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По-добра наука за по-добра България! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуализацията на Стратегията за развитие на ОУ „Професор Димитър Димов“ - гр. 

Ловеч за периода 2021 – 2025 е обсъдена и приета на заседание на Педагогическия съвет 

/Протокол № 10/ 02.09.2022 г./, съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.  

Утвърдена е със заповед № 02-750/ 02.09.2022 г. на директора на училището. 
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“Всеки,който не се интересува от бъдещето си,   

рискува да изостане в живота.”     

                                                Б. Франклин 
 

I. УВОД 

 

Настоящата стратегия е резултат на задълбочен анализ на факторите, които са от значение 

за развитието на училището. Определя развитието на ОУ „Проф. Димитър Димов“ през 

следващите 4 години чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, 

средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство.. 

Предназначението на Стратегията е да анализира и обобщи проблемите, да определи 

мястото на училището в системата, както и насоките за реформиране и развитие за периода 

2021 – 2025 година при прилагане на новия Закон за предучилищно и училищно 

образование. Да се определят приоритетите, целите и дейностите за реализирането им. 

 

II.  НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Стратегията за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“ - гр. Ловеч е разработена в 

съответствие с разпоредбите на чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС и се 

основава на принципите, насоките, приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните 

документи: 

o Конституция на Република България; 

o Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

„Европа 2020“; 

o Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020); 

o Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020);  

o Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);  

o Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);  

o Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020);  

o Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри (2014-2020); 

o Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020);  

o Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020);  

o Конвенцията на ООН за правата на детето;  

o Закона за закрила на детето;  

o Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

o Наредба № 9 от 19 август 2016г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование;  

o Наредба № 8 от 11 август 2016г. за информацията и документите за системата за 
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предучилищното и училищното образование; 

o Наредба № 10 от 1 септември 2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование; 

o Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 

08.12.2015 г., издадена от МОН, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г.;  

o Наредба № 11 от 1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  

o НАРЕДБА № 12 от 1 септември 2016г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

o Наредба № 6 от 11 август 2016г. за усвояването на българския книжовен език;  

o Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, в сила от 04.12.2015 г., издадена от 

МОН, обн. дв. бр.94 от 4 декември 2015г.;  

o Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот;  

o Национална референтна рамка;  

o Наредба за приобщаващо образование;  

o Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“;  

o Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 

o Регионални приоритети на средното образование; 

o Общински политики в средното образование; 

o Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 

образованието. 
 

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. 

 

Oсновни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири 

приоритетни европейски стълба в областта на образованието: 

• Учене за знания и компетенции („да се учим да учим”);  

• Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения (”да се учим да правим”);  

• Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели (”учене за да живеем в разбирателство с 

другите”);  

• Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи (”да се учим 

да бъдем”). 

 

След изготвен анализ за въздействието на резултатите от изпълнението на училищната 

стратегия за предходните години и отчитайки въздействието на новите реалности върху 
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мисията и целите на училището в условията на „общество на знания” и нова нормативна 

уредба, ръководството на ОУ „Проф. Димитър Димов“ разработи стратегията за развитие на 

училището за следващия период, като главната цел на екипа бе на базата на анализа да се 

разработи иновационен продукт, който да очертае главните насоки и приоритети за развитие 

на училището. Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в промяна на 

отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване на новата мисия на 

училището: качествено образование, основано на личностния подход.  

 

Стратегията за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч  обхваща периода от 2021 

до 2025 година, като се актуализира на всяка година или при необходимост. 

 

ИСТОРИЯ И СТАТУТ 

 

Кратки исторически данни:  

ОУ ”Проф. Димитър Димов” е единственото основно училище в квартал ”Младост”, гр. Ловеч. 

То  бе създадено чрез обединяването на двете съществуващи до този момент основни училища  

- ОУ „Димитър Димов” и „П. Р. Славейков”. Със заповед № РД 14-88 от 14.06.2006 год. на 

Министъра на образованието Даниел Вълчев на основание  чл. 10  ал. 5  от Закона за 

народната просвета и чл. 12 ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона на народната 

просвета, по предложение на кмета на Община Ловеч, въз основа на решение №655 от 

30.03.2006 год. на Общински съвет Ловеч и мотивирано становище от Регионален инспекторат 

по образованието,  ОУ „Димитър Димов”  и  ОУ „Петко Рачев Славейков” се преобразуват в 

Основно  училище „Професор Димитър Димов”.. 

ОУ ”Проф. Димитър Димов” приема деца и ученици както от квартала, така и от всички 

останали отговарящи на изискванията за училищно образование места.  

 

В ОУ ”Проф. Димитър Димов”, гр. Ловеч се обучават 302 ученици от І до VІІ клас. 

Обучението се осъществява от 32 педагогически специалисти.  

Седалището на училището е в ж. к. „Младост“, гр. Ловеч. 

Официалният адрес е ул. „Академик Урумов“ „4. 

Училището е общинско. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според етапа 

или степента на образование е основно от І до VІІ клас. В него са създадени условия и за 

осъществяване на задължителното предучилищно образование, но поради липса на достатъчно 

ученици през настоящата година няма да има ПГ. 

Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка. Създават се условия и за 

допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.  

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 6 

полуинтернатни групи от І до VІІ клас. Училището осигурява обедно хранене и целодневно 

обучение на учениците.  

За постигане на целите си, училището работи в партньорство с различни партньорски 

организации, както и с органите на местната власт и неправителствени организации. 
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Работата с родителите на учениците се осъществява по време на родителски срещи и 

индивидуални разговори с тях по възникнали проблеми. Класните ръководители и 

педагогическият съветник осъществяват постоянна и съвременна връзка с родителите на 

учениците и са запознати със семейната среда, в която те растат. 

