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село Константиново, община Варна 

за периода 2016-2020година 
 
 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 
               

   Стратегията за развитие на Основно училище”Свети Климент Охридски „ се 
основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно 
образование  , приоритетите на МОН и на РУО Варна, както и на специфичните 
особености на  училището.Разработването на стратегия е продиктувано от новата 
динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-
високо качество на образователната и възпитателна дейност. Тя е резултат от осъзната 
от колектива необходимост от промяна към по-високи резултати от образователно 
възпитателния  процес в нашето училище, към модернизиране на образованието, към 
още по-стриктно спазване на правата на децата, превръщане на училището в по-
желана територия за учениците и формиране на личности с висока интелектуална 
подготовка и култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, способни за 
ефективна обществена реализация.  

  Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на 
образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование  и 
Закона за професионалното образование 
  Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни 
ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на 
детето, Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., Стратегия за 
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система / 2013 - 
2020г/, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 
технологии в образованието и науката на Република България (2014 - 2020 г.), 
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 - 2020 г.) и 
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.  
   Стратегията се  приема на заседание на Педагогическият съвет /ПС/ и  подлежи на 
ежегодна актуализация.   
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ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

 
   Първостепенно значение в дейността на училището  се отдава на знанията и  
интелектуалното развитие, на здравето и морала на учениците. Учебно-
възпитателният процес се основава на единството на общия и индивидуалния 
характер на обучението. В съвременните условия се променя позицията на ученика – 
той става активен фактор. Набляга се на вътрешната мотивация за учебен труд, 
придобити умения и самооценка на степените на усвояване на знанията на учениците. 
Променя се и позицията на учителя – той става интелектуален партньор в 
педагогическото общуване, организатор на учебния процес. 
  Дейностите, свързани с УВП в училището протичат при оптимални условия, 
благодарение на  създадената и добре работеща система за организация, 
съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите от страна на училищното 
ръководство. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си 
ангажименти на всички нива. На всички учители е осигурена творческа свобода за 
възможно най-пълно реализиране целите на образованието.  
  В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 
учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в 
областта на планирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното 
планиране на УВП е решаващо условие за усъвършенстване качеството на 
организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите добри 
резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП.  
     
През последната учебна година 2015/2016 в училището се обучаваха 52 ученици, 
разпределени в 4 паралелки, както следва : 1-3 клас - слята паралелка- 17 ученика ; 2- 
4 клас – слята  паралелка- 13 ученика; 5 клас – маломерна  паралелка- 10 ученика; 6-7 
клас- слята паралелка – 12 ученика. 
Анализът показва макар и малък,относително постоянен брой на учениците в 
училище. 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2015/2016 51 4 
2014/2015 49 4 
2013/2014 56 4 
2012/2013 55 4 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 
научна 
степен 

2015/2016 2,5 7 бакалавър,магистър 1учител  
V ПКС 

2014/2015 2,5 7 бакалавър,магистър 1учител  
V ПКС 

2013/2014 2,5 7 бакалавър,магистър 1учител  
V ПКС 

2012/2013 2,5 7 бакалавър,магистър 1учител  
V ПКС 
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Анализът на образователното и квалификационно ниво на педагогическия персонал 
доказва възможностите за качествено, интерактивно и съобразено с новите 
изисквания преподаване. Тревожни са данните от възрастовата характеристика на 
персонала – 43% са на възраст над 60 години . Това предполага планиране на 
кадровото развитие и търсене на нови възможности за запазване на високия 
професионализъм при условията на постепенно подмладяване на колегията. 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Квалифициран педагогически 
персонал. 

 Обхват на  всички деца, 
подлежащи на задължително 
обучение. 

 Поддържане на относително 
постоянен брой ученици в 
последните години  

 Учениците се обучават по доказали 
своята ефективност училищни 
учебни планове, отговарящи на 
интересите на учениците. 

 Пълноценното използване на 
учебното време и извънкласните 
дейности, чрез които са постигнати 
образователните и възпитателните 
цели на обучението. 

 Системният контрол върху 
качеството на УВР от страна на 
училищното ръководство. 

 Развитието на създаденото доверие 
между ученици, учители, 
училищно ръководство и родители 
с цел положителна промяна в 
отношението към институцията 
училище. 

 Предоставяне на качествено 
образование. 

 Включване на учителите в 
различни форми на квалификация.  

 Засилени мерки за контрол на 
отсъствията и успеха на 
учениците.  
Провеждане на индивидуални 
консултации с учителите на 
ученици и родители. 

