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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с новата динамика на 

социалноикономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 

образователната и възпитателна дейност.   

Един от отличителните белези на времето, в което живеем, е бързото развитие на 

информационното общество на базата на повсеместното навлизане на информационно-

комуникативните технологии във всички сфери на икономиката, бита и обществения живот. 

Революцията в информационните технологии разкрива неподозирани възможности за 

извличане на информация и знания, преобразява представите ни за комуникиране във времето 

и пространството. Не случайно днешната епоха се определя като епоха на знанието 

 Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна за 

постигане на по-високи резултати от образователната дейност, модернизиране на обучението,  

още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на 

националните ценности. 

 Стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев” – с. Мъглен за периода 2021-2024 година е 

разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика в областта на 

образованието:  

• Закон за предучилищното и училищното образование; 

•  Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 - 2030) 

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 

2014-2020 год.;  

• Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.);  

• Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства(2015 – 2020); 

• Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.;  

• Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република 

България 2014-2020 г.;  

• Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система 2013-2020 г.  

 В съответствие с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния процес 

се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. Следвайки принципа за 

приемственост, стратегията е продължение на предходните стратегии и отразява основната 

цел и приоритетите на училищната образователна политика – осигуряване на високо качество 



на образование, непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и 

насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание. 

 Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището в 

периода 2021-2030 г., планира действия за реализация на желаните промени, интегрира 

действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху 

развитието на училището, за да се превърне училището в благоприятна среда за образование и 

възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в 

процеса на обучение и възпитание на учениците. Нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за европейско 

развитие на училището, изграждащо личности и творци. Нашият екип поема отговорност да 

провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и 

творческото развитие на децата и се ангажира с постигането на планираните резултати при 

пълна прозрачност и отчетност на управлението. Отчетени са традициите и добрите практики 

в развитието на училището и новите изисквания, произтичащи от членството на България в 

Европейския съюз, което поставя нови и отговорни изисквания пред училищата. Те трябва да 

се утвърждават и развиват в условията на конкуренция и да отговарят на високите изисквания 

на бизнеса и пазара на труда. 

 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 

 

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) през 2016 година се постигна обвързаност при разработването и прилагането на 

националните образователни политики. ЗПУО осигури нормативни предпоставки за цялостно 

изпълнение на политиките. Беше постигната съгласуваност на целите, заложени в ЗПУО и в 

стратегическите документи, със социалните и икономическите цели на държавната политика. 

Успешното изпълнение на националните политики в предучилищното и училищното 

образование се реализира чрез интегрирането им с други публични политики и обща 

насоченост на действията. Чрез взаимодействието с родителите, социалните партньори, 

работодателите и гражданите се цели политиките в областта на образованието да бъдат 

максимално разпознаваеми и подкрепени. Съществена подкрепа в изпълнение на реформите, 

заложени в ЗПУО, е оказана и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ). 

Инвестициите в развитието и квалификацията на педагогическите специалисти са 

приоритет в образованието. Целта е не само увеличаване на доходите, а и повишаване статуса 

на учителската професия в средносрочен и дългосрочен план. В тази връзка, както и за 

мотивиране на младите хора да изберат учителската професия, една от основните мерки е 

поетапно повишаване на средствата за възнаграждения за периода от 2017 до 2021 година. 

Освен за висококачествена първоначална подготовка на педагогическите специалисти, 

са създадени условия за тяхната последваща квалификация и кариерно израстване. Дейностите 

са с фокус към прилагане на компетентностния модел и на иновативни методи на обучение. 

Необходими са още системни усилия за осъществяване на преход от преподаване на знания 

към усвояване на ключови компетентности. 

Съществен акцент е поставен по отношение на възпитателната работа като неизменна 

част от цялостния образователен процес. Това отразява както утвърдената българска 

образователна традиция, така и визията за ключовите компетентности в нейните три основни 

измерения: знания, умения и нагласи. Възпитателната работа е в основата на формирането на 

нагласите, на базата на усвоените знания и развити умения в рамките на всяка една от 



компетентностите, в т.ч. през процеса на обучение. Утвърдена е и се прилага Стратегия за 

възпитателната работа в образователните институции. Нейната цел е формирането на 

личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното 

развитие на детето/ученика като личност и член на обществото. Възпитателната работа е 

сферата, в която най-ярко се проявява значимостта на взаимодействието между детската 

градина/училището и родителите. За да се постигнат системни резултати в цялостния 

образователен процес, взаимодействието с родителите следва да се развива и надгражда както 

в контекста на възпитателната работа, така и в процеса на обучението и социализацията на 

децата и учениците. 

Осъществяват се мерки за разширяване на достъпа до предучилищно образование, за 

мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина, 

за прилагане на иновации в предучилищното образование. 

Повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и 

училищно образование и намаляването на дела на отпадналите и преждевременно 

напусналите училище са сред най-важните задачи в областта на образованието. В тази връзка 

се прилага Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система (Механизъм). 

Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за подкрепа 

на индивидуалността на всяко дете/ученик чрез премахване на пречките пред ученето и към 

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

живота. 

Подобрени са условията за превенция на отпадането от училище и за мотивация за 

учене чрез въвеждане на нови регламенти относно заниманията по интереси. С промените в 

Наредбата за приобщаващото образование и в Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование през 2018 година и въведените нови 

регламенти се осигуряват целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси се 

организират в съответствие с желанията на родителите и на самите ученици, както и с 

възможностите на училището. 

