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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Стратегията за развитие на Десето основно училище „Ал. Константинов“ 

гр. Перник е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и 

училищното образование, със Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България / 2021 – 2030/  и 

специфичните особености на училището. 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, РУО на МОН – гр. Перник  и община Перник.  Изработена е като 

продължение на предходните училищни стратегии, следвайки принципа за 

приемственост. Стратегията определя училищното развитие за период от четири 

години и отразява стратегическата цел и приоритетите на училищната 

образователна политика. Съществен акцент училището поставя по отношение на 

възпитателната работа като неизменна част от цялостния образователен процес, 

която отразява визията за ключови компетентности в нейните три основни 

измерения: знания, умения и нагласи. 

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА 

СРЕДА 

 

Десето основно училище „Алеко Константинов“ е общинско училище, 

създадено през 1982г. Утвърждава се като конкурентноспособно учебно 

заведение на територията на кв.”Изток” – гр. Перник, способно да формира у 

учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Обучението е ориентирано към формиране и 

развитие на ключовите компетентности. Училището се развива в съзвучие с 

изискванията, които модерното гражданско общество поставя пред 

образованието в България, с динамичните промени в страната, в синхрон с 

перспективите, заложени в стратегическите документи на глобално и европейско 

ниво, които очертават визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-

ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене. 

Създадени са условия за подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и са  

възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти от 

живота. Десето основно училище „Алеко Константинов“ ще посрещне своя 40 

годишен юбилей, като част от семейството на иновативните училища. 

 

 



 

 

 

1. УЧЕНИЦИ 

В училището се обучават деца в подготвителна група и ученици от първи 

до седми клас, съгласно Държавните образователни стандарти /ДОС/ в системата 

на училищното образование. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване 

броя на учениците. От години план - приемът се изпълнява успешно и ежегодно 

в училището постъпват между 100 и 120 ученици в първи клас. 

 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2020/2021 687 28, 1ПГ 

2019/2020 688 28, 1ПГ 

2018/2019 645  26; 2 ПГ 

2017/2018 608  25; 2 ПГ 

2016/2017 531                  22 

 

Учениците са основно от района, в който е разположено училището.  

През учебната 2021/2022 година в училището се обучават 687 ученици в 

28 паралелки от І до VII клас и една предучилищна група. Двадесет и едно са 

децата със СОП.  

Доказани са успехите в класно-урочната и извънкласната дейност.  

Резултатите от НВО за същата година са: среден резултат по БЕЛ - 61,73 точки и 

е с 6,42 по- голям от този от региона и с 7,87 по-голям от този в страната. 

Средният резултат по математика е 33,06 точки и е със 1,2 точки по-голям от 

този за региона и с 4,88 точки по-малък от този за страната. 

Учениците от Х ОУ “Алеко Константинов” участват  в училищни и 

национални състезания – „Лингвистично кенгуру”, “Четящо кенгуру”, 

„Таралежи”, състезанията на СБНУ, математически състезания, „Spelling Bee”, 

„Знам и мога“. Много добро е представянето на общински, регионални и 

национални олимпиади и състезания по математика, математическа 

лингвистика, информатика, информационни технологии, биология и здравно 

образование, химия и опазване на околната среда, български език и литература, 

английски език: 

 

➢ Четвърто място на национално състезание за „Безопастност на 

движението по пътищата” II място в областния кръг 

➢ на състезанието по БДП 

➢ Златен медал и грамоти от Национално  финално състезание на СБНУ 

➢ участие в Националната олимпиада по география и икономика 

 



 

➢ пето и шесто място от областния кръг на олимпиадата по Астрономия за 

учебната 2020 / 2021г. бяха наградени с участие в „АСТРОПАРТИ 

БАЙКАЛ“. 

➢ Участие в национално математическо състезание Европейско кенгуро 

➢ Участие в областен кръг на обимпиада по история и цивилизация 

➢ Първо място на областен кръг на олимпиада по Биология и здравно 

образование 

➢ Първо място на областен кръг на олимпиада по физика 

➢ Участие в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната 

среда 

➢ Участие в областен кръг на олимпиада по Български език и литература 

➢ Участие в областен кръг на олимпиада по Математика 4 клас 

➢ Участие в общински кръг на олимпиада „Знам и мога” 

➢ Участие в областен кръг на Национално състезание „Ключът към 

музиката” 

 

Разнопосочни са изявите и за талантливите деца в нашето училище: 

 

➢  Второ място на ежегодните награди „Аз гарантирам щастливо детство“ за 

Х-то ОУ от председателя на Държавна агенция за закрила на детето. 

