградена лична морална 

позиция, на познаването и спазването на законите на нашата държава и 

механизмите и принципите на българската демокрация.  

 

III. Визия на ОУ „Стоян Михайловски” - Ресурси  
Нашето училище е с петдесет и пет годишна  история.    

Пази спомени от годините, в които с любов, търпение и ентусиазъм 

поколения учители са предали своите знания и умения на поколения 

ученици.  

Днес училище „Стоян Михайловски” продължава традициите и 

търси пътища за модернизиране и усъвършенстване. В него се обучават 

390 ученици от І до VІІ клас и получават възможности за изява: на своите 

знания, умения, творчески и литературни заложби, спортни постижения. 

Педагогическият екип е от висококвалифицирани учители, които 

работят според държавните образователни стандарти, поддържат 

традициите на българското училище и внедряват  модерните тенденции и 

форми на обучение. Трима от учителите  са носители на почетната грамота 

„Неофит Рилски”, двама са отличени с почетната значка на гр. Пловдив, а 

училището е носител на почетния знак на град Пловдив.   

Взискателността и грижата за децата са водещи в работата на 

учителския колектив. Всички ние се стараем да им дадем добър старт в 

живота. Нашият девиз е: „ Учители, родители, ученици-заедно можем 

повече.   

В начален етап работят 13 учители, а в прогимназиалния етап 14 и 

един педагогически съветник. В полуинтернатните групи са назначени 10 

учители:  І- ІV клас. В училището работи счетоводител, ЗАС и домакин.  

Сградата разполага с 19 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 

физкултурен салон , богата библиотека и училищен стол.  
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Гордост за всички е ежегодно участие на ученици в  проявите от 

Националния календар за извънучилищните дейности, одобрен от 

министъра на МОН, и многократното  им класиране на призови места в 

дългогодишни и с утвърдени традиции национални литературни конкурси, 

каквито са: „Духът на българина”, „Моите детски мечти”, „Любовта в нас”, 

„Бог е любов”, „Напред, науката е слънце”, „Морето, морето, морето...”, и 

други изяви. 

Включваме  ученици с престижни отличия в областта на 

литературата и изобразителното изкуство в проекта „Награди за успелите 

деца на България”, осъществен от фондация „Димитър Бербатов” със 

съдействието на МОН и UNICEF. Целите на проекта са да създаде сред 

децата нагласа на уважение към успеха, да мотивира търсенето на изява, да 

намали агресията на учениците чрез пренасочване на енергията им в 

градивна посока.  

1. ОУ "Стоян Михайловски”" е основно  училище, създаващо 

конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и 

подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностно и 

творческо развитие.  

2. То ще се развива с два етапа на основна образователна степен: 

3. начален етап: 1. – 4. клас; 

4. прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна 

структура. 

5. Постигането на качествен образователен процес ще бъде 

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които 

имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите 

на новия ЗПУО. 

6. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците. 

7. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и 

спортната база за постигане на заложените в нашата мисия 

приоритети. 

8. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната 

общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и 

ученическото самоуправление. 

9. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на 

учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от 

училище, за осигуряване на специализирана помощ при 
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подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на 

потребности и интереси. 

10.  Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата 

библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и 

творчество. 

 

     IV.  Мисия на ОУ „Стоян Михайловски”  
1. Да осигурим на децата достъпно и качествено образование, което 

да отговаря на актуалните изисквания на променящата се 

социално – културна действителност.  

2. Да създадем възможности за разгръщане на личния интелектуален 

потенциал на подрастващите, формиране на интерес към развитие 

и усъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и 

подготовка за живота чрез познаване и зачитане на националните 

традиции и общочовешките ценности.  

3. Оптимизиране на взаимодействието между ученици, учители, 

ръководство, родители, държавни институции и неправителствени 

организации в търсене на гражданското измерение на българското 

образование.  

4. ОУ "Стоян Михайловски"  осигурява на всички ученици 

безопасна и благоприятна среда, за да придобият знания, умения и 

компетентности, зачитайки разнообразието и индивидуалността 

им. 

5. Училището, в резултат на интерактивни класни и извънкласни 

форми на дейности, активна спортна дейност и изкуство, 

възпитава у учениците национални и общочовешки добродетели, 

толерантност и уважение към различните,  спазване на 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу 

проявите на агресия и насилие. 

6. Придобиване на знания при изучаване на информационните 

технологии и тяхното практическо приложение в целия 

образователен процес. 

7. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство. 

8. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на 

младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. 

9. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и 

патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на 

конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

10. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и 

подготовка за активен и здравословен начин на живот. 
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V. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

1. Формиране на свободна и творческа личност, чиято социална 

функция е интегриране в обществото и участие в неговото 

обновяване и промяна. Гарантиране на равен достъп до образование 

на всички ученици, подлежащи на задължително обучение. 

2. Повишаване качеството на образование в училище чрез ефективност 

на целодневната  организация на учебния процес и постигане на 

максимално високи резултати при обучението и възпитанието на 

деца от уязвимите групи в съответствие с ДОС и динамичните 

промени в развиващото се демократично общество. 

3. Успешна социализация на деца със специални образователни 

потребности и на изоставащите ученици като свободни, морални, 

инициативни и толерантни личности, уважаващи законите, правата 

на другите и зачитащи националните общочовешки ценности. 

4. Превенция на ранното отпадане от училище и намаляване броя на 

безпричинните отсъствия. 

5. Превенция на училищния тормоз, агресията и други негативни 

прояви 

6. Оптимизиране на мрежата от извънкласни и извънучилищни форми 

и дейности и участие в проекти по национални и оперативни 

програми. 

7. Изграждане на иновационна образователна среда чрез 

усъвършенстване на преподавателските методи, подходи и техники, 

ориентирани към интересите на учениците и нивото на постижения; 

Формиране на умения и навици за здравословен и природосъобразен 

начин на живот. Обучение в умения за социална адаптация и 

реализация. 

8. Повишаване ефективността на управлението на училището чрез 

ефективна управленска дейност. 

9. Активизиране на родителската общност чрез създаване на 

Обществени съвети  за пряко участие в училищни и извънучилищни  

дейности и проекти. 

10.  Подобряване на материалната,  учебно – техническа  и технологична 

обезпеченост на образователния процес. 

11.  Публичност на добрите практики и постижения 

12.  Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата 

подготовка, подготовката в областта на информационните 

технологии и подготовката по всички други предмети за развиване на 

интелектуалните възможности, комуникативни способности на 

ученика, неговата индивидуалност и самостоятелност. 
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13.  Висок професионализъм на педагогическия екип и кариерно 

израстване на педагогическия екип. 

14.  Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и 

обществените организации, свързани с проблемите на образованието 

и възпитанието на младите хора. 

15.  Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 

училищния живот. 

 

VI. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. ОУ "Стоян Михайловски”"  в резултат на целенасочено въздействие 

създава условия за личностно развитие на учениците чрез формиране 

на ключови компетентности и способности за самостоятелно 

усвояване на знания и умения, които са им необходими, за да учат и 

се трудят цял живот и проявяват високо гражданско съзнание и 

отговорност.    

2. Повишаване качеството на образование в училище и постигане на 

максимално високи резултати при обучението и възпитанието на 

учениците в съответствие с държавните образователни изисквания и 

динамичните промени в развиващото се демократично общество.  

3. Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот. 

4. Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на 

учениците, с цел изграждане на физически и морално здрави и 

дееспособни личности.  

5. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните 

способности на личността, нейната индивидуалност и 

самостоятелност. 

6. 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. 

7. Възпитаване на учениците ни 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.  

8. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

9. Обогатяване на материалната база. 
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VII. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 

 

Ориентираност  

към личността  

Основна задача за нас е развитието и 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   Всички членове на педагогическата колегия и 

помощно-обслужващия персонал, ангажирани в 

образователната, възпитателната и обслужващата 

дейност, осъществявана в училището, носят 

отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие.  

Гъвкавост   Образователната и възпитателната дейност е 

ориентирана към многообразните личностни 

потребности и предоставя възможности за свободен 

избор на обучаваните.  

Единство в 

многообразието   

Обучението, подготовката и възпитанието на 

учениците се осъществяват в рамките на единна 

културно-образователна среда, която създава 

гаранции за защита и развитие на отделните култури 

и традиции в рамките на училищната образователна 

политика и общо културно-езиково пространство.  

Новаторство   Административното ръководство и педагогическата 

колегия демонстрира воля и възможности за 

възприемане на нови подходи с цел постигане на по-

добри резултати.  
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Автономност   Училището, като част от  системата на 

образованието ползва автономия да провежда 

собствена политика, отговаряща на държавните 

образователни изисквания.  

Отчетност   Всички участници в образователната и 

възпитателната дейности отговарят и се отчитат за 

своите действия с цел осигуряване на ефикасност, 

ефективност и резултатност на политиките.  

