
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 

 
ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 

 

септември 2016 – септември 2020г. 

и план за дейстие и финансиране 

 

 

 

 

 
 



Стратегия за развитие на училището за следващите четири 

години и план да действие и финансиране 
 

 

 

 

 

Основание за разработване на стратегията за развитие на Десето основно                                                                                                                                     

училище  “Алеко  Константинов” е чл. 263. (1) от  ЗПУО. Четиригодишната стратегия е 

изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното 

ръководство в сферата на образованието, реализирано в училище. Нашите приоритети 

отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и 

представят нашите виждания за европейското развитие на училището и за изграждане 

на личности. 

 

 

 

 Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите 

училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за 

закрила на детето, приоритетите на МОН и на РУО на МОН – гр. Перник  и 

спецификата на  Х  ОУ  “Алеко Константинов” и община Перник. 

 В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на 

образователния процес ученика с неговите заложби, интереси и потребности. 

 

 

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

 

 Историята на училището започва на първи септември 1982г. Вече 35  години 

подготвя стотици ученици, които успешно се реализират във всички сфери на живота. 

Утвърждава се като конкурентноспособно учебно завадение на територията на 

кв.”Изток” – гр. Перник, способно да формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация. 

 Днес Х ОУ “Алеко Константинов” се старае да има свой облик, различен от 

всички основни училища, като обогатява традициите си. Търсят се форми и средства да 

бъде привлечена учениковата личност към разнообразни дейности и прояви, за да 

приеме училището като свой дом, да се чувства добре, да му бъде приятно влизането в 

учебните часове. 

 

 

 

         Учебна година        Брой ученици        Брой паралелки 

            2015/2016               460                  22 

            2014/2015               423                  20 

            2013/2014               393                  18 

            2012/2013               344                  15 

 



През същите тези години  състоянието на персонала е следното: 

 

Учебна 

година  

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно-

квалификационна 

степен на 

педагог.персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

        

2015/2016 

            

           11 

 

         41 

Гл.учител-1 

Ст.учител-25 

Мл.учител-6 

Учител-3 

Мл.възп.-4 

Ст. възп.-1 

Възпитател-1 

 

       10 

          

2014/2015 

        

           10,5 

 

        36 

Гл.учител-1 

Ст.учител-24 

Мл.учител-1 

Учител-2 

Мл.възп.-6 

Ст. възп.-2 

 

       11 

            

2013/2014 

 

           10 

 

        32 

Гл.учител-1 

Ст.учител-21 

Мл.учител- 

Учител-3 

Мл.възп.-2 

Ст. възп.-5 

 

       10 

            

2012/2013 

 

            8,5 

 

        27 

Гл.учител-1 

Ст.учител-19 

Мл.учител- 

Учител-2 

Мл.възп.-2 

Ст. възп.-3 

 

        8 

 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал 

- Успешна реализация на план-приема 

- Увеличаване броя на учениците през 

последните години, което води до 

финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

изложби 

- Ясни критерии за вътрешно оценяване 

- Привлекателна учебна среда – много 

добра МТБ 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици 

- Предоставяне на качествено образование 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификации 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците 

- Ефективна работа на УН  

- Приходи от кандидатстване по различни 

проекти 

- Сътрудничество с кметство „Изток” 

- Сътрудничество с ДПС 

- Постоянна работа с дирекция „Социално 

подпомагане” 

- Тясно сътрудничество с читалище 

„Искра”, читалище „Съзнание”, РМД – 



- Успешна работа с деца със СОП 

- Осигурен учител за работа с деца със 

СОП 

- Изградена система за морално 

стимулиране на учениците 

- Сформирани ученически съвети по 

класове и общоучилищен УС 

- Целодневно обучение на учениците 1-7 

клас 

- Създадено и актуализирано портфолио 

на всеки ученик и учител 

- Формирани и работещи методически 

обединения 

- Осигурен педагогически съветник 

- Добра екипна работа 

- Осигурен учител по плуване за 

пълноценно използване на басейна 

- Стремеж за създаване на позитивен 

психоклимат в училище 

- Създадени условия за ползване на 

електронно съдържание 

- Създадени отлични условия за отдих и 

спорт на учениците 

- Утвърдени традиции за набиране на 

средства от благотворителни концерти и 

изложби 

- Успешна работа с УН 

- Работа по проекти-„Аз съм богат, защото 

съм здрав“, „На училище без отсъствия“, 

„С грижа за всеки ученик“,Национален 

проект "Детско полицейско управление", 

"Посока-семейство" съвместно с 

Комплекс за социални услуги;  "Деца, 

родители и учители срещу езика на 

омразата и дискриминацията" заедно с 

фондация "Приложни изследвания и 

комуникации" 

Мошино, РИМ – Перник 

- Експедитивност в изпълнение на 

задачите на РУО – Перник 

- Добри договорни отношения с „Детско и 

ученическо хранене” 