➢  Първо и второ място на национален конкурс „По стъпките на 

щастливеца” 

➢ Грамота от пети национален конкурс за детска рисунка „Моят празник” 

➢ Първо място за забележително изпълнение на проект „Водата е живот” в 

Национален ученически конкурс  „Посланици на здравето” IVклас 

➢ Първо място на Международния конкурс за рисунка на тема: "Българската 

азбука пред вековете" 

➢ Първо място на конкурс „талантите на Перник” 

➢ второ и трето място на деца на ресурсно подпомагане в конкурса “Пъстър 

свят- творим заедно с мама“- ІІІ и ІVв клас. 

➢ Втора награда от конкурс на ОДК Варна „Българските архитектурни 

паметници в макети” 

➢ Първо място на традиционния турнир по футбол „За купата на кмета на 

кметство Изток” 

 

 

 

 

 



 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ  

Ръководството на училището се осъществява от директор и двама 

помощник-директори. 

Състав на персонала: 

Учебна 

година  

Непедагогичес

ки персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно-

квалификационна 

степен на 

педагог.персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2021 / 2022 13 51 Гл. учител- 2 

Ст. Учител – 23 

Учител - 26 

32 

2020/2021 13 51 Гл. учител- 2 

Ст. Учител – 22 

Учител - 28 

        32 

2019/2020 12 52 Гл.учител –   2 

Ст.учител – 22 

Учител -    28 

31 

2018/2019 12 52 Гл.учител –   1 

Ст.учител – 26 

Учител -      21 

22 

2017/2018 12 53 Гл.учител – 1 

Ст.учител – 27 

Учител – 21 

16 

2016 /2017 12 46 Гл. учител – 1 

Ст.учител – 25 

Учител - 16 

9 

 

Всички преподаватели отговарят на професионалния профил за заемане 

длъжностите „учител”, „старши учител”, съгласно НАРЕДБА № 12 от 

01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти на МОН. В училището е назначен 

педагогически съветник. 

През последната година се засили интересът на учителите към различни 

квалификационни дейности - придобиване на , II ПКС – 3 учители, ІІІ ПКС -4 

учители, IVПКС - 6 учители, V ПКС – 18 учители. Брой квалификационни 

кредити от външна квалификация: 1322,5 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си 

ангажименти. Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране целите на ОВП за изпълнение на ДОС.  

 

 

 



 

3. УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА  

Училището се помещава в 4 етажна сграда, която дели със СУ 

„Олимпиец“. Непрекъснато нарастващият брой ученици налага разширяване на 

МТБ. През последните три години поетапно бяха усвоени и изцяло ремонтирани 

и обзаведени три класни стаи от СУ, разположени на третия етаж. Учениците 

ползват 28 класни стаи. Те са добре оборудвани, обзаведени с нови секции, маси 

и столове. За всички ученици от НЕОО и ПЕОО са осигурени шкафчета по НП 

на МОН. 

В училището функционират два компютърни кабинета, кабинет по 

природни науки, два кабинета по АЕ, кабинет по музика, кабинет по ИИ, 

кабинет на педагогическия съветник. Кабинетът за ресурсно подпомагане бе 

преместен на първия етаж и обновен. В добре оборудвана стая се обучават 

децата от подготвителна група. 

Ремонтирани и изцяло преобразени са фоайета и коридорите на І, ІІ и ІІІ 

етаж, административната зона и учителската стая. Към спортния комплекс е 

изградена топла връзка. 

В училището е осигурен достъп до интернет и оборудване за работа в 

електронна среда: мултимедии, интерактивни дъски, принтери, лаптопи.  

На разположение на учениците са игротека, библиотека, кабинети за 

медицинско и стоматологично обслужване, стол, бюфет.  

Спортният комплекс включва физкултурен салон и басейн. В училищния 

двор има детска площадка и спортни площадки за баскетбол, волейбол и 

хандбал. Изградена е изцяло нова футболна площадка. Организирани са места за 

отдих с пейки. Създадена е външна сцена за творческа изява на учениците на 

открито. Естетизирани са зелените части. Оградата е възстановена в по-голямата 

си част и пребоядисана.  