В ОУ ”Проф. Димитър Димов” има изградено училищно настоятелство и Обществен съвет. В 

услуга на бързата и коректна комуникация между родители, ученици и преподаватели е и 

електронният дневник https://adminplus.bg/, както и училищният сайт http://ouprofddimov.org/. 

Училището постоянно осъществява взаимодействие и комуникации с институциите, от които 

пряко зависи финансирането и наблюдението на образователния процес в него: 

• Съвместна дейност с Община Ловеч, МОН, РУО – Ловеч; 

• Партньорство с учебни заведения; 

• Взаимодействие с неправителствени организации, специализирани образователни 

звена, училищно настоятелство, синдикални организации. 

 

III. АНАЛИЗ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

 

3.1. Социално-икономически анализ:  

➢ Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни 

начини за справяне с тези предизвикателства на ОУ „Проф. Димитър Димов“ 

Ключовите компетентности, които учениците в училището трябва да овладеят като комплекс 

от взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им 

развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в 

изучаването на общообразователната, разширената и допълнителната подготовка. ОУ „Проф. 

Димитър Димов“ предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в 

социалния живот. 

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряване на 

възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, 

като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на 

всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на 

приобщаващото образование ОУ „Проф. Димитър Димов“ дава ясен знак за хуманизъм и 

толерантност, тъй като в него се обучават интегрирано ученици със специални образователни 

потребности /СОП/ от 1 до 7 клас.     

Автономията на училището включва правото му да разработва училищни учебни планове, 

учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната 

програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците. Това е 

истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото 

резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема 

предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, свързани с 

природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат на които да 

се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети.  
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Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането ѝ не само в право, но и в 

задължение. В ОУ „Проф. Димитър Димов“ квалификацията и кариерното развитите на 

педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по различни национални програми и 

повишаване на компетентностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионално развитие, 

адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика, насочено и 

към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно 

развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на 

съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и 

умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване на алтернативни източници на 

финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си 

оперативни задачи.  

 

3.2.  Демографска характеристика:  

Динамиката на населението в Република България през последните години се характеризира с 

негативни тенденции. Основните фактори, влияещи на демографските процеси, са 

отрицателният естествен прираст, вътрешната и външна миграция. Те са следствие на 

социално-икономическите проблеми в развитието на страната.  

Социалните тенденции са свързани с намаляване на населението, поради ниска раждаемост. 

 

3.3  По отношение членството в Европейския съюз:  

 

• Нарастват изискванията към институциите и ОУ „Проф. Димитър Димов“  предприема 

необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната 

институция.  

• Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да 

разработи програми, за да се работи и в тази насока.  

• Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми. 

• Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове и необходимост 

от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми.  

 

3.3.   По отношение на системата на училищното образование:  

 

• Изработена и приета Програма за ранното напускане на учениците от училище. 

Поставени са приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в 

задължителна училищна възраст;  

• По отношение на ниската мотивация за учене – Управлението е насочено към 

потребностите на ученика и неговата мотивация за учене. Приети са мерки за 

повишаване качеството на образованието.  

• Работи се и за повишаване интереса и мотивацията на учениците, към възрастовите и 

социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат усвоените 

компетентности на практика.  
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• По отношение на преодоляването на пречките пред ученето – Разработена е Програма 

за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи. В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;  

• Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. За 

постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при 

усвояването на българския език. 

• Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите за високо качество на резултатите от обучението по всички 

учебни предмети.  

• Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;   

 СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ:  ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАС: 

1. Променяща се демографска ситуация: 

намаляване на населението, ниска 

раждаемост. 

1. Намаляване броя на ученици и 

паралелки. 

2. Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху  

образователно- възпитателния процес 

2. Липсват позитивни мотиви и нагласи 

за учене. 

3. Ниска заинтересованост на голяма част 

от родителите към случващото се в 

училище. 

3. Негативно отношение или подценяване 

на ролята на образованието. 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ:  ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАС: 

1. Подобряване на технологичното 

обезпечавани на образователния процес. 

1. Ефективно използване и постоянно 

обновяване на технологичната база в 

училище. 

2. Въвеждане повсеместно на ИКТ в 

българското училище. 

2. Повишаване на дигиталната 

компетентност на учениците. 

3. Промяна на нагласи и стереотипи в 

съответствие с изискванията и 

потребностите на обществото. 

3. Стремеж към повишаване качеството 

на обучението на основата на 

иновативното обучение и 

образователни технологии. 

4.  Преминаване към обучение в електронна 

среда от разстояние, поради опасност от 

заразяване с COVID – 19. 

4. Липса с Интернет свързаност или 

недобро качество на услугата при 

някои учители и ученици. 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ:  ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАС: 

1. Епидемия от COVID – 19 и 

неблагоприятни последствия върху 

световната и националната икономика. 

1. Съобразяване и актуализиране 

бюджета на училището с реалната 

ситуация. 
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Изводи:  

Въпреки отрицателното въздействие на външните фактори върху развитието на училището, 

педагогическият колектив се стреми с всички възможни начини и средства да компенсира 

неблагоприятните последствия. Необходимо е да се работи за масово популяризиране 

дейността на  училището и дейността на учениците му. 

Приоритет в дейността на училището трябва да е осъществяване на качествено образование, 

повишаване броя на учениците, повишаване ефективността на управление, постигане на 

максимална пълняемост на паралелките, обновяване на интериора в класните стаи и кабинети, 

оптимизиране на образователната среда. Използване на съвременни образователни технологии 

и методи. Постоянно повишаване на дигиталните компетентности на учениците. 