 Утвърждаване на традиции на 
училището. 

 
СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

 Малък брой ученици ,което води  
до финансова нестабилност на 
училището в условията на 
делегиран бюджет. 

 Недостатъчно добре оборудвани 
специализирани кабинети. 

 Липса на добри условия за 
извънкласни дейности. 

 Липса на съвременна спортна база. 
  Слабата мотивация за учебен труд 

на отделни ученици и допускане на  
неизвинени отсъствия. 

 Ниска заинтересованост и 
посещаемост на родителите на 

 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.  
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обявените срещи и приемни дни на 
класните ръководители и 
учителите. 

 Трудности при намирането на 
правоспособен учител по 
английски език . 

 

III. ЦЕЛИ , СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 
1.1. Осигуряване на качествено и достъпно образование в съответствие с 

изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, което успешно 
съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към 
развитие на индивидуалните способности на всеки ученик.  

1.2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 
областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

1.3.  Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните 
технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

1.4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност 
и разбирателство. 

1.5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора 
за общуване и правилно поведение в обществото. 

1.6. Изграждане на  личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 
модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. 
 

1.7.  Чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у 
учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 
гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 
агресивност и насилие. 

1.8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 
активен и здравословен начин на живот. 

 
 
2.ВИЗИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО 
 
2.1. Основно училище „Свети Климент Охридски” с. Константиново  се стреми към 
изграждане на визия за конкурентоспособно училище, което формира у учениците 
национални и общочовешки добродетели.  
 
2.2. Постигане на качествен образователен процес реализиран с помощта на 
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 
прилагат стандартите на новия ЗПУО. 

2.3. Образование и възпитание на грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в 
себе си и в своите възможности. 
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2.4. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив, 
обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 
загриженост и зачитане на човешкото достойнство 

2.5.Прилагане на  различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 
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. 

3. ГЛАВНА  ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

         Поддържане на високо качество и ефективност на учебно–възпитателния процес 
в съответствие с  изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на 
образованието в Република България за отваряне на европейското образование към 
света. ОУ”Свети Климент охридски” да осигурява на всеки ученик висока степен на 
функционална грамотност в областта на eзиковата, IT,  чуждоезикова комуникативна 
компетентност; изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда; 
развиване и поддържане на физическата му дееспособност и подготовка за активен и 
здравословен начин на живот. 

ПОДЦЕЛИ 

3.1. Превръщане на училището в желана територия за учениците; 
3.2. Осигуряване възможности за всеки ученик за достъп до знания и обучение, 
адекватни на неговите способности, така че да се гарантира личностното и 
професионалното му развитие и неговата успешна реализация;  
3.3.Чрез приложението на личностно-ориентирания подход, образователно-
възпитателния процес да стане интересен и привлекателен за учениците, което ще ги 
прави субект и партньор в него.  
3.4. Реализиране на оптимална връзка между задължителните, избираемите и 
факултативни часове,с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби 
и способности на учениците; 
3.5.Осигуряване на конкурентно ,качествено образование, в съответствие с 
познавателните способности и интереси на учениците, чрез: 

 повишаване на нивото на дисциплината на учениците и намаляване на 
отсъствията; 

 повишаване на ефективността на учебно-възпитателната работа с по-
широкото прилагане на съвременни методи и образователни технологии; 

 съизмерване на резултатите с най-добрите постижения, по обективни 
критерии; 

 повишаване на мотивацията на учениците за учене и насърчаване за 
лична изява на всеки от тях; 

 развитие на «проектно мислене» и включване в работа по проекти; 
 засилване на работата върху превенцията на детската престъпност по 

отношение на разпространението и употребата на наркотични вещества в 
районите на училище; 
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3.6. Високо качество на УВП  за успешно обучение и прибиране и задържане на 
учениците в училище; 
3.7. Ефективност в чуждоезиковото обучението и обучението  по ИТ; 
3.8. Повишаване квалификацията на учителите и кариерно развитие; 
3.9. Координация и сътрудничество в работата на директора, класни ръководители, 
учители и родители, социални институции, общественици по проблемите на 
личността на ученика. 
 