Значими усилия са насочени и към приобщаването и образователната интеграция в 

образователната система на деца и ученици от уязвими групи. 

През последните години се прилагат устойчиви политики, насочени към превенция и 

интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна образователна 

среда. 

Политиката за приобщаващото образование се надгражда и чрез изпълнение на мерки: 

за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание; за 

кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща образователна степен; за 

мотивация за продължаване на образованието. 

Осигуряването на равен достъп до образование в задължителна предучилищна и 

училищна възраст е гарантирано и чрез функционирането на училището като средищно. 

Осигурява се безплатен транспорт за учениците от I – VII клас от Черна могила. Равният 

достъп до образование на децата и учениците се подпомага и чрез осигуряване за 

безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала.  

Едновременно с изпълнението на политиките за обхващане на децата/учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование и за предотвратяване на отпадането 

от училище се изпълняват и мерки за повишаване на образователните резултати. 

Ориентирането на обучението към придобиване на комплекс от ключови компетентности е 

свързано със смяна на фокуса към овладяването на знания и умения и прилагането им в 



живота. Това променя и ролята на учителя от източник на информация в партньор и ментор. 

Основна цел на преподаването е чрез прилагане на нови методи и подходи да се направи 

обучението по-привлекателно и практически ориентирано 

Чрез утвърждаване на училището със статут „иновативно училище“ са осигурени 

условия и е осъществена подкрепа за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на 

училищния живот.  

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез 

който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага 

навлизането на иновации, базирани на ИКТ. 

През 2020 година е поставено началото на създаването на училищен STEM център като 

интегрирана съвкупност от специално изградени и оборудвани учебни пространства с фокус 

върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на математиката, природните 

науки и технологиите. 

Мерките за дигитализация осигуриха възможност да не се прекъсне образователният 

процес след началото на пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение, което 

позволи образователната система да премине успешно в дистанционен режим на работа. С 

промените в ЗПУО от 2020 година се регламентира обучението от разстояние в електронна 

среда и се гарантира непрекъснатото обучение на децата и учениците при различни 

извънредни обстоятелства – грипни ваканции, климатични или други фактори. 

Продължават усилията за модернизация и обновяване на образователната 

инфраструктура и на материалната база в училище. Към 2020 година са извършени частични 

външни и частични вътрешни ремонтни дейности.  

Постигнатото до момента развитие в областта на образованието трябва да продължи и 

да се надгражда, като осигурява дълготрайна устойчивост на системата и отговор на 

предизвикателствата на бъдещето. 

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете и 

нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери поставят 

образованието, обучението и ученето пред множество от предизвикателства. За справянето с 

тези предизвикателства е необходимо всеки български гражданин да бъде образован, знаещ и 

можещ човек с перспектива за лично и обществено благополучие.  

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се разширява и 

динамично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална 

интелигентност. През следващите десет години базовата и функционалната грамотност в 

областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните умения 

трябва да се доразвиват. Заедно с това ще се налага акцент върху свързващите умения като 

критично мислене, изказване на информирано мнение, инициативност, насоченост към 

решаване на проблеми и умения за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества на 

личността като етично поведение, любознателност, адаптивност, лидерство, социална 

отговорност и приемане на различията.  

Успехът на личността, както и благополучието на обществата все повече ще се 

определят от това, в каква степен образованието формира у всеки човек ценности и 

изгражда ценностно-ориентирано поведение. Все повече се очертава необходимостта от 

приоритизиране на възпитателната работа, включително за възпитаването на децата и 

учениците като достойни граждани на България, Европа и на света. В този процес пряко 



ангажирани са и родителите и учителите. Прилагането на целенасочени политики за 

взаимодействие с родителите се очаква да доведе до значително по-добри резултати в 

образованието, но също така и до формирането на ценности, ориентирани към доброта и 

толерантност.  

Ако искаме сегашните и бъдещите ученици да се справят уверено с най-големите 

предизвикателства в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване на 

знанията и уменията при формиране на ценности и нагласи. За целта се налага преход от 

преподаване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на 

интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния процес, 

персонализация на учебното съдържание и ориентация към резултати. Това са задачи за 

учителя на XXI век. Все по-ясно се очертава необходимостта учителите да са креативни, 

иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите хора за търсене на 

нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси. Необходимо е учителите 

да провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, развитие и 

взаимопомощ. Прилагането на тези политики ще повиши качеството на образованието. За 

постигане на тази цел образователната система трябва да бъде обезпечена с квалифицирани 

специалисти, които откриват и развиват заложбите и талантите на всяко дете/ученик.  

От изключителна важност е да променяме средата, изучаваните предметни области 

и методите на преподаване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на 

променящия се свят.  

Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, 

променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на 

цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху математиката, 

технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми, формирането на умения за 

гъвкавост и адаптивност. Младите хора трябва да имат достъп до качествено образование, 

свързано с дигиталната трансформация, с акцент върху природните и математическите науки. 

Така те ще бъдат подготвени гъвкаво да се адаптират към възникващите нови професии. 

Голяма част от децата, постъпващи днес в училище, ще имат професия, която към момента все 

още не съществува, докато редица професии изчезват и се заменят с автоматизирани процеси.  

Всички посочени предизвикателства в глобален и в национален план налагат 

приоритизирането на темата за ученето през целия живот по посока на неговото насърчаване с 

всички инструменти на политиката.  

