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I. УВОД

Стратегията за развитието на училището за периода 2016 г. - 2020 г.
се основава на опита и новаторския дух, съобразени с европейските
образователни тенденции. Пред нас стои предизвикателството да
помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към общество,
което трябва да намери своето достойно място в Европа и света, да
работим с мотивирани и успешни педагогически специалисти, да си
партнираме във все по-тясно сътрудничество с родителите на нашите
ученици.

Стратегията за развитие на училището се основава на принципите и
насоките на ЗПУО, стратегическите цели на МОН за развитие на
образованието, дългогодишния опит и традиции в общото образование и
обучение в училището. Тя е изработена в съответствие с изискванията на
чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и е актуализирана на заседание на
Педагогически съвет с ПРОТОКОЛ № РД-05-11/ 12.09.2017г.

II. ВИЗИЯ
ОУ „Димитър Петров” се утвърждава като средище за формиране на

автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни
компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват
и прилагат за себе си и в полза на общността. Нашето училище предлага
интерактивни класни и извънкласни форми на занимания с учениците,
активна спортна дейност и изкуство. Ние се стремим към формиране у
учениците национални и общочовешки добродетели, толерантност и
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу
проявите на агресия и
насилие.

III. МИСИЯ
ОУ „Димитър Петров” - Сливен осигурява за учениците качествен

процес на обучение, възпитание и социализация чрез създадена оптимална
училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите
и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и
интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни
и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен
живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права
на другите и отговорно собствено поведение.



IV. Анализ на състоянието на училището и външната среда

SWOT анализ

Силни страни Слаби страни
Ученици

Брой ученици - 400
Пътуващи ученици- 12
Преместени ученици от други
училища –3
Целодневна организация на учебния
процес 1клас, 2клас, 3клас

Деца със СОП – 8

Недостатъчна дисциплинираност на
учениците
Санкционирани – забележка-14,
друго-2
Повтарящи ученици - 0
Недостатъчна езикова грамотност.
Голяма част от учениците  не са
отглеждани от родителите.
Движение на учениците от и в
чужди страни

Кадрови ресурси
Учители - общо 36, от тях със
специалисти - 2,бакалаври-12,
магистри-22

Учителският състав е високо
квалифициран, с желание за
усъвършенстване, модернизиране и
повишаване на педагогическата си
компетентност, включително и с
помощта на специалист
образователни технологии.
Осигурен педагогически съветник,
логопед и ресурсен учител за децата
и учениците със СОП

Недостиг на учители с определени
квалификации и специалности –
музика.
У част от педагогическия екип
липсва желание за
самоусъвършенстване и промяна
към съвременно преподаване.
Неосмислена отговорност и
съпричастност към цялостната
дейност на училището.

Учебно-техническа и материална база
Наличие на задължителна
документация
Наличие на информационно-
програмни продукти и програми
Кабинет за чуждо-езиково и родно-
езиково обучение
Информационна  библиотека
Наличие на мобилни библиотеки в
коридорите и фоайетата
Компютърни кабинети

Недостатъчен брой и обем на
игротеките
Малък физкултурен салон. Базата за
физическо възпитание и спорт е
недостатъчна за потребностите на
училището.
Липса на съблекални за учениците
от 1 клас до 4 клас.
Липса на площадка по БДП в двора
на училището или кабинет по БДП



Игротеки за почивка и тихи игри на
учениците
Логопедичен кабинет
Наличие на съвременна
мултимедийна апаратура във всяка
стая
Стаи, специално обзаведени за деца
на целодневна организация на
учебния процес.
Приемен център за родители и
представители на институции
Оформени кътове за отдих на
учениците
Интернет достъп в цялата училищна
сграда
Столова за хранене на учениците
Лекарски кабинет
Охранителна система, видео
наблюдение и жива охрана
Обновено училищно обзавеждане

Недостатъчен брой на тоалетните
Остаряла настилка на училищния
двор
Недостатъчен брой стаи, с оглед
увеличаващият се брой
първокласници.