4. ПРИНЦИПИ  НА РАЗВИТИЕТО 

4.1. Ориентираност  към личността- Най-важната задача за нас  е успехът на 
отделната личност. 
4.2. Равен достъп - Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 
качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 
4.3.Сътрудничество - Успешната образователна и възпитателна политика - като се 
започне от начален етап и се стигне до седмокласниците - се основава на широко 
участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението. 
4.5.Отговорност- Всички членове на педагогическата колегия и помощно-
обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и 
обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане 
на трайни ефекти с дългосрочно въздействие. 
4.6.Гъвкавост - Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 
многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор 
на обучаваните. 
4.7.Единство в многообразието- Обучението, подготовката и възпитанието на децата 
и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, 
която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в  
 
 
рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково 
пространство. 
4.8.Новаторство- Административното ръководство и педагогическата колегия 
демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел 
постигане на по-добри резултати. 
4.9.Автономност -Училището, като част от  системата на образованието ползва 
автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните 
образователни стандарти. 
4.10. Отчетност- Всички участници в образователната и възпитателната дейности 
отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, 
ефективност и резултатност на политиките. 
4.11.Ефективност- Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 
конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 
4.12. Законосъобразност- Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 
съответстват на Конституцията на Република България, ЗЗД, ЗПУО   и другите 
нормативни актове. 
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5.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО 
 
Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез 
предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и 
изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и 
приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като 
предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.Качественото 
образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, 
грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко 
дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да 
израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.   
 
5.1.Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 
подготовка; 
 
5.2.Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение; 
 
5.3.Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище; 
 
5.4.Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците 
и нарастващата взискателност на родителите; 
 
5.5.Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището ; 
 
5.6.Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 
общественост и органи; 
 
5.7.Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на 
учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на 
свободното време; 
 
5.8.Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 
2014 – 2020 година”; 
 
5.9.Участие в национални програми и проекти. 

 
 
 

IV.ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 
подготовка: 

ЦЕЛИ: 
1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. 
2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата 

за вътрешно оценяване. 
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3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 
личностно развитие. 

4. 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. 

5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото 
образование. 

6. Повишаване мотивация на учениците чрез: 
 По-голяма ангажираност на учениците в часовете и в междучасията;  
 Прилагане на ефективни форми на урочна работа;  
 Мотивация на учителите за работа;  
 Въвеждане на извънкласни форми на работа с учениците;  
 Провеждане на учебни екскурзии по отделните учебни предмети.  

7. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и 
задържане на учениците подлежащи на задължително обучение. 

8. Подобряване на дисциплината сред учениците чрез:  
 Навременно и справедливо налагане на наказания;  
 Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците;  
 Своевременна връзка с родителите на учениците;  
 Изслушване на учениците относно техните проблеми; 
 Спазване на задълженията от дежурните учители. 

9. Развитие на компютърните умения на училищната общност. 
10. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност). 

 
ДЕЙНОСТИ: 
 

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. Акцент върху 
грамотността (български език и математика). 

3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски и руски език език от 
първи до седми клас. 

4. Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с 
ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи 
затруднения в усвояването на учебния материал. 

5. 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. 

6. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на 
висока успеваемост от страна на  учениците. 

7. Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците. 
8. Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище 

чрез реализиране на целодневно обучение за учениците  от 1 до 4 клас. 
9. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за 

здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово 
съзряване. 

 
 



ОСНОВОНУЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ „ 
СЕЛО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА 

10 
 

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

10.1.   поставяне на ученика в активна позиция по отношения на 
усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания 
материал 
10.2.   използване на иновативни педагогични методи и форми за 
предаване, преподаване и научаване на учебни знания; 
101.3.   извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с 
намалена успеваемост; 
10.4.   реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното 
оценяване; 

11. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието, професионално 
ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно 
техните интереси и възможности. 

12. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени 
реалности. 

13. Стриктно спазване на изискванията: 
13.1.   за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи 
закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и 
здравето на децата; 
13.2.   на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с 
подрастващи”; 
13.3.   за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, 
педагогически и непедагогически персонал; 
13.4.   за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и 
труд; 

14. Засилване взаимодействието с родителите избрани за членове на училищното 
настоятелство и обществен съвет. 

15. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) 
и интерактивни уроци. 

16. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на 
физическото, социалното и личностното им развитие. 

17. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 
утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

18. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. 
19. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 
20. 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. 

21. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на 
училището и усъвършенстване на статута на училищното настоятелство и 
обществения съвет. 

22. Засилване положителното отношение към училището като институция от 
страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот. 

23. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно 
върху развитието на учениците. 
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2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение 

 ЦЕЛИ: 

1. Извеждане на постоянната квалификация  на учителите  и администрацията 
сред приоритетните за училището дейности. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 
общественото развитие и образователни изисквания. 

4. Стимулиране повишаването на квалификацията и преквалификацията в 
отговор на променените индивидуални нужди. 