Ефективност   Динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия 

опит и бъдещото въздействие. Мениджмънт на 

качество на образователния и спомагателните 

процеси, на образователния продукт и 

образователните услуги; 

 

Законосъобразност   Всички цели, приоритети, мерки и конкретни 

действия съответстват на законите и другите 

нормативни актове.  

 

VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

ОУ "Стоян Михайловски" е общинско училище и се финансира чрез 

утвърдения единен разходен стандарт за 1 ученик за съответната 

финансова година от държавния бюджет чрез бюджета на Община 

Пловдив. 

Допълнителни източници:  

 участие с проекти; 

 спонсорска дейност, съвместно с училищното настоятелство; 

 участие в проекти, съвместно разработени и реализирани с 

неправителствени организации.  

 извършване на част от дейностите с доброволен труд от страна на 

колектива, родителите и обществеността. 
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IX. Оценка на планиране:  
Така формулираните направления за работа по приоритети в контекста 

на социално-превантивната дейност на българското училище ще бъдат 

ефективни и ще дадат очакваните резултати, ако са съобразени с 

потребностите на съвременния ученик. От тях ще изведем респективно 

изискванията към съвременното училище и съвременното образование:  

 Задоволяването на физиологичните потребности на училищно 

равнище означава добра хигиена на умствен труд, удобни условия за 

реализация на учебния процес и по-качествено изградено училищно 

пространство;  

 Потребността от сигурност се изразява във физическата и 

психическата сигурност на младия човек и в организиране на 

училищните ситуации чрез диалог без заплахи, репресивни методи и 

стрес;  

 Потребността от принадлежност следва да се изрази в 

положителен климат, в балансирана в емоционален план връзка 

между учители и ученици, в добронамерени форми на упражняване 

на контрол;  

 Потребността от признание се изразява в климат, даващ 

възможност за самостоятелност на мисленето и действието на 

младия човек в дух на справедливост, в положително стимулиране, в 

поощряване на желанието му да учи целенасочено;  

  Потребността от самореализация означава възможност за 

развитие на собствения потенциал, развитие на интересите и 

способностите, повишаване на самооценката и вярата в себе си;  

 Ако учебно-възпитателният процес бъде организиран така, че 

отговаря на тези базисни потребности, ще очакваме като резултати 

не само качествени знания, но и изградени социални умения за: 

  

 Ефективно общуване и сътрудничество между ученици, 

учители и родители, за изграждане на практически нагласи и 

умения на младите хора за адекватна поведение в жизнено 

важните сфери на семейните взаимоотношения, училището, 

работната среда, малката общност, държавата;  

 Познаване и зачитане на основните човешки права и на 

законите като принципи на съвместното съществуване и 

сътрудничество;  

 Личностното и морално развитие на младия човек, 

себепознаването и себеутвърждаването в рамките на 

взаимодействието с другите хора.  
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 Провеждане на мониторинг за степента на реализиране на 

стратегията посредством:  

 периодично събиране и отчитане на определена информация 

по различните дейности, залегнали в стратегията  

 съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото 

състояние на управлението на образователните дейности  

 своевременно провеждане на процесите на промяна в 

съответствие с потребностите на училищната среда  

 Предложената стратегия отразява намеренията на 

педагогическия колектив на Основно училище “Стоян 

Михайловски” за развитие и усъвършенстване на учебно-

възпитателния процес през следващите 4 години. При 

определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме 

се ръководили от разбирането, че развитието на 

образователната система има за основна цел формирането на 

свободна и творческа личност, която де се интегрира успешно 

в обществото.  

 Основни средства за конкретизация и реализиране на 

стратегията са училищните програми, годишните планове на 

училището, правилникът за дейността на училището, 

правилникът за вътрешния трудов ред, плановете на 

комисиите и личните планове на членовете на училищната 

общност. 

X. SWOT АНАЛИЗ 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

- Поддържане на относително постоянен брой 

ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран бюджет. 

- Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите на учениците. 

- Предоставяне на качествено образование. 

- Включване на учителите в различни форми 

на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците.  

- Обновяване и възстановяване на дейността 

на Училищното настоятелство. - Изграждане 

на ефективно ученическо самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическия  съветник на ученици и 



 
 

 11 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Висока успеваемост на учениците на външно 

оценяване, олимпиади, конкурси. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

обобудвани класни стаи. 

- Съвместна работа по проекти на учители и 

ученици. 

родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Недостатъчен брой класни стаи. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на добри условия за извънкласни 

дейности.  