Външни фактори
Активна работа с родители в начален
етап.
Изключителна близост до училището
на два парка, оборудвани за спорт и
игри
Създаден по проект „Училището
като център на общността” –
„Приемен център на общността” –
територия, в която ученик-родител –
учител  и техните партньори
общуват и споделят идеи,
предложения и препоръки
Добро взаимодействие с институции
Работа по международни проекти,
допринасящи за издигане на
авторитета на училището
Активна работа с дарители

Недостатъчна заинтересованост на
родителите за постиженията на
учениците
Недостатъчно участие на
родителите във вътрешно-
училищния живот
Недобра координация между
институциите при организиране на
дейности

Финансиране
Собствени приходи Делeгиран бюджет, формиран



Средства, набирани от УН
Участие в конкурси и проекти
Дарения. Спонсорство

единствено на база брой ученици
по единен стандарт за издръжка на
ученик
Недостатъчен брой  дарители и
спонсори за училището
Незадоволителна работа на УН и
учителския екип в търсенето на
финансиране от външни източници

V. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО

Приоритетно направление I

Повишаване на качеството и ефективността на училищното
образование и възпитание чрез издигане равнището на родно езиковата
подготовка и въвеждане на проектно-базирано обучение.

Приоритетно направление II.

Утвърждаване на училището като образователна и културна
институция, като културно, информационно и спортно средище.

Приоритетно направление III.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация,
перманентно обучение и контрол по изпълнение на Национална стратегия
за „Учене през целия живот”.

Приоритетно направление IV.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

Приоритетно направление V.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището.



Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност.

Приоритетно направление VII.

Участие в национални и европейски програми  и проекти.

ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА
УЧИЛИЩНАТА СТРАТЕГИЯ

Дейности по приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното
образование и възпитание:

1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и
съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани
към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното
съдържание и овладяване на компетентности.
2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка с акцент върху
базова и функционална грамотност.
3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и
осигуряване на възможност за изучаване на втори чужд език.
4. Засилена компютърна подготовка в съответствие с изискванията на
новото време.
5. Създаване на условия за работата с ученици със специфични
образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването
на учебния материал.
6. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на
заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то
ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на
индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

7. Въвеждане и усъвършенстване на проектно-базирано обучение.
8. Повишаване количеството и качеството на публичните изяви на
учениците.
9. Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално
обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.
10. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на
навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на
ранното полово съзряване



11. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити
образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците
в обучението:

 поставяне на ученика в активна позиция по отношения на
усвояването на нови знания и практическа приложимост на
преподавания материал

 използване на иновативни педагогични методи и форми за
предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

 извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с
намалена успеваемост;

 базиране на преподаването на принципа „Не обучение за всички, а
обучение за всеки”

 реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното
оценяване;

 успешно обучение по нови учебни програми
 създаване на база от електронни уроци,създадени от педагогическия

екип по различните учебни предмети
12. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите
обществени реалности.
13. Стриктно спазване на изискванията:

 за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи
закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и
здравето на децата;

 на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с деца”;
 за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи,

педагогически и непедагогически персонал;
14. Засилване взаимодействието с родителите.
15. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани
видеолекциии) и интерактивни уроци.
16. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и
утвърждаване на позитивни модели на поведение.
17. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
18. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно
личностно развитие.
19. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в
дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично
възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
20. Изграждане на толерантна мултиетническа среда посредством
организиране на събирателна дейност, свързана с фолклора на различни
етнически общности (словесен, музикален, танцов, описание на празници,
обичаи, ритуали, гадания, занаяти, инструменти, механизми и др.) в



класната и извънучилищна дейност по литература, история, география,
музика, техника и технологии;
21. Развиване на извънкласни форми на обучение – клубове по интереси,
клас без възраст - за оползотворяване на свободното време на учениците.
22.Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране на
учениците
23.Стимулиране на всички форми за учене : формално образование и
обучение, неформалното обучение и самостоятелното учене.

Дейности по приоритетно направление II:

Утвърждаване на училището като образователна и културна
институция, като културно, информационно и спортно средище:

1. Отбелязване на националните празници чрез подходящи инициативи:
шествия, фестивали, конкурси и др.
2. Участие в регионални, национални и международни форуми:
олимпиади, конкурси, спортни състезания и др.
3. Активна работа по проекта „Училището като център на общността”
4. Поддържане на интернет-сайта на училището с информация и снимки от
всички актуални събития в училищния живот;
5. Създаване към сайта на училището на форум за идеи и впечатления на
ученици, учители, родители и приятели на училището;
6. Организиране на общоучилищни кампании с определена кауза:
благотворителност, екология, превенция на зависимостите и др.
7. Създаване и обогатяване фонд на училищна библиотека.
8. Популяризиране на дейностите в училище чрез регулярна информация в
медиите.
9. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и
извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на
свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на
учениците.
10. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,
домакин на които е училището.

