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І. УВОД 

Настоящата стратегия проектира развитието на 58.ОУ „Сергей 

Румянцев“, гр. София през следващите години чрез оптимизиране и 

иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на 

дейности в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в 

Република България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство. 

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност 

необходимост от промяна в статута на училището, което да се превърне в 

организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез 

формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно 

усвояване на знания. 

Основни принципи при разработването на стратегията са както 

общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни 

документи, така и изведените четири приоритетни стълба в доклада на ЕК 

по образование: 

   Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим”/ 

   Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за 

самостоятелно справяне с професионалните задължения /”да се учим 

да правим”/ 

   Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да 

ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /”учене 

за да живеем в разбирателство с другите”/ 

   Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти 

и кризи /”да се учим да бъдем”/ 
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ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 58. ОУ „Сергей Румянцев 
 

Кратки исторически данни:  

Своята дейност  58. Основно училище „Сергей Румянцев“ започва в  

началото на  учебната 1914/1915 година . В първите години децата се 

обучават в една паралелка с четири слети класа под ръководството на един 

учител. 

Училището се развива с разрастването на района. През 1960 година е 

построена пететажна училищна сграда на улица „Железопътна“ № 65, в 

която се провеждат учебните занятия. До училището е разположен красив 

зелен парк, където децата много често провеждат заниманията си по 

физкултура и спортни игри, имат възможност да отдъхнат от тежкия 

учебен ден и се намират далеч от най-натоварената част на град София.   

През последните 50 години десетки хиляди ученици получават своето 

начално и основно образование. Зад катедрите застават стотици учители, 

които работят с професионализъм и старание. Материалната база на 

училището непрекъснато се обновява и осъвременява.  

Днес 58. ОУ е модерно училище, което отговаря на изискванията на 

съвременното образование.  Всеки преподавател разполага с персонален 

компютър и мултимедиен проектор, които използва ежедневно в своите 

часове, за да направи обучението на учениците си достъпно, интересно и 

забавно. В момента училището разполага със следното: 

- специализирани кабинети по основните учебни  дисциплини: 

български език и литература, математика, английски език, физика и 

химия, география, биология, история, музика, изобразително 

изкуство, безопасност на движението, два компютърни кабинета, 

кабинет по ДТИ, зала за танци, обновен  ресурсен кабинет; 

- изцяло ремонтирани и обзаведени класни стаи за учениците от 

начален етап; 

- спално помещение за петгодишните деца от ПК; 

- спортни зали и игрища: физкултурен салон, спортни игрища по 

футбол, баскетбол, мини тенис; 

- зали за развлечение: актова зала, игротека, библиотека; 

- с медицинско обслужване, стол, лавка с винаги пресни закуски, 

охрана. 

 

На учениците е осигурен достъп до компютърните кабинети. В часовете 

по информационни технологии те разполагат с компютри, които използват 

в обучението си.  
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В училището се изучава английски език от подготвителните класове до 

VІІ клас,  хореография от І до ІV клас и ИКТ в началния и в 

прогимназиалния етап. 

Осъществява се целодневен режим на обучение на децата от ПК и 

учениците от първи до четвърти клас. 

Учениците от 58. ОУ  под  ръководството на своите учители активно 

участват в програми, които развиват техните умения, дават им 

допълнителни знания и ангажират свободното им време. 
 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2015/2016 342 16 

2014/2015 344 16 

2013/2014 350 16 

2012/2013 380 17 
 

Състояние на персонала през сравняваните години: 
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Резултати от НВО в 4. клас по точки през сравняваните години 
 

Предмет 2015/2016г. 2014/2015г. 2013/2014г. 2012/2013г. 

БЕЛ 12,29 14.95 13.95 11.3 

Математика 10,54 14.44 12.25 12.94 

ЧП 14,00 16.13 14.76 13.95 

ЧО 14,37 14.21 13.38 11.61 
 

 

Резултати от НВО в 7. клас по точки през сравняваните години 
 

Предмет 2015/2016г. 2014/2015г. 2013/2014г. 2012/2013г. 