4.4.  По отношение на децата и учениците 

 
Прогнозен брой ученици. Всичко групи и паралелки 

 

Според броя на седемгодишните деца в общината се прогнозира и броя на паралелките в училище. 

 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
I клас 3 2 2 2   
П клас 3 3 2 2   
III клас 3 3 3 2   
IV клас 3 3 3 3   
     ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  
V клас 3 3 2 2   
VI клас 1 2 2 2   
VII клас 3 3 3 2   
 

В училището се обучават и ученици със специални образователни потребности. За техния 

качествен образователен процес се грижат допълнително ресурсен учител и психолог. 

Създаден е и логопедичен кабинет, където се работи с голям брой деца от училището. 

Анализът на движението на ученици показва, че децата постепенно намаляват. В някои 

паралелки няма необходимата пълняемост. От една година няма и подготвителна група. 

Учениците се преместват основно по семейни причини, преместване поради смяна на 

местоживеене и напускане на страната. Липсата на спортна база, започнатият ремонт на 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2016/2017 458 22 + 1 ПГ 

2017/2018 450 22 + 1 ПГ 

2018/2019 425 21 + 1 ПГ 

2019/2020 413 21 + 1 ПГ 

2020/2021 410 20 

2021/2022 370 17 

2022/2023 302 15 
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училищния двор и недовършеният строеж на физкултурен салон също са фактор за отлив на 

ученици от училището. 

Средният годишен успех на училището през периода е постоянна величина и е показател за 

трайно овладяване на учебното съдържание от повечето ученици. Наблюдава се тенденция за 

липса на ученици, носители на слаби годишни оценки. Повтарящи ученици през изминалите 

години няма. Отчита се понижаване броя на отсъствията като цяло, в т. ч. и неизвинените. 

Работата за личностното развитие на учениците се реализира по отделните учебни предмети и 

в разнообразната извънкласна и извънучилищна дейност. Цялостната извънкласна дейност е 

една от най-силните страни на училището, а наградите и грамотите, спечелени от различни 

олимпиади и състезания, са признание за труда на децата и техните учители.  

Постигнати са успехи в следните направления: 

o Относително добри резултати на НВО в IV и VII клас; 

o Успешно участие по Национални програми – “Бизнесът преподава”, проект  

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

– Дейност 3; Модул “Библиотеките като образователна среда”  към НП  Осигуряване на 

съвременна образователна среда; 

o Участие и успешно представяне на ученици в областни и национални кръгове на 

олимпиади, състезания и конкурси; 

o Постижения в областта на спорта. 

Училището работи и получава финансиране по различни проекти и национални 

програми. 

o Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." - Центрове за повишаване 

готовността на населението за реакция при наводнения; 

o Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“; 

o Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”, 

модул „Библиотеките като образователна среда”; 

o НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул "Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки". 

o Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“; 

o НП “Бизнесът преподава”. 

 

4.5. Педагогически специалисти и непедагогически персонал  

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 

2019/2020 10 37,50 
36 с висше образование 

Магистър – 26 

6 с ІІ ПКС, 

4 с ІІІ 

ПКС, 
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Бакалавър – 8 

Полувисше - 1 

2 с ІV 

ПКС, 

13 с V 

ПКС 

2020/2021 9 35 

34 с висше образование     

Магистър – 26 

Бакалавър – 8 

Полувисше - 1 

6 с ІІ ПКС, 

4 с ІІІ 

ПКС, 

2 с ІV 

ПКС, 

12 с V 

ПКС 

2021/2022 9 35 

34 с висше образование     

Магистър – 26 

Бакалавър – 8 

Полувисше - 1 

6 с ІІ ПКС, 

4 с ІІІ 

ПКС, 

2 с ІV 

ПКС, 

12 с V 

ПКС 

2021/2022 8 35 

34 с висше образование     

Магистър – 26 

Бакалавър – 8 

Полувисше - 1 

6 с ІІ ПКС, 

4 с ІІІ 

ПКС, 

2 с ІV 

ПКС, 

12 с V 

ПКС 

2022/2023 7 32 

31 с висше образование     

Магистър – 23 

Бакалавър – 8 

Полувисше - 1 

6 с ІІ ПКС, 

4 с ІІІ 

ПКС, 

2 с ІV 

ПКС, 

12 с V 

ПКС 

 

Училището се управлява от директор.  

Преподавателите са с висше образование, ОКС „магистър“ или „бакалавър“. Голяма част от 

учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 

обучения, придобиване на квалификационни степени.  

Носители на професионално – квалификационни степени са повечето от педагогическите 

специалисти. 

 

Главен/ни учител/и: от учебната 2022/ 2023 г. няма. 

 

По отношение на възрастовите характеристики на персонала – застаряващ. През последната 

година се увеличава броят на младите учители - 1.  

В училището има синдикална структура, която оказва положително влияние при регулиране 

на трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при разработване на 

вътрешноучилищните правилници, правила и процедури. 

 

4.6. Материална и учебно-техническа база. 
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ОУ „Проф. Димитър Димов“ се помещава в сграда на 3 етажа. В строеж е физкултурен салон. 

Училището разполага с добра материална база, обновявана периодично според възможностите 

на училищния бюджет, като се използват също и програмно, проектно финансиране и 

собствени приходи.  

Училището се отоплява на газ, което решава проблема с топлината в класните стаи през зимния 

период. През 2013 г. по прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и 

образователната инфрастуктура на община Ловеч, по ОП „Регионално развитие“ бе извършен 

основен ремонт на отоплителната система и училището. 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. 

Двата компютърни кабинета и класните стаи са с локална мрежа и достъп до Интернет. Има 

един преносим шкаф с таблети, които се използват от учениците. На преподавателите е 

осигурен непрекъснат достъп до Интернет и нужната компютърна техника за обезпечаване на 

образователно-възпитателния процес. Образователният сайт на училището дава цялостна 

информация за дейността и новостите в училище. 