Науката и иновациите се превръщат в основен фактор за намиране на отговори на 

предизвикателствата пред съвременните общества. Това изисква прояви на творчество и 

търсене на иновативни решения. Създаването на мрежи от иновативни училища за споделяне 

и обмяна на опит ще помогне за по-бързото и успешно прилагане на компетентностния подход 

в обучението и за формирането на ключови умения.  

Иновациите в методите на преподаване ще спомогнат за по-силна мотивация за учене и 

за по-осмислено и трайно знание. Кариерното ориентиране на децата/учениците във всички 

образователни етапи ще подпомогне професионалната им и житейска реализация.  

Съществени предизвикателства пред глобалното и пред българското общество са 

климатичните промени и опазването на околната среда. Това налага необходимостта от 

разработване и реализиране на подходящи политики по отношение на здравословен и 

природосъобразен начин на живот. Осъществяването на цялостен подход в духа на 

принципите за устойчиво развитие ще спомогне за формиране на ценности и нагласи във 

връзка със зеления преход.  



Задълбочаващите се социални неравенства и миграционните процеси в глобален план 

затрудняват включването на определени групи в образование и активното им участие в 

пазара на труда. В България са налице социално-икономически, демографски и други бариери 

пред образованието. Образователната система търси устойчиви и ефективни решения за 

успешно включване и трайно приобщаване на всяко дете/ученик, независимо от регионалните 

особености, социално-икономическия статус на семейството и майчиния език. Съществен 

акцент в тази връзка е необходимостта детската градина и училището да осъществяват 

мисията си да обучават, възпитават и социализират децата/учениците и да взаимодействат с 

родителите им за формиране на положителни нагласи към образованието и за превръщането 

им в пълноценни участници в образователния процес.  

Усилията на педагогическият екип в училище следва да се насочат към осигуряването 

на най-благоприятна образователна среда за всяко дете/ученик в условията на толерантност, 

уважение към културното многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане на 

дискриминация.  

Важен показател за формирането на положителна атмосфера в училище е отношението 

между учители и ученици, както и между самите ученици. В по-голяма част от страните, 

включително в България, учениците постигат по-високи резултати по четене, ако възприемат 

учителя си като по-ентусиазиран и с положителна нагласа към областта, която преподава. От 

друга страна, ученици, които са обект на тормоз, са по-склонни да пропускат учебни дни. 

Същевременно нередовното посещение на учебни часове води до занижаване на 

образователните резултати. Нарушаването на дисциплината оказва пряко влияние върху 

постиженията. Мерките за превенция на агресията и тормоза и за недопускане на 

дискриминация ще съдействат за създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща атмосфера в 

училище. 

През следващите 4 години е необходимо политиките за качествено приобщаващо 

образование да бъдат трайно продължавани и надграждани. Особено внимание ще бъде 

обърнато на пълноценното включване и приобщаване в образователния процес на 

децата/учениците от уязвими групи, включително роми, със специални образователни 

потребности. Ще се акцентирана индивидуалния подход на преподаване и учене, отчитащи 

индивидуалния напредък на всяко дете/ученик. Ще се прилагат мерки за адаптация и плавен 

преход от семейна към образователна среда и при преминаване между отделните етапи и 

степени на предучилищното и училищното образование. От значение ще бъде и 

сътрудничеството между детските градини и училищата с държавните и местните органи в 

социалната и здравната сфера, с образователните медиатори и местните общности. 

Всички тези процеси изискват през следващите 4 години да бъдат изпълнявани 

политики в областта на образованието, обучението и ученето, които позволяват бърза 

адаптация към външните за средата въздействия и използване в максимална степен на 

вътрешните за системата фактори. 

 

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ 

(ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT) 

 

1. Анализ на вътрешната среда   

Ученици от I – VII клас  

 

 



Учебна година  Брой ученици  Брой паралелки  

2020/2021  137 7 

2019/2020  143 7 

2018/2019  154 7 

    

Персонал – педагогически, административен, непедагогически  

 

Учебна година  Педагогически 

специалисти  

Административен 

персонал  

Непедагогически 

персонал  

2020/2021  17 3,5 4 

2019/2020  17 3,5 4 

2018/2019  17 2,5 4 

  

1.1. Силни страни на Основно училище „Христо Ботев“ за периода 2016 – 2020 година   

Дългогодишни традиции и резултати в професионалната и образователната дейност, 

съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на региона   

• Осигуряване на качествено обучение от I до VІІ клас. Представени са всички 

образователни нива на основното образование (начален етап и 

прогимназиален).Увеличава се броят на учениците, завършващи седми клас, приети в 

гимназии с висок рейтинг след въвеждане на избираеми дисциплини като математика, 

БЕЛ и изобразително изкуство   

• Увеличава се броят на учениците, постъпващи в профилирано обучение след седми 

клас, благодарение на качествената подготовка   

• Създадени условия за целодневна организация на учебния процес за нуждаещите се 

учениците I до V клас  

• Добра социална реализация на учениците  

• Устойчиво и качествено сътрудничество със семействата на учениците   Класиране 

на областни олимпиади и конкурси в различни области   Класиране на национални 

състезания и конкурси в различни области.  