Дейности по приоритетно направление ІІI.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация,
перманентно обучение и контрол по изпълнение на Национална
стратегия за „Учене през целия живот”



1.Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация
на педагогическата колегия.
2. Подсигуряване на „Специалист по образователни технологии”, който да
гарантира внедряването  и ефективното използване на технологиите в
училище.
3. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа –
проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия,
участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека,
интернет.
4. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата
професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата
колегия.
5. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с
допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните
правила за работна заплата.
6. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез планирано
провеждане на вътрешно-училищната контролна дейност.
7. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението
- засилване качеството на предварителната подготовка на учителите,
спазване задълженията произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и
наредби.
8. Продължаваща квалификация на учителите по въвеждането на нови
учебни програми.
9. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни
компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи
интегрирането на отделни предметни области на компетентности чрез
интерактивни методи на преподаване и информационните технологии.
10. Квалификация на учителите за работа с деца и родителите на ученици в
риск от отпадане.
11. Участие във всички форми за квалификация организирани на
регионално ниво.
12. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на
непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
13. Активно участие в националните програми, финансирани от
държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН,
относно учене през целия живот.
14. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и
други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
15. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент
за въвеждане на добри практики.
16. Изработване на точни и ясни критерии за материално стимулиране
на учителите за наставничество и професионално усъвършенстване и
запознаването им с тях.



Дейности по приоритетно направление IV.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

1. Ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни
условия на обучение, възпитание и труд, който да бъде задължителен за
всички ученици, учители и непедагогическия персонал;
2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване
на самоконтрол
3. Провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководители за
охраната на труда в училище и потенциалните опасности и стриктно
водене на дневник за инструктажи с подпис от всеки ученик;
4. Стриктно спазване от ръководителите на правилата за движение по
пътищата при извеждане на групи ученици извън училище и по време на
пленери, екскурзии и летен отдих;
5. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване
безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на
движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане
часа на класа;
6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и
подобряване на безопасността на материалната база;
7. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие
и агресия;
8. Превенция на насилието и агресията сред учениците;
9. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене;
10. Oсигуряване на допълнителна охрана и строг пропускателен режим.

Дейности по приоритетно направление V.

Взаимодействие с родителската общност
1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на
учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в
съответствие със ЗПУО.
3. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на
проблемни ситуации
4. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на
проблема с безпричинните отсъствия.
5.  Планиране на съвместни дейности с родителите в съответствие със
залегналите в подписаното споразумение с родители по проект
„Училището като център на общността”



Дейности по приоритетно направление VI.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

А. Подобрения във външната среда:

1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация,
поддръжка.
2. Реновиране и поддръжка на училищния двор и ограда.
3. Подобряване на условията за ученически спорт и разнообразяване на
формите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и
спорт.
5. Създаване на местата за почивка и изграждане на кътове за отдих.
6.  Разширяване капацитета на училищната сграда.Повишаване на
ефективността на управлението на училището
7.Динамично управление и оценка на миналия опит и бъдещото
въздействие

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която
се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета.
2. Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е
– изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна
техника за осъществяване на интерактивно обучение.
3. Поддържане на модерна ИКТ среда:

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те
дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето,
улесняват обучението и развитието на преподавателите и
ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването
на традиционните добри преподавателски практики с използването на
технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на
младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.

Дейности по приоритетно направление VII.

Участие в национални и европейски програми и проекти:

1. Участие на ОУ „Димитър Петров” във всички проекти и национални
програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
2. Участие в европейски програми.
3. Развитие на конкурентноспособността на училището.



VI. ФИНАНСИРАНЕ

1. Делегиран бюджет, формиран на база единен стандарт за издръжка на
един ученик
2. Собствени приходи
3. Средства, набирани от УН, благотворителни базари на учениците
4. Участие в конкурси и проекти
5. Дарения. Спонсорство.Ресурси от външната среда

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложената стратегия отразява намеренията на педагогическия
колектив на Основно училище “Димитър Петров” за развитие и
усъвършенстване на учебно-възпитателния процес през следващите 4
години. При определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме
се ръководили от разбирането, че развитието на образователната система
има за основна цел формирането на свободна и творческа личност, която
да се интегрира успешно в обществото.

Основни средства за конкретизация и реализиране на стратегията са
училищните програми, годишните планове на училището, правилникът за
дейността на училището, правилникът за вътрешния трудов ред, плановете
на комисиите и личните планове на членовете на училищната общност.