Безопасността на учениците е гарантирана с утвърден и действащ 

механизъм за пропускателен режим в училището. Поставено е видео наблюдение 

в сградата и изградена е пожароизвестителна система. 

Съвременни учебно-технически средства и нови нагледни пособия и 

материали – табла, карти, макети и други, се набавят всяка година в рамките на 

бюджета и по проекти. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ФИНАНСИРАНЕ  

Х ОУ „Ал. Константинов“ е с делегиран бюджет. Финансирането на 

дейността на училището се осъществява със средства от държавния бюджет, 

разпределени от община Перник и базирани върху единен разходен стандарт за 

един ученик за съответната финансова година. Педагогическият колектив и 

Общественият съвет работят за усъвършенстване на формите за набиране на 

средства чрез осигуряване на спонсори и активизиране и използване 

възможностите на родителските активи и Училищното настоятелство, отдаване 

под наем и дарения. 

В училището съществува добра практика за търсене на донорски 

организации, като източник за допълнително финансиране. За целта се 

разработват и реализират проекти, чиято крайна цел е да се подобри 

материалната база в училище и повишаване качеството на образователния 

процес. Като допълнителен начин за осигуряване на средства се използват 

възможности за финансиране чрез участие в европейски програми и проекти, 

Структурните фондове на ЕС, Национални програми на МОН. 

 

SWOT – АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал; 

- Успешна реализация на план-приема; 

- Работещи ЕКК; 

- Създадени условия за развитие на 

креативност, творчество, иновации; 

- Трайно увеличаване броя на учениците  

- Изработени и утвърдени: учебен план и 

програми, етичен кодекс, план за 

наставничество, планове на екипи по 

ключови компетентности и комисии, 

програма за целодневно обучение; 

- Действащ план за работа в условията на 

пандемия; 

-Проведени  открити и иновативни уроци; 

- Създадени условия за ползване на 

електронно съдържание; 

- Въведена единна платформа за работа в 

ОРЕС; 

- Изградена и действаща вътрешна 

информационна система за 

разпространяване на информация за 

дейността на училището: електронен 

дневник, училищен сайт, фейсбук 

страница; 

- Висока успеваемост на учениците на 

-Предоставяне на качествено образование; 

-Включване на учителите в различни 

форми на външна и вътрешна 

квалификация; 

-Ефективни мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците; 

- Активна работа с родителите; 

- Приходи от кандидатстване по различни 

проекти; 

-Добро взаимодействие с държавни, 

местни, социални, обществени и културни 

институции; 

-Взаимноползотворни отношения с танцов 

ансамбъл „Master of the Dance”; 

- Засилени мерки за контрол на достъпа до 

училищния двор; 

- Прилагане на индивидуален подход при  

работата с талантливи ученици и ученици 

в риск;  

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището; 

- Повишаване мотивацията на учителите 

за квалификация; 

- Обмяна на добри педагогически 

практики сред учителите; 



външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

изложби; 

- Ясни критерии за вътрешно оценяване; 

- Осигурени условия за участие на 

учениците в извънкласни и 

извънучилищни форми на работа; 

- Работеща среда за обща подкрепа на 

нуждаещи се ученици; 

- Допълнително обучение и подкрепа за 

учениците, пропуснали учебни занятия 

поради здравословни причини; 

 

- Традиционна индивидуална работа с 

ученици в консултации по предмети; 

- Привлекателна учебна среда – много 

добра МТБ; 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици; 

- Осигурени квалифицирани учители за 

обучение на деца със СОП; 

- Успешна работа с деца със СОП; 

- Изградена система за морално 

стимулиране на учениците; 

- Работещ ученически съвет; 

- Създадено и актуализирано портфолио 

на ученици и учители; 

- Целодневно обучение на учениците 1.-7. 