За всички ученици се осигуряват безплатни учебници и задължителна подготовка, а за 

учениците от начален етап – и учебни тетрадки. 

Необходимата училищна документация се осигурява съвременно и в срок. Функционира и 

непрекъснато се актуализира училищен сайт, който осигурява допълнителни възможности за 

взаимодействие и обмен на информация между учители, ученици и родители. Въведен е 

електронен дневник, който е удобен и безплатен за родителите. 

С цел опазване живота и здравето на  ученици и персонал, както и на училищното имущество, 

е осигурена физическа охрана. Има изградена и изградена електронна система за 

видеонаблюдение. 

През 2017 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ започна реализация на проект за строеж на 

спортната зала като част от големия проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на 

сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. 

Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в 

общински училища в гр. Ловеч“. Поради несправяне с работата, фирмата-изпълнител е 

отстранена и в момента тече нова обществена поръчка. В крайна сметка дейностите по 

проекта към днешна дата не са приключили. Училището не разполага нито с нормален 

училищен двор, нито със спортни площадки, нито със спортна зала. Дворът е обезопасен с 

мрежи и предупредителни ленти, за да е видно, че не бива да се влиза към местата, където са 

започнати строителни дейности. За колектива на училището, за неговите ученици и техните 

родители остава отворен въпроса „Ще бъдат ли завършени изграждането на спортната зала 

и рехабилитацията на дворното пространство в училището и кога?”. 

В училището има и здравен кабинет. Осигурено е медицинско обслужване от фелдшер. 
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IV. SWOT АНАЛИЗ 

 

Целта на SWOТ – анализа (силни, слаби страни, възможности и заплахи ) е да се определи 

количествено и качествено състоянието на училището като система. Приложи се групов метод 

на работа с цел оценката да бъде по-обективна. Чрез него се поставя стратегическата диагноза 

и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки. 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 УЧЕНИЦИ: 

 - Успешна реализация на план-приема на ученици; 

  - Високи резултати на учениците при участие в олимпиади, 

различни състезания, конкурси, НВО; 

  - Високи спортни постижения; 

  - Средният годишен успех е много добър – постоянна 

величина 

- Училището работи на едносменен режим; 

- Успешно се прилага целодневна организация на учебния 

ден; 

- Осигурен е равен достъп до качествено образование; 

- Създадени са условия и възможности за стимулиране 

постиженията на даровити деца в различни направления; 

- Наличие на достатъчно възможности за развитие 

интересите на учениците с извънкласни дейности; 

- Проведена „Лятна занималня“ за учениците от I клас; 

- Осигурени занимания по интереси за всички желаещи и 

нуждаещи се ученици. 

КАДРОВИ РЕСУРСИ /УЧИТЕЛИ/: 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Голяма част от учителите са с ПКС. 

- Според възможностите си, учителите непрекъснато 

повишават професионалната си квалификация. 

- Формирани са МО по катедри, които обменят опит, идеи и 

обсъждат трудностите, които срещат учениците при 

усвояването на учебното съдържание. 

- Има тенденция интересът към допълнителни 

квалификации и преквалификации да расте. 

-Педагогическият колектив работи за обезпечаване на 

доброто развитие на своите ученици, като се стреми да 

създава позитивен психоклимат в училище; 

ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС: 

- Добра координация и обмен на информация м/ кл. р-ли, 

пед. съветник и ръководството на училището при работа със 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Прием на деца в ПГ. 

- Включване на учителите в 

различни форми на 

квалификация.  

- Засилени мерки за контрол 

на отсъствията и успеха на 

учениците.  

- Разширяване на сградния 

фонд – чрез построяване на 

физкултурен салон.  

- Обновяване на дейността на 

Училищното настоятелство.  

- Провеждане на различни 

рекламни кампании. 

- Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление. 

- Провеждане на 

индивидуални консултации с 

педагогическите съветници на 

ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции 

и символи на училището. 

- Работа по Национални 

програми и проекти. 

- Успешна реализация на 

учениците след завършване на 

образователна степен основно 

образование в елитни за града 

училища. 

- Една от основните задачи 

на преминаването към 

демократична система е 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

застрашените от отпадане ученици, учениците с проблемно 

поведение или с противообществени прояви. 

- Изградена подкрепяща среда за ученици със СОП и деца с 

изявени дарби; 

- Разработване на индивидуални програми за работа с 

учениците със специфични образователни потребности. 

- Провеждане индивидуални консултации с пед.съветник на 

ученици с наложено наказание „забележка”, „полагане на 

ОПТ в полза на училището”. 

- Класните ръководители и ръководството уведомяват 

родителите за всички прояви на детето, за проблеми в 

училище и за цялостното му развитие. 

- Пълноценно функциониране на УКБППМН, разглеждане 

на всеки случай на провинено дете. 

- Приложение на иновационни интерактивни методи на 

работа от голяма част от учителите. Приложение на ИКТ в 

УВД. 

- Създадени условия за въвеждането на информационните 

технологии в организирането и провеждането на учебния 

процес по всички учебни предмети. 

- Желание от страна на учениците за участие в училищни 

дейности. 

- Условия за позитивни мотиви за учене у учениците: 

индивидуален подход, дейности за изява на способностите и 

възможностите им. 

- Добро равнище на получените знания и изградени умения, 

съобразени с държавните образователни стандарти. 

- Учениците явяващи се на конкурсни изпити след VІІ клас - 

90% се справят успешно. 

- Висока успеваемост на учениците на  НВО, олимпиади, 

конкурси. 