БЕЛ 26,27 26,57 53.53 34.82 

Математика 13,45 26,92 38.73 28.06 

Биология и 

ЗО 

5,10 4,97 9.55 7.56 

Физика и 

астрономия 

7,69 6,36 7.72 9.4 

Химия и 

ООС 

6,00 6,25 8.39 6.79 

История и 

цивилизация 

11,07 7,56 10.84 7.20 

География и 

икономика 

11,48 7,58 12.07 9.37 

Чужд език 16,41 18,57 22.27 20.52 

 
 

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 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Разширяване на дейността на 

Училищното настоятелство.  

- Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление. 

- Утвърждаване на традиции и 

символи на училището. 

 - Превенция на 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

доказали своята ефективност 

училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите им. 

- Привлекателна учебна среда – 

добре оборудвани кабинети. 

- Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици. 

- Създадени условия за целодневна 

организация на учебния процес. 

- Главни учители, подпомагащи 

ръководството. 

-Екипност в работата на 

ръководството и учителите. 

-Методически обединения и 

вътрешноучилищни комисии. 

- Въведена система за 

диференцирано заплащане на 

учителския труд. 

- Извеждане и обмен на успешни 

педагогически практики. 

- Добро институционално 

взаимодействие. 

- Инициативност, креативност, 

новаторство и творчество. 

- Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

бюджети. 

- Допълнителни финансови приходи 

от участие в проекти, собствени 

приходи от отдаване на помещения 

под наем; 

- Коректно и редовно обезпечаване 

на средствата за заплати и 

възнаграждения, осигурителни 

вноски, ДТВ, средства за облекло. 

- Наличие на синдикална 

организация. 

-Учредено Училищно 

настоятелство, подпомагащо 

противообществените 

прояви. 

- Ранно диагностициране  на децата 

в риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите на 

учениците. 

- Откриване и предотвратяване на 

причините, довеждащи отпадането 

на децата от училище. 

- Прилагане на принципа „Учене 

през целия живот” за членовете на 

педагогическия колектив. 

- Възможности за изява на 

талантливи ученици. 

- Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия. 

- Разширяване на извънкласната и 

спортната дейност. 

- Разширяване възможностите за 

вътрешноучилищна и 

извънучилищна квалификационна 

дейност. 

- Включване на родители в 

училищни инициативи и съвместни 

дейности. 

- Достъп до Национални програми и 

програми на ЕС и активно 

включване на учители и ученици в 

разработване на проекти. 

- Оптимизиране на работата с 

изоставащи ученици 

- Осъвременяване на МТБ и 

Продължаване внедряването на 

иновации на базата на ИКТ. 

- Намаляване риска от достъп на 

външни лица в сградата на 

училището и създаванеусловия за 

инциденти. 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

дейността на училището. 

- Съвместна работа с местните 

структури 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с ученици и родители. 

- Непрекъснато преосмисляне и 

актуализиране на училищните 

политики 

 

 

 

 

 

- Стимулиране на дарителската 

дейност 

- Провеждане на рекламни 

кампании, свързани с дейността на 

училището. 

- Създаване на връзки с НПО и 

други организации и институции с 

цел реализиране на партньорски 

проекти и съвместни инициативи. 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и 

неизчерпателни практики на 

комуникация. 

- Трудности при намиране на 

квалифицирани учители по чужди 

езици. 

- Недостатъчни умения за справяне 

с ниската мотивация за учене. 

- Голям брой извинени и 

неизвинени отсъствия. 

- 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.  

- Наличие на икономическа 

несигурност, което затруднява 

образователния процес. 

- Нисък социален статус и 

недостатъчен авторитет на 

българския учител, застаряващ 

учителски състав и феминизация на 

учителската професия; 

- Влошаване на здравословното 

състояние на учителите и 

повишаване на риска от 

професионални заболявания. 

- Ниска заинтересованост на голяма 

част от родителите към случващото 

се в училище. 