клас; 

- Привличане и задържане на млади хора 

в професията; 

- Успешно работещ педагогически 

съветник; 

- Добра екипна работа; 

- Осигурен учител по плуване за 

пълноценно използване на басейна; 

- Стремеж за създаване на позитивен 

психоклимат в училище; 

- Създадени отлични условия за отдих и 

спорт на учениците; 

- Богата библиотека; обновен библиотечен 

фонд и създаден кът за четене; 

- Отремонтиран физкултурен салон; 

- Изградена площадка по БДП в 

училищния двор; 

- Монтирани фитнес уреди в училищния 

двор – лицева част; 

-  Финансова стабилност на училището;  

- Утвърдени традиции за набиране на 

средства от благотворителни концерти и 

изложби; 

- Наставничество на новоназначени 

учители; 

- Прилагане на проектно базираното 

обучение;  

- Прилагане на компетентностния подход 

в образователния процес за овладяване на 

ключови умения; 

- Подновяване на отоплителните 

радиатори в цялата сграда; 

- Училище на ХХІ век чрез реализиране 

на проекти по програма Еразъм +; 

- Поетапно обновяване на използваните 

ресурси в различните видове спорт; 

- Съгласувани действия на 

заинтересованите институции за 

предоставяне на възможности за учене 

през целия живот и за утвърждаване на 

нагласи за устойчиво развитие. 

 

 

 

 

 



- Успешна работа с УН и Обществен 

съвет; 

- Привличане на външни партньори: 

специалисти в областта на психичното 

здраве, читалища в региона, НПО; 

- Активно участие на родителите в 

училищния живот; 

- Работа по проекти и национални 

програми; 

- Осигурено постоянно видеонаблюдение 

и добър пропускателен режим ; 

- Ритуализация на училищния живот: 

знаме, лого, химн, униформа, грамота 

„Алековец“; 

- Работещи синдикални организации; 

- Създадена максимално безрискова среда 

в условията на пандемия; 

- Готовност за превключване на 

обучението в електронна среда от 

разстояние:  

- създадени условия за електронно 

обучение в домашни условия за всички 

ученици, чрез средствата на 

информационните и комуникационни 

технологии и включва дистанционни 

учебни часове и консултации, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за 

резултатите от обучението, оценяване на 

постиженията и активността на 

учениците; 

-  комуникация с ръководство, 

провеждане  онлайн на оперативки, 

заседания на педагогическия съвет, 

заседания на общото събрание на учители 

и служители; 

-  комуникация с родители и ученици в 

електронния дневник, по имейл, телефон, 

провеждане на онлайн родителски срещи, 

съобщения до родители и ученици. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Съжителство със СУ „Олимпиец” и ОП 

„Спортни имоти”; 

- Липса на съвременно оборудване в 

специализираните кабинети; 

- Участие в международни образователни 

програми и подобряване условията за 

мобилност; 

- Липса на спортни съоръжения за 

пълноценно използване на спортните 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците; 

- Неефективно образование в електронна 

среда; 
- Неблагоприятни демографски тенденции, 

включващи отрицателен естествен прираст 

и интензивна външна миграция; 

- Нарушени условия за безопасна и 

здравословна среда на учители, служители 



площадки в училищния двор; 

- Недостатъчно осигурена възможност за 

пълноценно провеждане на часовете по 

ФВС при лоши атмосферни условия; 

- Липса на  цялостно ограждение на 

училищния двор, което позволява 

свободно преминаване и престой на 

външни хора. 

 

и ученици. 

 
 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

 

МИСИЯ 

 

Х ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник осигурява приобщаващо, 

справедливо и качествено образование и насърчава възможностите за учене през 

целия живот на ученици и учители. Стремежът на педагогическия екип е да 

реализира приложимост на образованието в личностен и професинален план; да 

въведе дигитализация  и иновации в образованието; да приложи 

компетентностния подход за овладяване на ключови компетентности. 

 

 

 

 

ВИЗИЯ 

Х ОУ  „Алеко Константинов“ ще продължи да се развива като училище с 

предучилищна подготовка и с два етапа на основна образователна степен:  

начален етап 1. – 4. клас;  прогимназиален етап 5. – 7. клас. 

