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 І.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Стратегията за развитие на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Устина се основава на 

принципите и насоките на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона 

за народната просвета, приоритетите на МОН и на РИО град Пловдив и спецификата на 

училището. Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 от 

ППЗНП и е гласувана на заседание на Педагогическия съвет на ОУ на 07.09.2016 год. Самата 

стратегия е резултат от промяна и стремежа към по-високи резултати от образователната 

дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, към по-стриктно  

съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните ценности.   

 

 

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 със  

заявление от родителите; 

• Очаква се увеличение на броя на 

учениците през следващите учебни 

години по данни от ЕСГРАО; 

• Много малък брой на премествани 

ученици по семейни или други 

причини; 

• Малък брой ученици, не владеещи в 

достатъчна степен български език; 

• Няма повтарящи ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Има ученици, от социално слаби 

ромски  семейства, с направении 

извинени  отсъствия поради заболяване. 

• Малък броят на деца,отглеждани от 

близки, поради отсъствие на 

родителите от страната 

• Малък брой ученици, невладеещи 

достатъчно български език. 
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                                          2.КАДРОВИ РЕСУРСИ                             

• Висока квалификация на учителския 

състав и желание за работа 

• Целият педагогическият колектив е с 

висше образование-бакалавър и 

магистър и един учител е 

професионален бакалавър; 

• 1 преподавател с IV ПКС;  1 с V ПКС/в 

това число е директора/ 

• Средната възраст на работещите 

около 45-50 години; 

• Натрупан опит , рутина, чувство за 

отговорност. 

• Наличие на специалисти за 

преподаване на английски език; 

 

• Колектив 20( педагогически  и 

непедагогически) , съставен от 18  жени 

1 мъж от педагогическия състав,   4 

жени и 1 мъж  от непедагогическия 

състав. 

• Необходимост от допълнителна 

квалификация на учителите за работа  с 

проблемни ученици. 

• Необходимост от допълнителна 

квалификация на учителите за обучение 

на учениците в областта на 

съвременните информационни 

технологии; 

• Липса на специалисти по други чужди 

езици. 

• Необходимост от психолог или 

педагогически съветник. 

• Незает щат или заети от 

неправоспособни учители /часовете по 

ИИ се водят от класните ръководители/ 

 

•  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

• Целодневен режим на обучение ; 

• ПС утвърждава в началото на учебната 

година учебен план, в който е заложена 

ЗУЧ и ИУЧ, съобразена с желанието на 

учениците и възможностите на 

училището; 

• ИУЧ в начален етап по предметите 

БЕЛ и математика. 

• Средният успех на училището е  добър. 

• В началото и в края на всяка учебна 

година Педагогическият съвет 

анализира  учебно – 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%; 

• Ритуалите,празниците и извънкласните 

дейности  в ОУ -  създават собствена 

• По – задълбочено проучване на 

мнението на родителите и желанията на 

учениците при предлагане на ЗУЧ и 

ИУЧ. 

• Анализ и изработване  на дългосрочна 

политика на училището в областта на 

дейностите по ЗУЧ и ИУЧ; 

• Недостатъчно използване от 

преподавателите на нагледни 

материали и учебно-технически 

средства в работата им. 
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атмосфера и дух,оставящи задълго 

спомени у учениците. 

• Много добри резултати от състезания и 

конкурси на общинско, областно и 

национално равнище 

 

4. УЧЕБНО – ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

• Двуетажна и функционална 

училищна сграда, специално 

построена за целта. 

• Светли, слънчеви  и просторни 

класни стаи; 

• Парно отопление;  

• Площадка за игра и отдих на 

учениците, голямо футболно 

игрище; 

• Училището разполага с 11 класни 

стаи,  учителска стая и дирекция, 

медицински кабинет и компютърен 

кабинет, интерактивна стая,   

физкултурен салон; 

• Училището разполага с 10  

компютъра,1лаптоп и 1 бр. 

мастилено – струен принтер,  СD – 

уредба, касетофони; 

• Обезпеченост със задължителна 

документация, съгласно 

изискванията на МОН. 

• Създаване на добър интериор на 

училището; 

• Игротека – ПИГ І-ІV клас, по 

проект 

Оборудвана на интерактивна стая с 

интерактивна дъска, компютър, 

проектор, маси и столове. 

Нови компютри в компютърния 

кабинет.  