- Закостенялост на част от 

педагогическите специалисти, което 

води до  трудно приемане на 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

новостите в УВП, налагащи се от 

нуждите на съвременните ученици. 

-Изменения в законодателството 

 
 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 58. ОУ 

„Сергей Румянцев“ ДО 2020 ГОДИНА 
 

МИСИЯ 
 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния 

образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 

2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на 

предизвикателствата на времето, в което живеем. 

 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална 

грамотност.  

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на 

информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия 

образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и 

международни проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство. 

 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на 

младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. 

 7. Изграждане на 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. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и 

подготовка за активен и здравословен начин на живот. 
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ВИЗИЯ 
 

 1.  58. ОУ „Сергей Румянцев“ ще запази своя облик и традиции. То 

ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два 

етапа на основна образователна степен: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

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

структура. 

2. 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. 

 3. 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. 

 4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия 

ЗПУО – дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана с цел да 

отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за 

да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и 

спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо 

и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани 

специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи 

оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи 

необходимост от приобщаване и социализация. 

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

общност. 
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 8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на 

учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за 

осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на 

таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

 9.Децата от малцинствените групи да се включат активно в 

училищния живот. 

 10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме 

навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната 

лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните 

проекти:„Училищен плод“, „Приложно колоездене“, „ Училищно мляко“, 

както и ще се включим в нови такива. . 

 11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата 

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

 12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще 

задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и 

фолклорните традиции на България. 

 13. Ще продължим да работим за намаляване на дела на 

преждевременно напусналите ученици от училище. 

 14. Учителите ще се включат в подходящи квалификационни форми 

с цел повишаване  качеството на обучението.  

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

- 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. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

-Ефективна управленска дейност 

- Добро 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 
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в училищния живот. 

- Работещ механизъм за оценяване на риска от отпадане на учениците 

от училище и стратегия за намаляване броя на отсъствията. 

- Контрол по планирането и осъществявянето на възпитателната 

работа по отделните предмети, в часа на класа и организираните 

извънкласни и извънучилищни дейности. 

- Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на 

образователния процес 

- Използване на нови техники и технологии в обучението, насочени 

към поставяне на ученика в активна роля. 

- Осигуряване на сътрудничество в процеса на обучение, ориентиран 

към ученика подход и независим, равнопоставен по права диалог между 

учители и ученици. 

- Ролята на учителите като специалисти, които преподават знанието, 

да се замени с нова роля, при която те да са консултанти и съветници на 

учениците. 

- Ученето да се превърне в процес, при който се създава задълбочено 

знание и разбиране. 

- Ученикът да се постави в центъра на образователния 

процес;обучението да се реализира в  максимално близка до 

индивидуалните му особености среда. 

- Да се създаде образователна среда, удовлетворяваща различните 

потребности на учениците в съответствие на различните им стилове на 

учене, като им се предоставят равни шансове за успех. 

- Изграждане на умения у учениците за планиране и управление на 

собственото учене, като се приучат да работят върху реални проблеми да 

поемат отговорност за резултатите и приложимостта на идеите на 

практика. 

- Учителите да използват такива методи на обучение, които да 

направят ученика активен участник в учебния процес - групова работа, 

дискусия, дебат, анализ на казуси и анализ на реални ситуации от живота и 

социалната практика. 

- Усилията на учителя да бъдат насочени към индивидуализирането 

на учебния процес, така че да се избегне пасивното присъствие на 

учениците в учебните часове. 

- Учебните програми да се възприемат като рамка, която задава 

стандарта и общите параметри на учебното съдържание. Учителите да 

поставят акцентите в темите и да избират конкретната технология на 

преподаване в зависимост от тяхната компетентност и стил, съобразена с 

индивидуалните особености на учениците и с възможностите, които 

предлага училището. 
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- Чрез гражданското образование и възпитание да се разкриват 

скритите таланти у учениците и се развива цялостната личност. 

- Възпитателната работа с учениците да се осъществява като основна 

дейност в училището в цялостния учебно-възпитателен процес. 