Стремежът на училищния екип е насочен към отстояване позицията на 

водещо училище в конкурентна образователна среда чрез: 

 развиване на общност от родители, учители, ученици и 

съмишленици, споделяща единни ценности; 

 осигуряване на модерно обучение с прилагане на високи стандарти 

за качество на образователния продукт; 

  дигитализация и иновации в образованието 

 предоставяне на стимулираща и формираща среда, с грижа за 

личното израстване и благополучие на учениците; 



 прилагане на ефективен институционален мениджмънт и 

организационна култура;  

 гарантиране на безопасна среда на обучение по време на кризисни 

ситуации / пандемична обстановка, природни бедствия/ 

 

 

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

 Формиране на креативни, социално отговорни и инициативни личности 

със съдействието на иновативно мислещи учители, чрез поставяне на ученика в 

активна позиция при овладяване на компетентности, приложимост на 

изучаваното съдържание чрез работа със съвременни технологии. 

 

 

 

ПРИНЦИПИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

- Законосъобразност 

- Приемственост 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Прозрачност на управлението и предвидимост. 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Толерантност и позитивна етика. 

- Партньорство и съгласуване. 

- Равнопоставеност. 

- Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите. 

 

 

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. 

- Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училище. 

- Участие в национални програми и проекти. 

- Осигуряване на безопасна среда на образователния процес. 

- Качествено образование  в електронна среда от разстояние. 
 

 

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 

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. 

1.Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване извънинституциалната 

квалификация на  педагогическите кадри 

при осиурена безопасна среда: 

     * Психосоциални рискове и стрес на 

работното място в условията на COVID – 

19; 

 

    *Уебинар по компютърно моделиране; 

 

*Методика на обучението по 

БДП за различните 

образователни степени; 

 

    *Приобщаващо образование – 

принципи на новата дидактика; 

 

    *Оказване на първа долекарска помощ 

– опреснителен курс. 

 

- стимулирането на цифровите умения 

посредством системата за образование и 

обучение; 

  - 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; 

    - утвърждаване на системата за 



- Продължаване, обогатяване и 

утвърждаване на традиции и 

ритуали в училищния живот. 

- Осигуряване на стабилност, ред 

и защита на децата в училище. 

-  Участие в национални програми 

и проекти 

- Осигуряване на безопасна среда 

на образователния процес 

- Качествено образование  в 

електронна среда от разстояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

наставничество, с цел адекватна подкрепа 

на младия учител; 

- приоритетно приличане на учители- 

бивши възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с 

цел повишаване на 

вътрешноучилищната 

квалификация: 

-  Въвеждане на образователни 

иновации в организацията, 

управлението, образователното 

съдържание, методи на 

преподаване в образователната 

среда; 

- Развитие на образованието в 

дигитална среда и чрез дигитални 

ресурси; 

- Оказване на методическа и 

педагогическа помощ на млади и 

новопостъпили колеги; 

- Информиране на 

педагогическите и 

непедагогическите специалисти за 

мерки  и изисквания за работа по 

време на извънредно положение и 

работа в COVID среда; 

- Анализ на резултатите от 

проведеното входно ниво по 

предмети и набелязване на мерки 

за предотвратяване на пропуските; 

- Информиране на 

педагогическите специалисти с 

новости, съобщения, свързани с 

квалификацията на учителите; 

- Разглеждане на добри практики 

за комуникация и подобряване на 

взаимодействието между 

семейството и образователната 

институция; 

           - Синхронизиране на критерии и       

добри практики в задължителна 

подготовка и целодневното обучение; 

- Срещи с ресурсния учител за 

запознаване с новостите по 

изготвяне на програми за деца със 

СОП; 

Обмяна на опит между учителите: 

-  „Учители помагат на учители” чрез 

подготовка за провеждане на открити 

уроци; 



- Активно използване на електронния 

дневник; 

- Агресията – причини и фактори. 

Работа с агресивни деца; 

- Споделяне на опит и дискусия на 

тема: „Интерактивните методи на 

обучение в дистанционна среда”. 

Работа с електронни ресурси в 

образованието;  

- Обмяна на опит с детски градини в 

седмицата на четенето /при отпадане 

на извънредните мерки за 

безопасност/; 

- Дискутиране на наличните и 

потенциални трудности при работата 

с изоставащи, проблемни и 

талантливи ученици; 

- Развитие на таланта и творческите 

умения в групите за заниманията по 

интереси ; 

- Анализ на резултатите от първи и 

втори учебен срок. Набелязване на 

мерки за повишаване на 

успеваемостта по учебни предмети; 

- Аспекти на прехода между начален и 

прогимназиален етап. 

3. Качествено предучилищно 

образование. 