• Изградени ученически формации като ученически съвет, установени традиции на 

ученическо самоуправление   

• Приобщаване на деца и ученици в неравностойно положение със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, даровити и талантливи   

  

Съвместяване управлението на сградния фонд   

• Добра материална база – наличие на съвременна техника в класните стаи, компютърен 

кабинет, ново  помещение за часове и дейности по ФВС класна стая на открито  

• Достъп до интернет, изградена безжична Wi-Fi мрежа, която обхваща територията на 

училището   

• Учебно-технически средства – преносими компютри, мултимедии, компютърни 

терминални решения, техника за размножаване   

• Въведени иновации – електронен дневник, образователен сайт, наличие на 

информационни програмни продукти, 3 броя 65-инчов тъч скрийн    

• Физкултурен салон    



• Ученически стол   

• Електронна система за видеонаблюдение   

• Сигурност –пропусквателен режим  

• Безопасно пространство за отдих и физическа активност в двора на училището   

• Новоорганизирани пространства за учене на открито с възможност да бъдат 

увеличени.  

  

Педагогически персонал   

Висококвалифициран учителски състав   

• Висококвалифициран опитен директор; заместник-директор по учебната дейност; 

главен учител; 3 старши учители; 7 учители; 6 учители ГЦОУД  

• С професионално-квалификационни степени са 65 % от учителския колектив   

• Системен контрол върху качеството на ОВП   

• Екипност в работата на училищното ръководство и учителите   

• Екипи за ключови компетентности за начален и прогимназиален етап и 

вътрешноучилищни комисии   

• Изградена система за повишаване квалификацията на учителите   

• Подкрепата за начинаещи учители е приоритет за училищното ръководство   

  

Управление, образование и възпитание   

• Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образование   

• Високи стандарти на предлаганото образование   

• Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба   

• Училището е средище за съхраняване на българския език и култура и активен 

проводник на национална гордост сред учениците и техните семейства   

• Приложение на компетентностния подход в обучението   

• Сайт на училището   

• Фейсбук страница на училището  

• ИУЧ в Училищния учебен план са съобразени с желанията и потребностите на 

учениците   

• Индивидуални и групови консултации на ученици в риск  

• Гаранция за живота и здравето на участниците в ОВП   

• Добра координация и обмен на информация между класни ръководители и 

ръководството на училището при работа с учениците с проблемно поведение   

 

Работа по национални програми и проекти   

    1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда―   2. 

НП „Квалификация на педагогическите специалисти― на ОП РЧР   

3. НП „ИКТ в систeмата на предучилищното и училищното образование―  

4. НП „Без свободен час―   

5. НП  „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала―  

 

Проекти   

1. Проект BG051PO001-4.2.05 „УСПЕХ― по ОП РЧР  

2. Проект BG05M20P001-2.004-0004,,ТВОЯТ ЧАС― по НОИР  



3. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех―  по НОИР  

4. Проект BG05M20P001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден― по НОИР  

  

Финансови ресурси   

• Много добро управление на финансовите средства в условията на делегирани 

бюджети   Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на 

бюджета   

• Управленска култура на ръководството и връзка между управленските функции:  

планиране, организиране, координиране, мотивиране, контрол   

• Допълнителни финансови приходи от участие в проекти   

• Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло   

• Осигурени средства от училищния бюджет за изпълнение на разнообразен и богат 

годишен календар с художествени и спортни прояви   

• Осигурени средства за отличен успех на ученици, завършващи основна степен  

  

Партньорство и заинтересовани страни   

• Партньорство между училищното ръководство и синдикалните организации   

• Активен Обществен съвет   

• Местни структури – Дирекция „Образование― към община Айтос, РУО Бургас, 

Дирекция „Социално подпомагане, Отдел за закрила на детето, и др.   

• Опит за работа в мрежа при реализиране на електронно обучение.   

 

1.2. Слаби страни   

Организационно ниво   

• В национален мащаб съществуват трудности при преодоляване на негативизма в 

обществото към постоянния процес на реформи в обучението и възпитанието на 

подрастващите   

• Съществуват трудности при организацията и работата с  ученици със специални 

потребности ( необходимост от ангажиране на родителите на деца със СОП за 

изграждане на позитивно обществено мнение за образователната институция и нейния 

имидж)   

• В национален мащаб е налице бързо професионално прегаряне    

• Трудности в работата с определен брой родители   

• Системно повишаване на знанията и уменията за работа със специфика в поведението 

на учениците   

• В национален мащаб е налице недостиг на подготвени и мотивирани млади хора за 

работа в училище   

• Необходимост от повишаване на мотивацията за работа с всеки ученик.   

• Създаване на условия и/или правила за стимулиране интереса  на учениците за 

активно участие в живота на образователната институция  

• Необходимост от изграждане на интердисциплинарни екипи   

• Приемственост на ниво начален и прогимназиален етап между учителите за 

синхронизиране на учебните програми по предмети  

• Необходимост от повече активност при работата по проекти и нови идеи   



  

1.3. Рискове и опасности   

• Сложна епидемична обстановка в България и Европейския съюз   

• Продължително обучение от разстояние в електронна среда  

• Икономическа нестабилност, предпоставка за безработица   

• Обедняване на населението   

• Влошаване на здравословното състояние на учителите и повишаване на риска от 

професионални заболявания   

• При голяма част от родителите се наблюдава ниска заинтересованост към случващото 

се в училище   

 

1.4. Възможности и дейности за преодоляване на рисковете   Приложение на адекватен 

гъвкав план за работа на училищата в условията на опасност от COVID-19    Училищен 

правилник с мерки и насоки за учебната 2020-2021 година в условията на COVID – 19  

• Привеждане на план-приема на училището в съответствие с демографските тенденции 

в период 2020 -2030 г.   