- Добри изяви на учениците в областта на изобразителното 

изкуство, музиката, хореографията, литературата, 

математиката, информационните технологии и др.  

-  Съвместна работа по проекти на учители и ученици. 

- Професионално и компетентно решаване на проблеми и 

казуси, възникнали в текущата УВР; 

- Добро международно сътрудничество с училища от ЕС. 

- Организиране на дарителски кампании от училищната 

общност. 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА: 

възраждането на гражданското 

общество, което да създаде 

възможности за все по-активно 

включване на обществеността в 

решаването на образователни 

проблеми. 

- ГО в общообразователните 

училища е насочено към 

формира нето на знания и 

умения за активно 

взаимодействие със социалната 

среда, участие в 

демократичните процеси, 

изграждане на култура на 

поведение и взаимодействия, 

уважение към гражданските 

права и отговорности. 

- Принципите върху, които 

следва да се изграждат връзките 

и взаимоотношенията на 

училището и обществените 

органи са: 

o демократичност и 

осигуряване на достъп до 

образование за всички; 

o приемственост и спазване 

на основните традиции на 

българското училище; 

o откриване на повече 

възможности за диференциране 

и перманентно обучение. 

- От страна на училището 

непрекъснато се търси връзка с 

родителите чрез УН „Вяра”. 

- ОУ ”Проф. Димитър 

Димов” реализира много 

успешно сътрудничество с ОЗД 

към дирекция „Социално 

подпомагане”. 

- Постоянна работа с ДПС 

към РПУ Ловеч. 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Училището разполага с:  

o класни стаи; 

o добре оборудван кабинет по музика по спечелен проект от 

НП „Развитие на извънкласната дейност”;  

o кабинет „Природни науки”; 

o два ресурсни кабинета; 

o два добре оборудвани компютърни кабинета с локална 

мрежа и достъп до интернет, 

o работилница по ТП;  

o две пригодени за целта учебни стаи по ФВС; 

o кабинет –игротека, по спечелен проект от НП „Развитие 

на целодневното обучение”; 

o зала за тенис на маса;  

o Един кабинет за личностна подкрепа и ресурсно 

подпомагане по проект „Включващо обучение”; 

o Училището разполага с необходимата му учебна 

документация; 

o Наличен е логопедичен кабинет; 

o Привлекателна учебна среда; 

o Библиотека с добър библиотечен фонд. 

ФИНАНСИРАНЕ: 

- Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати 

и възнаграждения, осигурителни вноски. 

- Собствени приходи от отдаване под наем, макар и 

невисоки.  

- Добра рекламна политика и взаимодействие с медиите. 

ОУ ”Проф. Димитър Димов” е общинско училище и се 

финансира чрез бюджета на община Ловеч. Училището 

работи по системата на делегиран бюджет. Финансови 

средства училището получава и чрез работа по различни 

проекти, отдаване помещения под наем и др. 

Училището е работило и ще продължава да работи по 

проекти  на МОН. 

- Реализация на съвместни 

проекти и програми с община 

Ловеч и спортните и 

туристически дружества и 

клубове в града. 

- Популяризиране дейността 

на училището с различни 

средства – местни и електронни 

медии, срещи с обществеността, 

училищен сайт, социални 

електронни мрежи и др. 

- Осъществяване на 

взаимодействие с детските 

градини, намиращи се в района 

на училището. 

- Провеждане на вътрешно-

училищни квалификации. 

- Разработване и реализиране 

на вътрешноучилищни, 

национални и европейски 

проекти. 

- Включване на родителите в 

различни инициативи и 

съвместни дейности. 

   - Изработена Система от 

мерки за функциониране на 

училището в условия на 

COVID-19. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

 -   Намалява пълняемостта на паралелките, както и броят им. 

 -  Липса на прием за ПГ поради липса на достатъчно ученици. 

    - Недостатъчна мотивация на учениците за усвояване на 

трайни знания. 

- Непълноценно използване на ИКТ в ОВП. 

- Недостатъчно единодействие на част от педагогическата 

- Недостиг на финансиране. 

- Неблагоприятна демографска 

ситуация и намаляване на броя 

на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците. 
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колегия при изисквания към учениците, аргументиране на 

оценяването на постиженията на учениците; 

-  Недостатъчна координация между учители и родители; 

- Непоследователност при стимулиране на учениците за 

постиженията им; 

- Пренебрегване на потребността на ученика от индивидуален 

и диференциран подход, съобразен с психо-физиологичните му 

особености; 

- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети. 

- Мебелите в някои класни стаи са изхабени и остарели и 

неотговарят на съвременните условия за нормална работа. 

- Не всички родители подпомагат усилията на училището при 

справяне с агресията при учениците и при опазване на МТБ. 

- Липса на персонални компютри за всеки учител и 

мултимедийни проектори или монитори за всяка класна стая. 

- Липса на съвременна спортна база. Негативно се отразява 

липсата на многофункционален физкултурен салон, особено 

когато има неблагоприятни климатични особености. 

- Липса на добри условия за извънкласни дейности. 

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и 

неизчерпателни практики на комуникация. 

- Недостатъчна работа по разработване на проекти за 

финансиране на дейности и за оборудване. 

- Недостатъчно популяризиране на добрите резултати и 

високите постижения на учениците, както и на уч. дейности. 

- Липса на ученическа униформа. 

- Не е изградено ефективно ученическо самоуправление. 

- Недостатъчно познаване на 

норматив-ната уредба от страна 

на част от педагогическия 

персонал.  

- Влошен психоклимат сред 

педагогическия персонал.  

- Нестимулиран потенциал за 

участие в съвместни проекти на 

учители и ученици. 

- Недостатъчна съвременна 

материална база. 