- Взаимноползотворни отношения с 

танцов ансамбъл „Master of the Dance” 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Допускане на голям брой неизвинени 

отсъствия 

- Недостатъчни усилия за привличане на 

трудноуспяващите ученици в 

допълнителната работа за преодоляване 

на пропуските 

- Недостатъчна мотивация за 

преквалификация и квалификация на 

учителските кадри 

- Участие в международни образователни 

програми и подобряване условията за 

мобилност 

- Недостиг на финансиране 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал 

- Недостатъчни усилия и инициатива за 

превръщането на родителите в активен 

участник в ОП 

- Недостатъчни усилия за ползотворни 

контакти с Европейски политехнически 

университет Перник 



- Синхронизиране на  работата между 

методическите обединения 

- Липса на вътрешноучилищна 

компютърна мрежа 

- Липса на спорти съоръжения за 

пълноценно използване на спортните 

площадки 

- Чести проблеми с ВиК мрежата 

- Съжителство със СУ „Олимпиец” и ОП 

„Спортни имоти” 

- Приходи от кандидатстване по различни 

проекти 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

 

МИСИЯ 

 

 Подържане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която 

насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творческо и свободно 

личностно развитие, основано върху идеите на хуманизма и демокрацията. 

 

ВИЗИЯ 

   Десето основно училище „Алеко Константинов” чрез постоянната си 

работа създава гаранции, че децата, обучавани в училището, като част от съвременното 

демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им 

необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско 

съзнание. Диалогичност и дискусионност, които стимулират учениците към 

толерантност, самостоятелност при вземане на решения. Развиване на новаторството и 

пълноценното сътрудничество в екип от ученици, родители, учители за обръщане към 

потребностите на младия човек - съпричастност, чувство за принадлежност, 

възможност за самоактуализация. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на 

младия човек като гражданин на България и света. 

 



ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Установяване на устойчив образователен диалог между училището и семейната 

среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено 

образование за постигане на ДОС чрез иновативни подходи, социализация на 

личността с цел приспособяване и усвояване на определени знания, ценности и 

социални норми и практическа им приложимост.  

 

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

- Ефективна управленска дейност. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Високо развитие на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка, подготовката в 

областта на ИТ и подготовката по останалите предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

- Взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

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

живот. 

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Прозрачност на управлението. 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Толерантност и позитивна етика. 

- Партньорство. 

- Равнопоставеност. 



 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез средствата от Училищното настоятелство, благотворителни базари на 

учениците. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения. 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

№                 Дейност       Финансиране      Срок  

1. Изработване и утвърждаване на 

цялосттна концепция за провеждане на 

ОП –учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и 

комисии, план-прием, целодневно 

обучение. 

Делегиран бюджет До 15.09 

на всяка 

година 

2. Обновяване и оборудване на  класни 

стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

Септември 

2016г. 

3. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и 

кабинет 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

Септември 

2017г. 

4. Изграждане на специализиран кабинет 

за приобщаващо и подкрепящо 

образование 

Делегиран бюджет Септември 

2017г. 

5. Ремонт на външна спортна площадка, 

изграждане на съоръжения за различни 

видове спорт. 

Делегиран бюджет, 

община, европейски 

проекти 

Септември 

2017г. 

6. Изграждане на детска площадка за най-

малките в училището 

Делегиран бюджет Септември 

2016г. 

7. С оглед непрекъснато нарастващия 

брой ученици разширяване на МТБ 

/стаи от Спортното училище/ 

Делегиран бюджет, 

община 

2018 г. 

8. Периодични ремонтни дейности по 

ВиК и електроинсталацията. 

Делегиран бюджет, 

община 

Постоянен  

9. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия съвет 

Делегиран бюджет, 

лични средства 

Постоянен 

10. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

Постоянен 

11. Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод”, „Без свободен час”, 

„Училищно мляко”. 

МОН, Министерство на 

земеделието 

Постоянен 

12. Запазване на традицията за съвместни 

тематични изяви с читалище „Искра”, 

Смесено финансиране Постоянен 



читалище„Съзнание”, РМД - Мошино, 

РИМ. 

13. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни, Мартенски и Великдански 

базари. 

Дарения Постоянен 

14. Участие в училищни и национални 

състезания – „Лингвистично кенгуру”, 

„Таралежи”, състезанията на СБНУ, 

математически състезания, „Spelling 

Bee”, „Знам и мога“, 

Самофинансиране, 

Делегиран бюджет 

 

Постоянен 

15. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник и участие в общински 

и области състезания 

Делегиран бюджет 

Самофинансиране 

Постоянен 

16. Организиране на ежегодна изложба и 

участие в общински, области и 

национални конкурси. 