• Осъвременяване на материално-техническата база   

• Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с 

учащите  

• Прилагане на принципа „Учене през целия живот―   

• Възможности за изява на талантливи  ученици   

• Високи изисквания към собствената научна и педагогическа подготовка на учителите 

и ръководството   

• Непрекъснат мониторинг на дейностите в ОВП   

  

2. Анализ на тенденциите на външната среда   

  

Образователната институция функционира в условията на променена и агресивна среда, 

която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на 

учениците. Основният, очертаващ се проблем, е свързан с намирането на адекватна реакция, 

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава 

през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен 

проблем на днешното време.   

  

Политическа среда   

• Внедряване на иновации на базата на ИКТ   

• Позитивно отношение към ученика и учителя   

  

Икономическа среда   

• Нестабилна икономика   

• Понижени доходи на семействата   

  

Социална среда   

• Влошаване на демографските показатели   

• Предпочитания за мигриране в чужбина   



• Намаляване броя на децата в предучилищна възраст и на учениците в национален 

мащаб   

• Очертаваща се криза за учителски кадри, нежелание на студентите да се реализират в 

учителската професия   

  

 

V, ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

Основно училище „Христо Ботев” е общинско средищно училище, в което се обучават 

ученици от Подготвителна група и от I до VII клас от с. Мъглен и с. Черна могила. Броят на 

учениците е сравнително постоянен, в интервала от 155 ученици до 160 ученици. 

Училището осъществява следния прием: 

• В Подготвителна група – ученици от с. Мъглен, навършили съответната възраст, 

съгласно ЗПУО; 

• В I клас – ученици от с. Мъглен и с. Черна могила, навършили съответната възраст, 

съгласно ЗПУО; 

С решение на Министерски съвет № 584 на основание чл. 38 , ал.6 и чл. 39, ал.5 от Закона 

за предучилищното и училищното образование Основно училище „Христо Ботев“ е включено 

в списъка на иновативните училища в Република България. 

Разработването и въвеждането на иновативни елементи в организацията и съдържанието на 

обучението дава възможност за подобряване на качеството на образование, създава условия за 

стимулиране на развитие на всеки ученик, усъвършенстване на методиката на преподаване и 

разкриване на творческия потенциал на децата. 

ОУ „ Христо Ботев“ предлага максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща 

среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и 

дигитално развитие. Те непрекъснато се развиват като пространства за учене и развиване на 

интересите, за отдих и взаимодействие между деца, ученици, родители и местна общност, 

обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и 

можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в 

динамична и конкурентна социална среда 

Вярваме, че ОУ „Христо Ботев“ - село Мъглен, ще се утвърди  като институция, 

осигуряваща познавателно-творческата среда за ефективно обучение и личностно развитие на 

всички ученици, което е основа за успешно продължаване в следващ етап на образованието и  

последваща качествена реализация в живота.  

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Училищният екип на ОУ „Христо Ботев“- село Мъглен осигурява на учениците трайни 

знания, формира умения и създава навици приложими в реалния живот. Осигурява качествено 

образование и равен достъп на всички ученици до него, като развива личната индивидуалност  

и стимулира творческите заложби на всеки  ученик. Преподавателският колектив работи 

съвместно с родителската общност за издигане имиджа на училището и популяризиране на 

достигнатите постижения. 

Шансът за промяна е в ръцете на активни и отговорни граждани, които имат свободата и 

правото да работят за едно различно настояще и бъдеще за поколенията напред. 

 

 



ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

1. Ориентираност към успеха на отделната личност.  

2. Равен достъп до образование, при което всеки ученик, постъпил в училището, има право да 

получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.  

3. Сътрудничество с всички институции, работещи за децата на България. 

4. Отговорност на всеки член на училищния екип, за постигане на трайни резултати с 

дългосрочно въздействие.  

5. Гъвкавост на образователната и възпитателната дейност и ориентирана към многообразните 

личностни потребности, като се  предоставят възможности за свободен избор на учениците.  

6. Единство в многообразието на етноси създаващо гаранции за защита и развитие на 

отделните етнически и културни  традиции в рамките на училищния живот. 

7. Новаторство по отношение на воля и възможности за възприемане и прилагане на нови 

методи и подходи за постигане на по-добри резултати.  

8. Идентичност на училището, като част от системата на образованието да провежда собствена 

политика, отговаряща на държавната. 

9. Отговорност на всички участници в образователната и възпитателната дейност да отговарят 

за своите действия . 

10. Ефективност  на управлението на ресурсите за постигане на конкретни резултати, и 

бъдещото въздействие.  

11. Законосъобразност на действията, които да са в  съответствие  с Конституцията на 

Република България, на законите на държавата  и другите нормативни актове произтичащи от 

тях.  

 

ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 

Да изградим училищна политика насочена към мотивацията и подготовката на  учениците за 

учене през целия живот и успешната им интеграция и  реализация в реалния живот. 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

1. Ранно детско развитие  

2. Компетентности и таланти  

3. Мотивирани и креативни учители  

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите  

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция  

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ: 

 

- Дейност 1 : Разширяване на обхвата на децата от предучилищна възраст в 

образованието .Ефективна социализация 

- Дейност 2 : Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в ранна 

възраст. 

- Дейност 3 : Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

- Дейност 4: . Възпитание в ценности.  



- Дейност 5: Развитие на способностите и талантите.  