 

 

Закупуване на музикални системи за 

работа по кабинетите – музика, английски, 

рисуване и др. 

Слабо оборудван физкултурен 

салон 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

• ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ е 

общинско училище с права на 

второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити .  

• Обективност, публичност и достъпност 

при разработване и управление на 

бюджета; 

• Възможност за пряко участие на 

директора в процеса на управление на 

финансите в учебното заведение; 

• Гъвкави управленски решения, 

 Липса на желание за дарение от страна на 

родители с възможности. 
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съобразени с паричния поток; 

• Допълнителни финансови приходи от 

участие в проекти и  от дарителство. 

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

 

• Периодично се организират 

родителски срещи; 

• Активна помощ и съдействие при 

решаване на възникнали проблеми от 

страна на местната власт – община 

Родопи; 

• Взаимодействие с Читалище 

“Напредък-1904г” при организиране на 

извънкласни дейности; 

• Съвместна работа с центъра за работа с 

деца в гр.Пловдив; 

• Ефективно взаимодействие с 

Общинската комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, Детска 

педагогическа стая, Дирекция 

“Социално подпомагане” – отдел за 

закрила на детето. 

 

 

• Няма училищно настоятелство; 

• Липса на инициативност от страна на 

родителите за участие във вътрешно-

училищния живот 

 

 

 

ІІІ. МИСИЯ НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

Основно  училище „Св.Св.Кирил и Методий” е екип от ученици, родители, учители и 

служители, който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, 

който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава 

непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и 

преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана страна в процеса на обучение. Екип, 

ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в 

услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения 

живот.  

      Основните цели на училищното образование са представени в чл.5 от Закона. Те са:  

  1.Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

  2.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

  3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализиция и активен граждански живот в съвременните общности. 

  4.Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие. 

  5.Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им. 

  6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за ученее през целия живот. 
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  7.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията 

и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско 

участие. 

  8.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната единтичност на всеки гражданин. 

  9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания. 

  10.Познаване на националните, европейските и световните, културни ценности и традиции. 

  11.Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки. 

  12.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 

 

 

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Утвърждаване на Основно  училище „Св.Св.Кирил и Методий" като конкурентно 

способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се 

формират отговорни позиции, прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни 

методи на преподаване ; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците вкл. 

деца със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и извънучебния 

процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на 

педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешките ценности. 

 

Девиз: “Учим днес, за да успеем утре!” 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

➢ Повишаване качеството на образование 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.  

➢ 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.  

➢ Повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на 

учениците от училище чрез използване на различни образователни иновации. 
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           VІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Да се осигури достъп до образование на всички ученици от населеното място, подлежащи 

на задължително обучение. 

Дейности по приоритети: Да се обхванат всички ученици, подлежащи на 

задължително обучение 

 

2. Утвърждаване на училището като образователна и културна институция. 

           Дейности по приоритети: 

- отбелязване на националните празници чрез подходящи инициативи; 

- участие в регионални и национални форуми: олимпиади, конкурси, спортни състезания 

и др.; 

- обогатяване на интернет сайта на училището с информация и снимки от всички 

актуални събития от училищния живот; 

- обогатяване фонда на училищната библиотека.  

 

3. Подобряване на неговата външна и вътрешна среда. 

Дейности по приоритети: 

- обновяване на спортните площадки в училищния двор; 

- разработване на проекти за подобряване на външната среда и интериора на 

работното място; 

- модернизиране на компютърната система за управление на методичната дейност; 

- обновяване на материалната база на училищната библиотека.  

 

4. Развитие на системата за квалификация и обучение.        

Дейности по приоритети: 

- периодично проучване и анализ на потребностите от квалификация и усъвършенстване 

моделът на прогнозиране и планиране на квалификационната дейност; 

- обучение на учителите за използването на нови методи за преподаване, с цел 

подобряване на качеството на обучение и повишаване на интереса на учениците; 

- участие на учителите в различни форми на квалификация на различни нива 

 

5. Удовлетворяване на образователните потребности на учениците. 