5. Насърчаване на учителите за работа в екип по отношение на:  

 Прилагане на единни педагогически изисквания;  
 Работа с проблемни ученици;  
 Опазване и използване на наличната материално-техническа база;  
 Обмяна на опит (представяне на добри практики);  
 Участие на всички учители при разработването на различните планове,      

                  програми и правилници;  
 Участие с проекти в национални програми.  

6. Постигане създаването на  етични междуличностни отношения между 
учителите, така че да се почувстват удовлетворени от работата си и от 
цялостното изпълнение на стратегията на училището. 

7. Повишаване на качеството и ефективността на образование на педагогическите 
специалисти в ОУ „Свети Климент Охридски” чрез изграждане и 
усъвършенстване на ключови компетентности, отговарящи на новите 
изисквания за качествено образование. 

8.  Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на 
учителя чрез усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на 
учителите, осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и 
развитие. 

9. Осигуряване на условия за нормалното и пълноценно осъществяване на 
училищното възпитание и образование в ОУ „Свети Климент Охридски” чрез 
създаване на условия за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти, съобразено с потребностите на училището.  

10. Усъвършенстване професионалните умения и придобиване на нови знания и 
умения в съответствие с развитието на педагогическата наука и 
усъвършенстването на материално-техническата база в училище. 

11. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 
трайни знания и умения. 

12. Повишаване на изискванията към работата на учителя и възпитателя. 
13. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане. 
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ДЕЙНОСТИ: 

1. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна 
група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-
практическа конференция, информация от библиотека, интернет. 

2.  Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-
квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия. 

3. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 
допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила 
за работна заплата. 

4. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 
изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната 
контролна дейност. 

5. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - 
засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията 
произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. 

6. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 
7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни 
предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на 
преподаване и информационните технологи. 

8.  Изработване на тематични годишни разпределения , програми избираеми и 
факултативни учебни часове  , план за провеждане часа на класа на компютър 
по типови бланки. 

9. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 
10. Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални 

ниво. 
11. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и 

със СОП. 
12. Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане. 
13. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол. 

14. Обучение на учителите за работа с програми в областите - превенция на 
употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между 
децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на 
околната среда. 

15. 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 и уменията на учениците. 

16. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане 
външно и вътрешно оценяване. 

17. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на 
различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 

18. Провеждане схема на диференцирано заплащане, обвързана с резултатите от 
учебния процес и дейности с учениците. 
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3.Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище; 

 ЦЕЛИ: 

1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които 
спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 
развитие на творческия потенциал на учениците. 

2. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за 
работа и живот в информационното общество. 

3.  Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за 
публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, 
съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, 
галерия със снимки.    

     ДЕЙНОСТИ: 

1. 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. 

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и 
младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. 

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви. 
4. Съвместна  работа с НЧ „Искра „с.Константиново, които включват в дейността 

си работа с подрастващи. 
5.  Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на 

които е училището. 
6. Организиране на културни празници в училището. 
7. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание 

и спорта. 
8. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното им развитие. 
9. Разширяване на използването на електронно учебно съдържание. 
10. Участие в  дейностите от Националния календар за извън -училищни дейности 

и Националния спортен календар на МОН. 

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

ЦЕЛИ: 

1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна 
система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. 

2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, 
улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от 
всички точки на света. 

3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните 
желания и възможности. 

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени. 
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5. Развиване ефективността на връзката учител-родител. 
6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 

извънкласни форми. 
7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в 

организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни 
предмети. 

8. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока 
утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и 
културен център. 

  ДЕЙНОСТИ: 
 

1. Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни 
технологии. 

2. Задоволяване желанията на родители и учениците за разширено и 
допълнително обучение в избираемите и факултативни часове. 

3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни 
потребности. 

4. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални 
образователни   потребности   чрез   осигуряване   на информационен и 
комуникационен достъп в училището. 

5. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и 
осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 
подкрепа, за общуване и социализация. 

6. Изграждане  система за връзка с родителите чрез електронната поща по 
схемата: училищно ръководство - класен ръководител - родител. 

7. Информиране на родителите чрез електронната поща за възможностите за 
участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и 
конкурси. 

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

    ЦЕЛИ: 

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в 
училището. 

2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 
физическата култура, гражданските права и творческите дейности на 
подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на 
децата  в училището. 

3.  Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на 
превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на 
опасностите. 

4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на 
сигурността и здравето на децата и учениците. 
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 ДЕЙНОСТИ: 

1.  Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на 
самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството. 