- Дейност 6: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

учителя.  

- Дейност 7: Създаване и развиване на ефективни училищни общности 

- Дейност 8: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното 

развитие на детето/ученика 

- Дейност 9: Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително 

отношение към образованието. 

- Дейност 10: Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, 

включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти 

- ;Дейност 11: Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 

дискриминация в образователните институции.  

- Дейност 12: Разширяване на възпитателната функция на образователните институции 

- Дейност 13: Иновации в образователния процес. Иновации в образователната среда 

 

 

Дейност 1- Разширяване на обхвата на децата от предучилищна възраст в образованието 

.Ефективна социализация 

 

ДЕЙСТВИЯ: 

• Разширяване на общата и допълнителната подкрепа за децата от групата за 

предучилищно образование в училище; 

•  Допълнително обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен от 

българския; 

•  Задълбочаване на партньорството между родителите и ОУ „ Христо Ботев“, 

предоставящо услуги в областта на образованието. 

 

Дейност 2 : Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в 

предучилищна възраст. 

 

•   Прилагане на индивидуален подход към детето чрез:; 

Засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през 

целия живот (включително цифрови, езикови, социални)  и същевременно с това към 

формиране на ценности. Развитие на творческото и критично мислене;; 

•  Изграждане на единно разбиране между заинтересованите страни за качеството на 

образованието и грижите в ранна детска възраст; 

•  Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата, за които 

предучилищното образование е задължително. 

 

Дейност 3 : Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

 

•  Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен подход при 

прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното образование, 

неформалното обучение и информалното учене; 

• Преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на 

способности да се решават проблеми; 



• Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност и 

дух на предприемчивост и иновации; 

•  Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез средствата и 

формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта; 

• Синхронизиране на изискванията на вътрешното и  външното  оценяване на учениците 

към ключовите компетенции; 

•  Изработване и прилагане на система за провеждане и оценяване на учениците в 

системата 

на училищното образование в електронна среда; 

• Формиране на умения при децата/учениците да използват придобитите компетентности 

при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и непознати житейски 

ситуации в променяща се околна среда; 

• Придобиване на интегрален микс от компетентности чрез свързване на знанията и 

уменията от различни области за прилагане на наученото в практически ситуации, 

поощряване на ученето чрез преживяване и решаване на реални проблеми; 

•  Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за интегриране на 

учебното съдържание, за ефективно осъществяване на междупредметни връзки и за 

работа 

върху усвояване на свързващите (трансверсални) компетентности у учениците; 

•  Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у децата/учениците на 

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI  

 

Дейност 4:  Възпитание в ценности.  

•  Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в класната 

стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански компетентности; 

•  Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; 

•  Възпитание, насочено към изграждане у децата/учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и 

сътрудничество; 

възпитание в доброта; 

•  Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките ценности; 

•  Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм, водещи до 

разделение, дискриминация, разпространение на фалшиви новини и омраза в 

обществото; 

• Развитие на умения за разпознаване и превенция на трафик на хора; на зависимости към 

наркотични вещества и др.; 

•  Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, религиите, 

историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта; 

• Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на човешкото достойнство, 

свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, с акцент 

върху. правата на детето и детското участие; 

•  Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик; 

•  Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у децата/учениците 

 



Дейност 5: Развитие на способностите и талантите.  

• Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на 

личностни и междуличностни умения; 

•  Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане на 

различни форми на изяви на училищно , междуучилищно, общинско ниво и др. 

•  Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, регионално, 

национално и международно ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта; 

•  Предоставяне на материални и морални стимули за децата и учениците с изявени 

интереси в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и 

спорта; 

 

Дейност 6: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя.  

• Усъвършенстване на създадената система за квалификация.  

• . Повишаване личната квалификация от всеки учител, чрез провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.  

• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет.  

• Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.  

• .Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително 

материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.  

• Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията 

към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна 

дейност.  

• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението – засилване 

качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от 

ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.  

• Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни 

предметни области и между предметни връзки чрез интерактивни методи на 

преподаване и информационните технологии.  

• Изработка на тематични годишни разпределения, програми ИУЧ, ФУЧ,  план на ЕЕК , 

план за провеждане часа на класа.   

• . Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.  

• . Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.  

• Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна 

документация.  

• Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в 

развитието на иновативни практики.  

• Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 

разработване на актуализирани оценъчни карти.  



• .Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в 

това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на 

знанията, уменията и компетенциите на учениците.  

• Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и 

вътрешно оценяване.  

• Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми 

и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.  

• Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната 

документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни 

планове. 

 

Дейност 7: Създаване и развиване на ефективни училищни общности 

 

• Прилагане на училищните политики за създаване на позитивен организационен климат, 

ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в процеса на 

образование и заинтересованите страни, включително за управление на конфликти, за 

преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи; 

•  Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на 

училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

Дейност 8: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното 

развитие на детето/ученика 

• Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия за 

диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието и 

развитието на децата и учениците; 

• Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво група/клас, 

детска градина/училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши 

родители и деца/ученици и др., които работят съвместно в интерес на училището и др.);  

• Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в 

обществените съвети  

Дейност 9: Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери 

за достъп до образование 

• Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни 

акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието;  

• Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;  

 

Дейност 10: Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, 

включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти 

• Допълнителна работа с учениците и с родителите, насърчаване участието на 

родителите в образователния процес в мултикултурна среда; 

•  Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и 

ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност; 

 



Дейност 11: Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 

дискриминация в образователните институции 

 