- Нарастване на социалните 

различия между учениците. 

- Нарастване на администра-

тивните изисквания към 

училището от МОН и други 

институции. 

- Негативно отношение на 

обществото към образованието. 

- Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на 

средства от Училищното 

настоятелство. 

 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

 

Нуждата от четиригодишната Стратегия за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“ за 

периода 2021-2025 г. е продиктувана от промените в страната ни в образователната политика 

след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните 

образователни стандарти. Тя е съобразена с националната и регионална политика в сферата на 

образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на 

училищната образователна среда и представят нашите виждания за качествено образование 

образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО.  

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в 

образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и 

другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни.  

 

V. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

      „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ“ ДО 2022 ГОДИНА МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
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Мисията на ОУ „Проф. Димитър Димов“ е да изгражда щастливи ученици – настоящи и 

бъдещи лидери на собствения си живот. 

В центъра на съвременния образователно-възпитателен процес стои активното 

взаимодействие между ученици и учители. 

Екипът от педагогически специалисти в училището подкрепя и подпомага усилията на всяко 

дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и 

развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете. 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ осигурява качествено съвременно образование, успешно 

съчетаващо традиции и новаторство. 

В училището се създават условия за формиране на деветте ключови компетентности, 

заложени в ЗПУО като предпоставка за учене през целия живот. 

В ОУ „Проф. Димитър Димов“ не само се преподават основни научни знания, а се осигурява 

развитие на динамичните способности – способност за самостоятелно учене, самоинициатива, 

работа в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми, проектно и 

изследователско учене и мислене. 

За успешното изпълнение на МИСИЯТА на ОУ „Проф. Димитър Димов“ е необходимо: 
 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност, високи 

постижения в областта на чуждоезиковото обучение и ИКТ  и умения за прилагане на 

наученото на практика. 

3.  Осигуряване на качествено образование и равен достъп на всички ученици.  

4.  Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците. 

5. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 

6.  Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

7. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и  

разбирателство. 

8. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване 

и правилно поведение в обществото. 

9.  Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

10. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

11. Ангажираност от страна на родителската общност за оказване подкрепа в процеса на   

изграждане и утвърждаване на личности.  

12. Активност от страна на училищния колектив за издигане имиджа на институцията и 

качеството на образование. 
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VI. ВИЗИЯ НА ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“ 

 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще запази своя облик и традиции. Ще продължи да се 

утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в 

което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и 

стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи 

полезни компетентности. 

o Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

o С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

o Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална, дистанционна 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. 

o Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

o С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, 

ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

o Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват Педагогическият съвет, Общественият съвет и 

ученическото самоуправление. 

o Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

o Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като 

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните 

семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

o Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим 

целодневната  лекарска грижа, както и традиционната форма на предходния проект 

„Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.  

o Ще продължим работата си по проекти и ще осигуряваме дейности по интереси, като тук 

вниманието е насочено към задоволяване индивидуалните потребности на детето, а не 

тези на училището или учителите. 

o Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

o За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и традициите на родния ни град. 

mailto:ou_profddimov1957@abv.bg


18 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

o Ще работим за утвърждаване на ОУ „Проф. Димитър Димов” като училище с 

конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща 

разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното 

му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация във времето на 

разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция.  

o Ще работим по посока на модернизиране на учебното съдържание и извеждането на 

съвременните ключови компетентности на 21 век като основен фактор на промяната. 

o Изграждането на една силна, сплотена и активна автономна общност ще е наша цел. 

 

 

 

VII. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

        

Училището все още не е осъзнало новата си мисия на организатор, създаващ условия за 

личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности 

за самостоятелно усвояване на знания.  

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири 

приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование: 

✓ Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между 

образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите 

училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, 

работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в 

Стратегическата рамка; 

✓ Приемственост – изпълнение на Стратегическата рамка независимо от политическия, 

социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, 

последователност и устойчивост при прилагане на политиките; 

✓ Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 

целите и по добри резултати, заложени в Стратегическата рамка; 

✓ Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни 

ползи/ефекти от постигнатите резултати; 

✓ Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната 

значимост на образованието, обучението и ученето в Република България изисква 

висока степен на информираност на обществото. 
 

Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход и 

съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Качественото 

образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, 

създаване на условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра 

социална реализация. 

Други принципи: 
 

✓ Ориентираност към личността  
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       Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. 

✓ Равен достъп 

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, 

което отговаря на нуждите и способностите му. 

✓ Законосъобразност  

Осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите 

нормативни актове. 

✓ Всеобхватност  

Училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво 

и в съответствие с политиките на ЕС. 

✓ Сътрудничество 

       Успешната образователна и възпитателна политика се основава на ползотворно 

       сътрудничество с родители и други институции. 

✓ Отговорност 

       Членовете на педагогическия и непедагогическия екип, ангажирани съответно в 

       Образователната и възпитателната дейност, осъществявани в училището, носят 

       отговорност за постигане на трайни резултати с дългосрочно въздействие. 

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

✓ Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно 

справяне с професионалните задължения /”да се учим да правим”/; 

✓ Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с 

другите”/; 

✓ Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се 

учим да бъдем”/. 

✓ Равнопоставеност и недопускане на дискриминация   

Всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в 

планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

✓ Гъвкавост 

       Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към личностните 

       потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните. 

✓ Автономност 

       Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда 

       собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания. 

✓ Ефективност 

       Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни 

       резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

✓ Хуманизъм, толерантност и позитивна етика 

✓ Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на  

       Конституцията на Република България, ЗПУО и другите нормативни актове. 

 

VII. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
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1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката 

в областта на информационните технологии и по всички други предмети. 