4. Насърчаване на технологичните 

умения на учениците чрез формиране на 

дигитални компетентности /НП – 

„Иновации в действие“; „Образование за 

утрешния ден“/ 

5. Развитие на нови подходи на 

оценяване и включване на самооценката 

и взаимното оценяване като фактор за 

общата оценка. 

6. Целодневна организация за учениците 

от I – VII клас 

7. Равни възможности за обучение и 

развитие на деца със СОП – развиване на 

чувство за толерантност и емпатия. 

8. Утвърждаване на 

вътрешноучилищната квалификация чрез 

открити уроци на взаимодействие на ЕКК 

между училищата. 

9. По-голяма практическа приложимост 

на обучението. 

10. Взаимна обвързаност и 

синхронизиране на дейностите в 



обучението. 

11. Обмяна на добри практики. 

Осъществяване на интердисциплинарни 

уроци. 

12. Партньорство с иновативно училище. 

 

13. Успешно реализиране на училищната 

програма по ГЗЕИО за придобиване на 

социални, граждански, интеркултурни 

ценности и компетентности. 

14. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други водещи училища и/или ВУЗ с 

цел обмен на добри педагогически 

практики. 

15. Обогатяване на  технически средства, 

електронни ресурси  и други необходими 

пособия. 

16. Използване на интерактивни методи 

на обучение. 

17. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

18. Мотивиране на ученниците за участие 

в учебния процес чрез качествено 

обучение. 

19. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

20.  Привличане в училище на 

мотивирани ученици чрез провеждане на 

целенасочена  рекламна кампания. 

21. Съвместна работа по образователни 

проекти и национални програми. 

22. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Традиционно прилагане на 

ученическото самоуправление в 

училище. 

24. Предприемане на мерки за 

намаляване на броя на отсъствията от 

учебни часове  чрез своевременно 

информиране на родителите. 

25.  Осъществяване на съвмести 



 

 

 

 

 

инициативи от ученици, учители, 

родители, общественост.  

26. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт. 

27. Приобщаване на новите ученици към 

традициите и символите на училището. 

 

28. Включване на ученици и родители в 

разработването на проекти. 

29. Прилагане на нови и разнообразни 

форми  за работа с родители. 

30. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност.  

31. Организиране на дейности за  борба с 

противообществените прояви и 

противодейстие срещу наркоманията и 

сектите. 

32. Работа по Наредба за приобщаващо 

образование на нуждаещи се ученици. 

33. Провеждане на консултации по 

график и изготвяне на планове за 

допълнителна работа с учениците през 

ваканциите. 

34. Активно включване на изявените деца 

в конкурси, пленери, олимпиади, 

състезания. 

35. Отразяване на постиженията на 

ученици на информационно табло, 

училищния сайт, фейсбук страницата и 

местните медии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

36. Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез участето им в дирекционни съвети, 

ЕКК и комисии; 

-организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система; 

- развитие на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училището; 

 

  

 

 

 

- увеличаване на индивидуалните 

възнаграждения на работещите в рамките 

на утвърдените средства в делегирания 

бюджет. 



 37. Изработване на план за работата на 

ПС. 

38. Усъвършенстване на системата от 

морални стимули, прилагане на Етичния 

кодекс. 

 

  

39. Ефективно работещи Обществен 

съвет, УН, родителски активи по класове 

и привличане в него на бивши ученици, 

родители и общественици. 

40. Развитие на дарителската дейност и 

осъществяване на взаимовръзка с 

фондации, творчески съюзи и държавни и 

частни фирми. 

41. Съвместни изяви с читалищата и 

младежкия дом на територията на 

квартала и общината. 

 42. Обновяване на учебните кабинети. 

43. Текущи ремонти в класни стаи , ПДГ, 

библиотека, физкултурен салон. 

44. Изграждане на площадка по БДП. 

45. Преасфалтиране на училищния двор. 

46. Основни ремонтни дейности по ВиК и 

ел.инсталации. 

47. Осигуряване на безопасна среда на 

ОВП чрез: 

    - усъвършенстване пропусквателния 

режим в училище; 

    - повишаване на медицинския контрол; 

    - осигуряване на дезинфекционни и 

хигиенни средства; 

- извършване на периодичен инструктаж 

на родители и ученици за работа в 

безопасна училищна среда;  

- изработване и прилагане на Екшън план 

на училището за обучение при 

пандемични условия; 

-стриктно спазване на препоръките за 

безопасна работа в училищна среда на 

МОН, Министерство на здравеопазването 

и РЗИ; 

- извършване на периодична дезинфекзия 

на училищната среда 

48. Минимизиране на срока за 

преминаване от реално към 

дистанционно обучение. 