• Включване на деца/ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за 

общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

•  Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за децата, учениците и 

родителите; 

•  Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, 

справяне с агресията, дискриминацията и насилието; 

• Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на 

агресията и кибертормоза; 

•  Изграждане  на системи за сигурност и контрол на достъпа в училище; 

•  Формиране на компетентности за междукултурен диалог, провеждане на кампании за 

толерантност и намаляване на агресията на учениците; 

 

- Дейност 12: Разширяване на възпитателната функция на образователните 

институции 

•  Формиране на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, основани 

на раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия; 

•  Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление в 

училищата; 

• Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите 

на училището 

 

- Дейност 13: Иновации в образователния процес. Иновации в образователната среда 

 

• Създаване на педагогически професионални общности и активизиране на участието и 

екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на решения, предлагане 

и реализиране на иновации; 

•  Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни ресурси; 

•  Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез приобщаващи 

иновативни дейности; 

• Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена форма, така 

и в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, критично мислене и 

самооценка; 

 

• VII  ИНДИКАТОРИ ЗА ПОЛЗА/РЕЗУЛТАТ 

 

•  Привличане, прибиране, задържане и приобщаване на подлежащите за задължително 

обучение деца в училище.  

•   Навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна 

работа ).  

•  Продължаване на изградената система за квалификация.  

• Задълбочаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и 

живот в информационното общество. 



•  Поддържане на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно-

училищни нормативни документи, постижения на учители и ученици, предстоящо в 

училището, галерия със снимки.  

•  Изграждане на училищен STEM център 

• Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове. 

• Подобрени резултати от НВО . 

• Брой участници и резултати от олимпиади, национални и международни конкурси, 

състезания и други творчески изяви. 

• Брой отсъствия на учениците от учебни занятия. 

• Брой на изоставащите ученици. 

• Брой ученици на поправителни изпити. 

• Брой ученици с наложени санкции. 

• Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск от отпадане 

от училище, за които е осигурена подкрепа за личностно развитие. 

• Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система. 

• Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС. 

• Брой разработени и реализирани национални и международни проекти и програми. 

• Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с активното 

участие на родители и заинтересовани страни. 

• Брой публикации и изяви в средствата за масова информация. 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Финансирането на училището се осигурява от държавния бюджет на РБългария за 

съответната бюджетна година, чрез ПРБК - Община Айтос, на база разпределени средства по 

формула, съгласно единни разходни стандарти.  

ПРБК делегира права на училището, въз основа на които се управляват ресурсите му. 

 Извън единните разходни стандарти се предоставят средства за 

• учебници и учебни помагала;  

• спорт;  

• добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  

• добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците 

в дневна форма на обучение;  

• допълнително финансиране от Национални програми, Европейски и други програми 

за развитие на образованието и извънкласните форми;  

• други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение.  

Дейностите, които предполагат финансиране могат да бъдат осигурени и от собствени 

приходи (дарения).  

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището се извършва съгласно 

Вътрешни правила за работна заплата. 



Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тези по Национална програма 

„Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти.  

Размерът на финансиране зависи от броя ученици към първа дата на съответната година 

и търпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на съответната година.  

Финансовите ресурси се насочват към постигане на целите на училищната образователна 

политика. През периода на изпълнение на стратегията се предвижда поетапно увеличение на 

средствата за образование.  

Срокът за изпълнение на стратегията е края на учебната 2021/2024 год.  

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 разработва годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници. 

Утвърдени са правила, инструкции и указания в СФУК за опазване на собствеността и 

активите на учебното заведение и др., за подобряване на механизмите за контрол, отчетност и 

отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.  

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ   

 

№ 

 

Дейности Срок Отговорник Финансиране Индикатори 

 

I.   Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование  

1 Откриване на действаща училищна библиотека в 

помощ на дейностите в Програмата за усвояване на 

българския книжовен език.  

 

м.06.2023 г. 

Ежегоден 

ПЕКК БЕЛ 

 

 

 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

(&10-14) 

 

 ДА 

 

 НЕ 

2 Изготвяне на доклад-анализ за изпълнение на плана за 

действие на Стратегията на училището 

Ежегоден  Комисия Не се изисква 

финансиране 
 ДА 

 

 НЕ 
 

II.   Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол 

3 Повишаване личната квалификация от всеки учител . 

Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическата 

колегия. 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

училищна 

комисия за  

квалификация 

1,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

Самофинансиране за 

придобиване на ПКС 

 ДА 

 

 НЕ 

4 Използване на разнообразни форми на 

квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, 

участие в научна-практическа конференция, открити 

педагогически практики, информация от библиотека, 

интернет.   

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

училищна 

комисия за  

квалификация 

1,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

5 Обвързване на постигнатите професионални резултати 

с допълнително трудово възнаграждение от оценяване 

резултатите от труда на учителите,  предвидено във 

вътрешните правила за работна заплата. 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

Комисия за 

оценяване  

резултатите от 

труда на 

учителите   

4,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

6 Обвързване на постигнатите резултати с допълнително 

трудово възнаграждение от оценяване резултатите от 

труда на непедагогическия персонал  предвидено във 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

Комисия за 

оценяване  

резултатите от 

2,5% от  средствата за 

РЗ на непедагогически 

персонал в бюджета за 

 ДА 

 



вътрешните правила за работна заплата. план на 

училището 

труда на 

непедагогическия 

персонал  

съответната година  НЕ 

7 Осигуряване на обучения за продължаваща 

квалификация, насочени към осъвременяване и 

разширяване на ключови компетентности на учителите 

(чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др.). 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

училищна 

комисия за  

квалификация 

1,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

8 Квалификация на учителите по въвеждането на нови 

учебни програми. 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

Училищна 

комисия за  

квалификация 

1,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

9 Квалификация на учителите за работа с  ученици в риск 

и деца със специфични образователни потребности. 