2.  Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - 
постигане на яснота и стабилност на училищната организация. 

3.  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. 

4. Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма. 
5. Спазване  на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на обучение и труд в училището. 
6.  Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни 

ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на 
основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, 
производствена авария, терористичен акт). 

7. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и 
агресия. 

8. Адекватно здравно обслужване в училището. 
9. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 
10. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 
11. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Участие 

в НП „Училищен плод” и „Училищно мляко”. 
12. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по 

време на ранното полово съзряване. 
13. Реализиране на Програма за здравно образование. 
14. Реализиране на дейности  за превенция на употребата на наркотици, на 

инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището. 
15.  Изпълнение на графици за провеждане на обучението по безопасност на 

движението. 
16. Изпълнение на графици за обучение на учениците за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и  пожари. 
17. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, 

брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене. 
18. Обявяване дни на плодовете и зеленчуците веднъж месечно в начален етап. 

 

6. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с 
общественост и орган 

ЦEЛИ: 

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 и ПДУ. 

3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 
гражданското образование. 
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4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост. 
5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците. 
6.  Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия 
7. Засилване на контактите между родителите, класните ръководители и учители  

с цел повишаване на взаимната информираност за работата на проблемните 
ученици в училище; 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на 
проблемни ситуации. 

2. Повишаване на уменията за работа с родители. 
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес. 
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика 

и неговите родители. 
5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на 

безпричинните отсъствия. 
6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 
7. Планиране на съвместни дейности с родителите. 
8. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги 

отчита/взима предвид. 
9.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя 

информация: 
 за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния 
процес; 
 за спазването на училищната дисциплина; 
 за уменията на децата за общуване с учениците и учителите и 
интегрирането им в училищната среда; 
 за посещаемостта на учебните часове от учениците;   
 за отсъствията на ученика от учебни часове,   
 когато започне процедура за налагане на наказание;   
 консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна 
работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 
възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, когато това се налага; 
 редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им. 

10.  Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие 
на родителите за: 

 да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в 
определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

 да участват в родителските срещи; 
 да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 
 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, 

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 
  да участват в училищното настоятелство и обществения съвет; 
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 да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 
учениците, от специалист; 

  да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 
 да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника 

за дейността на училището при записване на детето или ученика; 
  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 

поканени от класния ръководител или директора; 
  намиране на нови форми за общуване; 
 правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 
 присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение 

при налагане на наказания на ученик. 

11. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по 
различни въпроси на образователно-възпитателния процес с: 

 РУО и МОН; 
 Областна управа; 
 Общинска управа; 
 общински съветници; 
 кметство  „Константиново“; 
 IV Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая към 

него; 
 местна общественост; 
 неправителствени организации, дарители и спонсори; 
 културни и образователни институции (Читалище „Искра“ и др.п.); 

 
7.Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на 
учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на 
свободното време. 
 
  ЦЕЛИ: 

1. Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 
2. Развиване форми на ученическо самоуправление. 
3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 
4. Популяризиране постиженията на учениците и  учителите. 

 
ДЕЙНОСТИ: 

1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 
съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и 
извънучилищни мероприятия и дейности: 
 състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, 

изложби, спортни форуми; 
 отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и 

религиозния календар; 
 подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн; 
 участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 
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2. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за 

по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 
творческия потенциал на учениците. 

3. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от 
педагогическата колегия. 

4. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от 
работата с децата  пред родителите. 

5. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, 
олимпиади. 

6. Осъществяване на активно взаимодействие с Център за подкрепа на 
личностното развитие- Варна като форма за развитие и изява на интересите и 
възможностите на учениците. 

7. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на 
учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на 
свободното им време. 

8. Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от 
състезания и олимпиади. 

9. Всеки учител с най-подходящи методи стимулира участието на учениците в 
извънкласни дейности. 

10. Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на 
регионални и общински състезания по различни направления. 

 
 
 
8.Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 
2014 – 2020 година” 
 
 Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока  конкуренто-  
способност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни 
перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и 
обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения. 
Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие 
на девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес: 

 компетентности в областта на българския език; 
 умения за общуване на чужди езици; 
 математическа компетентност и основни компетентности в областта 

на природните науки и на технологиите; 
 дигитална компетентност; 
 умения за учене; 
 социални и граждански компетентности; 
 инициативност и предприемчивост; 
 културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество; 
 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 

начин на живот. 
ЦЕЛИ: 
 

1. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия 
живот. 

2. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал. 
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3. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички 

учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни 
личности, способни да се справят с промените и несигурността 

 
ДЕЙНОСТИ: 

1. Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – Варна, за практическата 
реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището. 

2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато 
образование с цел придобиване на необходими нови умения. 

3.   Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в 
самостоятелна форма на обучение. 

4. Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за 
постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на 
образованието в училището. 

5. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 
бюджет и европейски програми, администрирани от МОН. 

6.  Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни 
учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на 
училището. 

7. Развитие на електронните умения на учители и администрация. 
 
 
9.Участие в национални програми и проекти:   

 ЦЕЛИ: 

1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми 
обявени от МОН и покриващи наши потребности. 

2. Развитие на конкурентно-способността на училището. 

 ДЕЙНОСТИ: 

Участие в национаните програми и проекти: 
1. НП„Развитие на педагогическите кадри” . Програмата осигурява 

допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане 
на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри с цел 
подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на 
по- висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята 
им на ключов фактор в общество, основано на знанието. 

2.  НП„Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в 
училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на 
съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност. 

3.  НП„Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято 
основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците 
в края на всеки образователен етап (IV, VII, XII клас) чрез национални 
стандартизирани изпити. 

4. НП„ Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „оптимизиране на 
вътрешната структура на училищата,детски градини и самостоятелни 
общежития” 
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5. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул 
„Подобряване на условията за лабораторна и експериментална робота по 
природни науки”-  Създаване на по-добри условия за експериментална работа 
по природни науки; 

6. НП”Баз свободен час в училище”-  Чрез програмата се предоставят 
допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от 
учители, които заместват отсъстващи от работа учители във връзка с 
ползването на отпуск. 

7. Проект „Подпомагане на физическото възпитание и спорта” на учениците 
по реда на ПМС №129/11.07.2000 г. 

 
 
V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 

7.1.Средства от бюджета на училището 
7.2.Средства,набрани от Училищното астоятелство и благотворителни базари на 
учениците 
7.3.Средства от участие в национални програми и проекти 
7.4.Дарения от спонсори 
7.5.Собствен труд   и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи 
ремонти и естетизиране на помещения 

 
 
VI.ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  

 годишен отчет за изпълнение на Плана по Стратегията –в края на всяка 
учебна година;  

 окончателен Отчет за изпълнението на Стратегията – в края на периода на 
действие  

 
Стратегията се актуализира 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 приема годишен план за дейностите с конкретни 
срокове и отговорници.  
Настоящата стратегия е приета с решение от заседание на Педагогически съвет с 
Протокол № РД 05 - 11/ 07.09.2016 г. 
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                                               УТВЪРДИЛ: 

 
ДИРЕКТОР :…………………… 

/ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА/ 
 
 

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 
Финансовите ресурси за изпълнението на стратегията ще бъдат насочени 
към постигане целите на училищната образователна политика. През 
периода 2016-2020 ще разчитаме на поетапно увеличение на средствата за 
образование. Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде 
съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите, по- ефективното 
използване на ресурсите, както и с обвързване финансирането на 
училището с качеството на образование и обучение, с включване на 
допълнитени фактори във формулата за разпределение на средствата - 
качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици, 
реализация на учениците. Размерът на финансиране ще продължи да 
зависи от броя ученици в Админ М към 15.09 на съответната учебна 
година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици в информационната 
система към 01.12. Извън единните разходни стандарти, разпределени по 
формула, можем да разчитаме на средства : 
 за дофинансиране от община Варна за съществуване на слети 

паралелки в училището. 
 целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия 

за разпределение.  
Средствата за СБКО, представително облекло и квалификация на 
учителите са включени в единните разходни стандарти. Заплащането на 
труда на учителите и служителите в училището  ще се извършва съгласно 
вътрешните правила за определяне на работната заплата. През периода на 
изпълнение на стратегията усилията ще бъдат насочени към:  
 Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност 

при управлението на финансовите ресурси на ниво училище;  
 Повишаване капацитета за оползотворяване на средства по 

европейски програми;  
 Осигуряване на допълнителен финансов ресурс в училището чрез 

съвместни дейности с училищното настоятелство.  
В Основно училище  „Свети Климент Охридски“ финансовите ресурси за 
изпълнение на стратегията за развитие на училището ще се управляват 
оперативно, ще се извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител 
за реализирането й, както и на постигнатите резултати от учениците.  
 
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с 
Протокол № РД 05-11/07.09.2016 година. 