- Ръководството на ученическия съвет на училището да участва при 

планирането на възпитателните дейности, при създаването на 

извънкласните и извънучилищните форми и при изявите от 

общоучилищния живот. 

- Създаване на подкрепяща среда за застрашените ученици – 

отговорност на класния ръководител и на всеки учител. 

- Осигуряване на педагогическа подкрепа за застрашените от 

отпадане ученици от страна на учителите – създаване на условия и 

организация за преодоляване на изоставането и пропуските чрез прилагане 

на индивидуален подход, чрез използване на самостоятелна и групова 

работа, предоставящи възможности за индивидуален темп при 

усвояване на учебния материал за застрашените от отпадане деца, 

внимателно отношение към тях. 

- Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за 

взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на 

атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. 

- Здравното образование да бъде съсредоточено не само върху 

знанията, нагласите и поведението на учениците, но и към по-широко 

социално и семейно влияние. 

- Организиране на дейностите по екологично възпитание. 

- Предоставяне на възможности на учениците за интелектуална и 

творческа изява чрез участието им в организираните олимпиади по 

предмети от различните културно-образователни области. Организиране на 

форуми за изява на талантливи ученици 

- Мотивиране на учениците за участие в общински, областни, 

национални и международни състезания и конкурси. 

- Активно противопоставяне на насилието в училище чрез 

взаимодействие с родителите и другите външни фактори. 

- Установяване на ползотворен диалог и взаимодействие с родителите 

за утвърждаване на образованието като приоритет на обществото. 

- Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 
 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

- 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; 
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- Съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност 

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на 

ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа 

дейност в училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване 

на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за обучение чрез активни дейности. 

- Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и 

ученик и насърчаване на развитието и реализацията им; 

- 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; 

- Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 

гражданин; 

- Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания; 

- Познаване на националните, европейските и световните културни 

ценности и традиции; 

-  Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

-  Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 
 

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 
 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни 

базари на учениците. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 
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- Чрез дарения. 
 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ 

НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 58.ОУ „Сергей Румянцев“ 
 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност Финансиране  Срок  

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 

2. Обновяване и оборудване на нови 

класни стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет 

и външно 

финансиране 

септември  

2016 г. 

3. Участие в квалификационни 

форми на педагогическия състав. 

Делегиран 

бюджет,  община 

постоянен 

4. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

5. Продължаване на работата по 

програми „Училищен плод“ и  

„Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

6. Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с 

читалище „Пенчо Славейков“, 

район „Сердика“ и представители 

на общността в кв.Орландовци 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

7. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Мартенски базари 

Дарения всяка 

учебна 

година 
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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. 

- Издигане на качеството на 

образование за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене 

чрез действие. 

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, 

притежаващи опит за реализирането 

на проекти;  

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 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 

8. Провеждане на традиционен 

училищен спортен празник, 

участия в районни и общински 

спортни състезания 

Делегиран 

бюджет,  

постоянен 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

учениците. 

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. 

 

 

 

 

 

 

- 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 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за 

намаляване на броя на отсъствията 

от учебни часове. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и 

заниманията със спорт. 

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 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

и други негативни прояви в 

училищната общност. 

9. Организиране на дейности за 

борба с противообществените 

прояви  

- Ефективна управленска дейност. 

- Включване на максимален брой 

учители в работата на 

методическите обединения и 

комисии. 

- Организиране на 

вътрешноучилищна информационна 

система между учителите за обмяна 

на добри практики 

 

- 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. Формиране на система от 

морални стимули, изготвяне на 

Етичен кодекс. 

3. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

4. 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. 

1.Разширяване на дейността на 

Училищното настоятелство. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на 

спонсори. 

2. Разработване на проекти за 

обогатяване на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Основни ремонти на ВИК и ел. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

инсталации. 

5. Обновяване  на училищната 

библиотека и обогатяване на фонда 

и. 

6. Текущи ремонти в кабинети и 

класни стаи. 

7. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни 

стаи. 

8. Осигуряване на нови компютърни 

конфигурации. 

 

- 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. 

 