- Насърчаване и повишаване на грамотността; 

- Ефективно внедряване на ИКТ. 

2. Високо качество на образователната подготовка. 

3. Формиращо оценяване и самооценяване.  

4. Стимулиране развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик.  

5. Обучение в сътрудничество с основните партньори в училищната общност – учители, 

ученици, родители.  

6. Висок професионализъм на педагогическия екип.  

7. Повишаване ефективността на управление на училището. 

8. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

9. Материална и финансова обезпеченост и устойчиво развитие на училището.  

10. Въвеждане на иновативни методи и организация на обучение.  

11. Дигитализация на учебния процес.  

12. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

VІІІ. ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Гарантиране на равен достъп на всяко дете до качествено образование и възможност да 

израства като личност, според своите желания, възможности и приоритети. 

 

       ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 Издигане качеството на ОВП в съответствие с изискванията на ДОС и Национални 

стратегии за развитие на образованието в Република България;  

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

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

способностите и интересите му; 

 Създаване на условия за опазване на физическото и психическото здраве на ученици и 

учители в условията на COVID – 19; 

 Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

 Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

 Формиране на устойчиви нагласи за мотивация и учене през целия живот; за  развитие 

и усъвършенстване, с акцент върху придобиването на ключови компетентности от 

учениците;  

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност; 

 Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активно и 

отговорно гражданско участие; 

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

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
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 Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

 Възпитаване в родолюбие, уважение и зачитане на националните символи и празници 

и общочовешки ценности;  

 Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

 Придобиване на компетентности за разбиране на глобалните процеси и тенденции;  

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

отговорностите и правата, които произтичат от членството ни в ЕС; 

 Прилагане на различни форми за мотивиране на училищния персонал; 

 Осигуряване на финансова стабилност на училището за неговото бъдещо развитие. 

 

ЦЕННОСТИ 

 

 Свобода на мисленето 

 Толерантност и уважение към другия 

 Честност, откритост, добронамереност 

 Родолюбие 

 Респект към институциите 

 Принадлежност към училището 

 Уважение към учителската професия 

 Любов към природата 

 

  ІX.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 

1. Осигуряване на приобщаващо качествено образование чрез прилагане на компетентностния 

подход и насърчаване на възможността за учене през целия живот.  

2. Усъвършенстване на възпитателната работа с цел формиране на личностни качества, ценности, 

нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на ученика като 

индивидуалност и като член на обществото.  

3. Изграждане на нова култура на креативност, иновативност, дигитална компетентност, 

граждански и глобални ценности, с която да вдъхновим младите хора да творят и да постигат 

успехи в областта на науката, технологиите,изкуствата и спорта.  

4. Управляващият екип да осигурява ергономична, защитена, мотивираща, с ефективно 

управление образователна среда, в която взаимодействието между ученици, учители, родители и 

заинтересовани институции да превръща училището в ефективно работеща динамична система.  

5. Модернизиране на материалната база с цел превръщане на училището в привлекателна среда, 

вдъхновяваща реализирането на нашите мисия, визия и стратегически цели. 

       

X. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Организиране на урочната работа в съответствие с личностно – ориентирания 

образователен процес; 

2. Готовност за адекватна реакция при преминаване от присъствено обучение към 
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обучение в електронна среда от разстояние; 

3. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество; 

4. Развиване на съвременни и ефективни форми на ученическо самоуправление; 

5. Превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни ученици; 

6. Изграждане на съдържателно ядро на ГО и повишаване ролята на класния ръководител 

за гражданското образование на учениците; 

7. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно 

       сътрудничество в решаване на училищните проблеми; 

8. Разработване и реализиране на проекти и активно участие в национални и европейски 

програми за развитие на образованието; 

9. Извършване на подобрения във външната и вътрешната среда на училището. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 

образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез 

привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и 

ДОС:  

1.1.   Планиране, организация и контрол на дейността на училището.  

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и 

социализация.  

1.3. Осъществяване на обучение по учебни планове съобразно потребностите и 

интересите на учениците и възможностите на училищната институция.  

 

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование:  

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.  

2.2. Ритуализация на училищния живот.  

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление.  

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот.  

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.  

2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците.  

 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 

развитие на учениците:  

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми.  

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие.  

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база.  

 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри:  

1.4. Квалификация на педагогическите кадри.  
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5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта:  

5.1. Взаимодействие с родителите.  

5.2. Взаимодействие с институции.  

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство.  

 

ЕТАПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  

етап 1 - (2021/ 2022 г.) – разработване на стратегията, на плана за изпълнение през 

2021/2022 учебна година, формиране на училищната политика и изготвяне на училищните 

документи в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.  

етап 2 - (2021/ 2025 г.) – реализация на основните дейности, наблюдение и оценка на 

изпълнението.  

етап 3 - 2025 г. – анализ на изпълнението и постигнатите очаквани резултати, планиране 

на следващия програмен период.  

 

  XІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 
 

Дейности Очаквани 

резултати 

Източник на 

финансиране 

срок 

Оперативна цел 1:   Организиране на урочната работа в съответствие с личностно – 

ориентирания образователен процес 

 

Дейност 1: 

Превръщане на учителя 

в творческа личност с 

достойно обществено 

положение. 

- Насочване усилията на 

учителя към творческото 

развитие на всеки ученик. 

 

- Постоянното повишаване 

на квалификацията на 

педагогическите 

специалисти с цел 

подобряване качеството на 

работата им и повишаване 

качеството на подготовка и 

резултатите на учениците. 

- Издигане 

авторитета на 

учителската 

професия. 

- Участия на 

учителите в 

различни 

квалификационни 

форми и събиране 

на необходимия 

брой квалифика - 

ционни кредити. 