49. Обогатяване на електронните ресурси 

в училището за подпомагане на 

нуждаещи се ученици при дистанционно 



обучение. 

50. Осигуряване на допълнителна 

подкрепа на нуждаещи се ученици и 

родители, срещащи трудности в 

обучението в електронна среда. 

51. Провеждане на допълнителна лятна 

работа с ученици, които не са участвали 

активно в дистанционното обучение. 

 

 

 

 

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. 

- Чрез собствен труд и труд на родители за осъществяване на вътрешни и 

текущи ремонти. 

 

 

 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

№                 Дейност       Финансиране      Срок  

1. Изработване и утвърждаване на 

цялосттна концепция за провеждане на 

ОВП –учебен план и програми,  ЕКК, 

план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет До 15.09 

на всяка 

година 

2. Изработване на ефективна система за 

преминаване в дистанционна форма на 

обучение. 

Делегиран бюджет, 

външно финансиране 

До 15.09. 

на всяка 

година 

3. Създаване на споделени хранилища с 

образователни ресурси и отворено 

учебно съдържание. 

Не се изисква Постоянен 



4. Обновяване и оборудване на  класни 

стаи и специализирани кабинети, които 

да отговарят на изискванията за 

индивидуализация при изпълнение на 

практическите задачи. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

Септември 

2021г. 

5. Обновяване на спортните площадки за 

различни видове спорт. 

Делегиран бюджет, 

външно финансиране 

2022г. 

9. С оглед непрекъснато нарастващия 

брой ученици разширяване на МТБ 

/стаи от Спортното училище/ 

Делегиран бюджет, 

община 

2022г. 

10. Стриктно спазване на пропусквателния 

режим в училище. 

Не се нуждае от 

финансиране 

Постоянен 

11. Периодични ремонтни дейности по 

ВиК и електроинсталацията. 

Делегиран бюджет, 

община 

Постоянен  

12. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия съвет 

Делегиран бюджет, 

лични средства 

Постоянен 

13. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти.  

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

Постоянен 

14. Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод”, „Без свободен час”, 

„Училищно мляко”. 

МОН, Министерство на 

земеделието 

Постоянен 

15. Съвместни тематични изяви с 

читалище„Искра”,читалище„Съзнание”, 

РМД - Мошино, РИМ, РБ „Св. 

Минков“. 

Смесено финансиране Постоянен 

16. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни, Мартенски и Великдански 

базари. 

Дарения Постоянен 

17. Участие в училищни и национални 

състезания – „Лингвистично кенгуру”, 

„Таралежи”, състезанията на СБНУ, 

математически състезания, „Spelling 

Bee”, „Знам и мога“, 

Самофинансиране, 

Делегиран бюджет 

 

Постоянен 

18. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник и участие в общински 

и областни състезания 

Делегиран бюджет 

Самофинансиране 

Постоянен 

19. Организиране на ежегодна изложба и 

участие в общински, области и 

национални конкурси. 

Делегиран бюджет 

Самофинансиране 

Постоянен 

20. Отразяване на постиженията и 

дейностите в училище в електрония 

дневник, училищния сайт, фейсбук 

страницата. 

Делегиран бюджет Постоянен 

21. Реализиране на дейности за превенция 

и мирно разрешаване на конфликти 

Не се изисква Постоянен 

22. Реално участие  на родителите за в ОП 

и училищния живот. 

Не се изисква Постоянен 

23. Осмисляне на свободното време на Делегиран бюджет Постоянен 



учениците чрез извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

Самофинансиране 

24. Създаване на  максимално безопасна 

училищна среда в условията на 

пандемия. 

Делегиран бюджет 

 

Постоянен 

25. Обогатяване на електронните ресурси в 

училището за подпомагане на 

нуждаещи се ученици при 

дистанционно обучение. 

Дарителски акции Постоянен 

 

 

 

 

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 стратeгия 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 

……….2020 г. с Протокол №……. 
 

 
 

 