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал.  

 

 

XI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

№ Дейност финансиране Срок 

Изпълнител: 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и комисии, 

план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на всяка 

година 

Директор 

ЗДУД 

2. Обновяване на класните стаи и кабинети за 

начален и прогимназиален  курс. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

септември  

2017 г. 

Директор 

Кл.ръководители 

3. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и 

кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

септември 

2020 г. 

Директор 

4. Изграждане на специализиран кабинет за 

приобщаващо и подкрепящо образование. 

Делегиран бюджет септември  

2018 г. 

Директор 

Екип 

5.  Обновяване на фоайе, коридори и 

физкултурен салон. 

Делегиран бюджет и 

финансиране от община 

септември  

2018 г. 

Директор 

Учител по ФВС 
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6. Ремонт на външна спортна площадка, 

изграждане на съоръжения за различни 

видове спорт. 

Делегиран бюджет, 

общинско финансиране 

2017 – 2019 г. 

Директор 

Учител по ФВС 

7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

Директор 

Комисия 

8. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

Директор 

Екип 

9. Продължаване на работата по програмата 

„Училищен плод“, както и включване към 

програма „Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

Директор 

 

10. Продължаване на традицията за провеждане 

на благотворителни Коледни и Великденски 

базари 

Дарения всяка учебна 

година 

Учител по ИИ 

Нач. учители 

11. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет, 129 

ПМС 

постоянен 

Директор 

Учител по ФВС 

 

12. Изготвяне на личен профил на децата в 

риск; планиране на мерки за 

преодоляване на рисковете от отпадане 

 

-------------------------- 

2017-2020 

Пед. съветник 

13. Разработване на програма с конкретни 

мерки за превенция на ранното отпадане 

от училище 

 

----------------------------- 

2017-2020 

Пед. съветник 

14. Въвеждане на механизъм за превенция 

на училищния тормоз 

 

---------------------------- 

2017-2020 

Пед. съветник 

15. Организиране и провеждане на съвместни 

дейности с Училищното настоятелство 
Бюджет 

Дарения 

2017-2020 
Пед. съветник 

 
 

 

XI. СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните 

технологии и подготовката по всички други 

предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната общност 

– ученици, учители и родители. 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани 

учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи висока 

квалификация и владеещи чужди езици, ако това 

се изисква по учебен план на съответния предмет, 

притежаващи опит за реализирането на проекти;  
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

- Издигане на качеството на образование за 

постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на изучаваното 

учебно съдържание и използване на методите 

за учене чрез действие. 

 

- приоритетно привличане на учители – бивши 

възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други 

водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри 

педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

6. Използване на информационните технологии в 

процеса на обучение по всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния 

процес чрез качествено обучение. 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците (тестове). 

9. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

10. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

11. Съвместна работа по образователни проекти. 

12. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

13. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при необходимост 

разработване на нови, отговарящи на търсенето 

от учениците и на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна 

позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно 

търсене и използване на информация от 

разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на педагогическо 

взаимодействие между основните партньори 

в училищната общност – ученици, учители и 

родители. 

 

1. Развиване на ученическото самоуправление в 

училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя 

на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи от 

ученици, учители и родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията със спорт 

(ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи на 

училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за 

работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и противодействие 

срещу наркоманията и сектите. 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители във 

вземането на управленски решения, чрез 

учaстието им в , методически съвети и комисии. 

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна 

информационна система. 

- Изграждане на ръководен екип. 

- Създаване на партньорски взаимоотношения 

със синдикалните организации в училище. 

  



 
 

 15 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за провеждане на 

ПС. 

3. Формиране на система от морални стимули, 

изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на 

колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със социалната среда 

и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане в него 

на бивши ученици, родители и общественици. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване на 

училищната МТБ. 

3. Саниране на  сградата на училището. 

4. Естетизация на училищния двор. 

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации. 

6. Ремонт на училищната библиотека. 

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

8. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

9. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на 

кабинети и класни стаи. 

10. Осигуряване на нови компютри. 

11. Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение – проектори, мултимедийни 

дъски и приложения. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

 

- Ефективна рекламна кампания. 

 

1. Изграждане на постоянен екип от учители, 

разработващи рекламната стратегия на 

училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

3. Включване в рекламната дейност на учители, 

родители и ученици. 

 

 

 

* Стратегията е приета на заседание на Педагогическия Съвет от 02.09.2016 г. с 

Протокол № 13/ 02.09.2016 г. 
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