Делегиран бюджет 

Самофинансиране 

Постоянен 

17. Участие в проект – „Твоя час” 

„Деца, родители и учители срещу езика 

на омразата и дискриминацията” 

Европейски проекти 

Фондация” Приложни  

Изследвания и 

комуникации” 

Септември 

2016 г. 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И   

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ефективна управленска дейност. 

- Висок професионализъм на 

педагогическия екип. 

- Високо развитие на родноезиковата и 

чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на ИТ и 

1.Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

  - повишаване квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри 

  - провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначени учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици, ако това се изисква по учебен план 

на съответния предмет, притежаващи 

опит за реализирането на проекти 

- приоритетно приличане 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 



подготовката по останалите предмети. 

- Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и 

родители. 

- Взаимодействие със социалната среда 

и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите 

на образованието и възпитанието на 

младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и 

утвърждаване на традиции и ритуали 

в училищния живот. 

 

6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучиние по 

всички предмети 

7. Мотивиране на ученниците за участие 

в учебния процес чрез качествено 

обучение 

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети 

9.  Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на 

целенасочена  рекламна кампания 

10. Съвместна работа по образователни 

проекти 

11. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина 

12. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разрабоотване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност 

14.Създаване и развитие на Детска 

полицейска академия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 взаимодейстие между 

основните партньори  в училищната 

- Развитие на ученическото 

самоуправление в училище 

- Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове  

чрез своевременно информиране на 

родителите 

- Осъществяване на съвмести инициативи 

от ученици, учители, родители, 

общественост  

- Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт 

- Утвърждаване на традиции и символи 

на училището 

- Включване на ученици и родители в 

разработването на проекти 

- Прилагане на нови и разнообразни 

форми  за работа с родители 

- Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност – Фондация „Приложни 

изследвания и комуникации” 

- Организиране на дейности за  борба с 

противообществените прояви и 



общност – ученизи, учители и 

родители 

противодейстие срещу наркоманията и 

сектите 

- Включване на всички изоставащи 

ученици в ПИГ и групи за взаимопомощ 

- Провеждане на консултации по график 

и изготвяне на планове за допълнителна 

работа с учениците през ваканциите 

- Активно включване на изявени те деца в 

конкурси, пленери, олимпиади, 

състезания 

- Отразяване на постиженията на ученици 

на информационно табло, училищния 

сайд и местните медии 

 

 

  

 

 

 

 

 

-    Ефективна управленска дейност 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез участето им в дирекционни съвети, 

методически обединения и комисии 

-Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училището 

- Изграждане на ръководен екип 

  

 

 

 

-   Използване на различни форми за  

мотивинане на персонала 

- Увеличаване на индивидуалните 

възнаграждения на работещите в рамките 

на утвърдените средства в делегирания 

бюджет 

- Изработване на правилник за 

провеждане на ПС 

- Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс.. 

- Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите 

- Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива,  семинари и други 

    

 

- Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществени 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора 

- Създаване на Обществен съвет 

-Ефективно работещо УН и привличане в 

него на бивши ученици, родители и 

общественици 

- Развитие на дарителската дейност и 

осъществяване на взаимовръзка с 

фондации, творчески съюзи и държавни и 

частни фирми 

-Участие на училището в обществени 

проекти 



- Съвместни изяви с читалищата и 

младежкия дом на територията на 

квартала и общината 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Материална база и допълнително 

финансиране 

- Добра организация по обезпечаване с 

учебници и учебни помагала 

- Работа по привличане на спонсори 

- Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ 

- Естетизация на училищния двор 

- Изграждане на детска площадка за най-

малките 

- Основни ремонтни дейности по ВиК и 

ел.инсталации 

- Ремонт на училищната библиотека 

- Текущи ремонти в кабинети, класни стаи 

и ПДГ 

- Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи 

- Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение – проектори, 

мултимедийни дъски и приложения 

- Изграждане на рампи, с цел равен 

достъп на всички до училищната сграда 

- Осигуряване на Интернет покритие на 

територията на цялото училище 

 

 

  

 

 

 

 

  - Ефективна рекламна кампания 

- Изграждане на екип от учители, 

разработващи рекламната стратегия на 

училището 

- Осигуряване на достатъчно средства за 

реализаране на рекламата 

- Включване в рекламната дейност на 

учители, родители, ученици 

- Използване на местните медии за 

популяризиране на дейността на 

училището 

- Отразяване на училищния живот в сайта 

на училището 

 

 

 

Стратегията се актуализира  в началото на всяка учебна година, както и в случаи 

на значителни промени в организацията на работата в училището или на нормативната 

база на средното образование. 

 На основата на тази стратигия всяка година се изработва годишен план за 

дейностите  с конкретни срокове и отговорници. 

  Със стратегията за развитие на училището и план за действие и финансиране са 

запознати всички членове на учителската колегия. 



 Стратегията с приета на заседание на Педагогическия съвет на 08.09.2016 г. с 

Протокол № 2 

 

 