Дейности по приоритети: 

- непрекъснато усъвършенстване уменията на учениците по отношение на новите 

технологии и тенденции в образованието; 

- провеждане на работни срещи в рамките на методични обединения; 

- проучване на интересите и потребностите на учениците по отношение на обучението 

им; 

- създаване на навици за самостоятелност, самоконтрол и самооценка у ученика; 

- развитие на познавателните способности и интереси на учениците като условие за 

разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят; 

- въвеждане на портфолио на учениците, като една съвременна образователна 

технология за формиране на умения за самооценка и като ново средство за познаване 

на индивидуалните особености в развитието на детето. 

 

6. Оптимизиране на отношенията ученик – учител – родител. 

Дейности по приоритети: 

- участие на родителите в планиране на дейностите на класа; 

- провеждане на тематични родителски срещи и по класове; 
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- оформяне табло за родители, където да се представят информационни материали, 

събития и други. 

 

7. Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и творчество на 

учениците чрез широк спектър от извънкласни форми. 

Дейности по приоритети: 

- организиране концерти, конкурси, базари и други дейности, където учениците могат да 

изявят способности и дарби; 

- отбелязване на национални празници с подходящи дейности; 

- акция за събиране на стара хартия; 

- конкурс за есе и рисунка. 

 

8. Участие в национални и европейски програми и проекти. 

Дейности по приоритети: 

- кандидатстване с проектни предложения към национални програми и проекти; 

- търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти; 

- участие с проекти по европейски образователни и културни програми. 

 

 

        VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА  ЦЕЛИТЕ 

 

1. Административно – управленска дейност 

• Привличане на по – голям брой ученици, желаещи да посещават училище 

• Подготовка и издаване на листовка, рекламираща образователно – възпитателните 

дейности в училището; 

• Засилване контрола на учителите върху деца, които системно закъсняват, отсъстват от 

занятия по неизвинителни причини ; живеят в неблагоприятни семейни и материални 

условия; 

• Провеждане на анкети сред учителите с цел проучване на техните потребности и желания 

за квалификационна дейност; 

• Създаване на индивидуална информационна банка за дейността на всички педагогически 

кадри в училището, с цел по – точно оценяване на учителя. 

• Изграждане на система за информиране на учителите, относно възможностите за 

повишаване на квалификацията им; 

• Изработване на web - сайт на училището. 

• Обезпечаване на всеки учител  с нужната техника; 

 

2. Образователно – възпитателна дейност 

• Проучване на нагласите и интересите на учениците за формите на ЗУЧ и ИУЧ чрез 

провеждане на анкети; 

• Организиране на “Училище за родители” с лекции, беседи , семинари, по теми свързани с 

възпитанието на децата; 

• Сформиране на отбори по баскетбол и футбол, на групи по народни танци и песни; 

• Изграждане на система за опознаване на културното, историческото и природно 

наследство и богатство на района; 

• Разчупване традиционното обзавеждане и подреждане на класните стаи, за да отговарят на 

облика на класа и потребностите му. 

• Оформяне на нов кът на видни български книжовници и будители; 

• Оформяне на постоянен кът по безопасност на движението по пътищата. 

• Оформяне на постоянен информационен кът. 
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            3.    Квалификационна  дейност 

• Стимулиране участието на педагогическия персонал в квалификационни курсове;  

• Осъществяване на контакти и обмяна на опит със сходно по структура училище от 

областта; 

• По – активно участие в работата на съществуващото  Методическо  обединение в училище 

и взаимовръзка с Методически обединения от други училища; 

 

4.Социално – битова и финансова  дейност 

• Изграждане на площадка по Безопастност на движение; 

• Оформяне на кът за отдих и игри на учениците V – VІІ клас; 

• Постепенна  пълна компютъризация на учебните стаи и кабинети и включването им в 

локална вътреучилищна компютърна мрежа; 

 

 

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  

• Основен източник за финансиране е бюджетът на училището; 

• Допълнителни източници:  

• спонсорска дейност на училището; 

• 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. 

 

ІХ .ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА 

Ако учебно възпитателния процес отговаря на базисните потребности, ще очакваме 

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

-ефективно общуване и сътрудничество между ученици, учители и родители;  

-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 му; 

- 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. 

 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2019/2020 година. Стратегията 

се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в 

организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование. На 

основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с конкретни 

срокове и отговорници. 

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, 

учениците, родителите и организации, имащи отношение към дейността и развитието на 

същото. 

 

 

МАРИЯ ЕНЧЕВА 

Директор на ОУ, с.Устина                   