Съгласно 

ежегодния 

квалификационен 

план на 

училището 

Училищна 

комисия за  

квалификация 

1,2% от  средствата за 

РЗ в бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

 

I. Утвърждаване на училището като научно, културно и информационно средище. 

9 Разширяване на създаването и използването на 

електронно учебно съдържание. 

Ежегоден ЕКК Не се изисква 

финансиране 
 ДА 

 НЕ 

10 Включване в национална инициатива за снабдяване с 

надеждни крайни смарт устройства (лаптопи, таблети и 

др.) на учители и ученици в сътрудничество с 

хардуерни компании, институции и др. 

До 2022 г. учители  НП „ИКТ“ и 

дофинансиране от 

бюджета на училището 

Проект 

BG05M2OP001-5.001-

0001 ..Равен достъп до 

училищно образование 

в условията на кризи"  

 ДА 

 

 НЕ 

11 Използване на Националния образователен портал и 

създаване на електронни помагала с интерактивно 

съдържание по всички предмети и осигуряване на 

централизиран достъп до всички съществуващи 

електронни ресурси и интегриране на допълнително 

2030 г. ПЕКК Не се изисква 

финансиране 
 ДА 

 

 НЕ 



одобрени средства. 

12 Въвеждане  на нови технологии – интерактивни 

дъски/дисплеи и други за внедряване на електронната 

платформа в училище. 

2030 г. Комисия Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 2022 

година (&52-00 ) 

НП „Изграждане на 

училищна STEM 

среда“ 

 ДА 

 

 НЕ 

 

II. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда за обучение и възпитание 

13 Поддържане на системите за видеонаблюдение и 

охрана на училището и подобряване на условията за 

здравословно и безопасно обучение. 

Ежегоден Директор 

Финансов 

контрольор 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година и 

сключени договори 

(&10-20 ) 

 ДА 

 

 НЕ 

V. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. 

Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения  

 

14 Устойчива образователна система с безусловна 

публичност и прозрачност на управление и състояние. 

2021г.- 2030г. Класни 

ръководители 

Не се изисква 

финансиране 
 ДА 

 

 НЕ 

15 Диференцирана работа с учениците със специфични 

образователни интереси и участието им в различни 

форми на алтернативно обучение и възпитание, 

свързани с творческото развитие на подрастващите.  

2021г.- 2030г. ЗД по УД 

Главен учител 

 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

16 Изграждане на подкрепяща среда за учениците със 

специални образователни потребности чрез 

осигуряване на архитектурен, информационен и 

комуникационен достъп в училището. 

2021г.- 2030г . ЗД по УД 

 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

 

VI. Взаимодействие с родителската общност 

17 Усъвършенстване на системата на обмен на 

информация учител – родител чрез: 

2021г.- 2030г. Главен учител 

класни 

Съгласно план за 

изпълнение на бюджета 
 ДА 

 



 - електронен дневник; 

 - сайт на училището. 

ръководители за съответната година и 

сключени договори за 

поддръжка (&10-20) 

 НЕ 

 

VII. Създаване на условия за публична изява, инициатива и творчество на учениците. 

18 Създаване на условия за активна извънкласна дейност с 

учениците. 

Ежегоден Заместник-

директор 

Главен учител 

ФУЧ  ДА 

 

 НЕ 

19 Създаване на клубове по интереси. Ежегоден Заместник-

директор по УД, 

председатели на 

ПЕКК 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

 

VIII. Подобряване на материалната база на училището.   

20 Естетизация на училищната и околната среда.   Постоянен Заместник-

директор  

Класни 

ръководители 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

21 Промяна облика на кабинетите и класните стаи в 

училището.  Училищното ръководство чрез учителите 

реализира дейности за подобряване на интериора на 

работната среда. 

Ежегоден Заместник-

директор  

Класни 

ръководители и  

преподаватели 

Съгласно план за 

изпълнение на 

бюджета за 

съответната година 

дофинансиране със 

собствени приходи 

(дарения) 

 ДА 

 

 НЕ 

 

 

 

 

22 Предоставяне на учителите на модерна и достъпна 

техника за осъществяване на интерактивно обучение. 

2021г.- 2030г Директор 

 

НП „ИКТ“ и 

съфинансиране със 

средства от  бюджета 

за съответната година  

Проект 

BG05M2OP001-5.001-

0001 ..Равен достъп до 

училищно образование 

в условията на кризи 

 ДА 

 

 НЕ 



 

23 Поддържане и разширяване на компютърните зали в 

училището (компютри, терминали, мултимедийни 

проектори). 

2021г.- 2030г  Директор 

 

НП „ИКТ“ и 

съфинансиране със 

средства от  бюджета 

за съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 

24 Участие в националните програми, финансирани от 

държавния бюджет и европейските програми, 

администрирани от МОН. 

Ежегоден Заместник-

директор 

Главен учител 

 

Национални и 

европейски програми 

програми  и 

съфинансиране със 

средства от  бюджета 

за съответната година 

 ДА 

 

 НЕ 