От бюджета 

на училището  

постоянен  

Дейност 2: Изграждане 

на отношения на 

сътрудничество и 

реално партньорство в 

процесите на обучение 

и възпитание. 

Усвояване на нови 

педагогически практики и 

техники от учителите чрез 

иновационни форми на 

квалификационна дейност. 

Изчистване на 

стереотипи, 

формализъм, 

бюрокрация от 

пряката работа на 

учителя и 

провеждане на 

смислени уроци и 

инициативи.  

От бюджета 

на училището 

постоянен  

 

Дейност 3:  

Стимулиране на 

педагогическите специ-

алисти, прилагащи 

иновационни методи в 

Материално стимулиране 

чрез диференцирано 

заплащане на труда по 

предварително утвърдени 

критерии. 

Стремеж за изява 

и въвеждане на 

иновационни 

методи и 

технологии.  

От бюджета 

на училището 

постоянен 
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работата си. 

Оперативна цел 2:   Готовност за адекватна реакция при преминаване от присъствено 

обучение към обучение в електронна среда от разстояние 

 

Дейност 1:  

Избор на платформа за 

осъществяване на 

обучението и 

комуникацията. 

Използване на единна 

платформа за цялото 

училище. Ориентиране към 

общи, познати до момента 

платформи и приложения 

от ученици и учители в 

съответния випуск. 

Плавно 

преминаване от 

присъствено 

обучение към 

обучение в 

електронна среда 

от разстояние. 

Не е 

необходимо 

постоянен 

Дейност 2:  

Осигуряване на защита 

на личните данни на 

учителите и учениците 

и сигурността на 

информацията в 

електронна среда. 

Използване на платформа, 

гарантираща лицензирана и 

защитена онлайн среда. 

Работа в защитена 

онлайн среда. 

Не е 

необходимо 

постоянен  

Оперативна цел 3:   Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, 

инициатива и творчество 

 

Дейност 1:  

Създаване на условия 

за активна извънкласна 

дейност с учениците. 

Осъществяване на 

извънкласни и 

извънучилищни дейности, 

осмислящи свободното 

време на учениците. 

По-добрата 

организация на 

свободното време 

и са насочени към 

развитие на 

творческия 

потенциал на 

учениците. 

Делегиран 

бюджет, 

Национални 

програми  

постоянен 

Дейност 2:  

Стимулиране на 

развитието на всеки 

ученик. 

- Усъвършенстване на 

организацията и методиката 

на преподаване за 

стимулиране изявите на 

всеки ученик. 

- Разкриване и утвърждава-

не на нови извънкласни 

форми и обхващане на по-

голям брой ученици. 

Проследяване 

развитието на 

всеки ученик.  

Делегиран 

бюджет, 

Национални 

програми 

Проект 

„Твоят час“ 

постоянен  

Дейност 3:  

Създаване на оптимал-

ни условия,повишаване 

на мотивацията и 

стимулиране на 

учениците с изявени 

способности в дадена 

област на наука, спорт 

и изкуства. 

Планиране на мероприятия 

за изява. Популяризиране 

на изявите и стимулиране 

на изявени ученици. 

Участие в 

олимпиади, 

състезания, 

семинари, дебати, 

конференции… 

Активно 

взаимодействие с 

медиите.  

Не е 

необходимо 

постоянен  

Оперативна цел 4:   Развиване на съвременни и ефективни форми на ученическо 

самоуправление 

 

Дейност 1:  Участие на ученическия Право на глас и Не е всеки 
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Издигане ролята и 

авторитета на 

ученическия парламент 

в управлението на 

училището. 

парламент при обсъждане и 

решаване на въпроси, 

засягащи училищния живот 

и училищната общност. 

Делегиране правомощия на 

УП по отношение реда и 

дисциплината в училище.  

внасяне на 

аргументирани и 

разумни 

предложения. 

 

Изграждане на 

ученически 

комисии с 

регламентирани 

права и 

задължения.  

необходимо месец 

 

 

 

 

всеки 

месец 

Оперативна цел 5:   Превенция и противодействие на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни ученици 

 

Дейност 1:  

Подобряване дейността 

на училищната комисия 

за превенция и 

противодействие на 

противообществените 

прояви. 

Актуализиране на състава и 

дейностите на комисията, с 

оглед приоритетни, 

значително разпространени 

противообществени прояви 

сред учениците. 

Използване на нови форми 

за превантивна работа и 

адекватни мерки за 

въздействие. 

- Ограничаване и 

свеждане до 

минимум на 

противообществе-

ните прояви. 

- Разработване на 

индивидуални 

програми с 

набелязани мерки 

за въздействие.  

Не е 

необходимо 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

Дейност 2:  

Оптимизиране на 

системата и дейности за 

превенция за ученици, 

живеещи в условия на 

повишени за 

нормалното им 

развитие рискови 

фактори. 

Интензивна психо-социална 

подкрепа на деца и 

родители. 

- Координирано 

взаимодействие с органите 

за закрила на детето и 

общинска комисия за борба 

с противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни ученици. 

- Редуциран риск 

от отпадане от 

училище. 

- Своевременна и 

адекватна помощ 

на деца в риск. 

Не е 

необходимо 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

Оперативна цел 6:   Изграждане на съдържателно ядро на ГО и повишаване ролята на 

класния ръководител за гражданското образование на учениците 

 

Дейност 1:  

Изграждане на класови 

общности и развитие на 

качествени взаимоотно-

шения между 

учениците. Утвържда-

ване на ценностите в 

класната стая. 

Включване в плановете на 

класния ръководител на  

дейности, свързани с 

подобряване на 

взаимоотношенията между 

учениците. 

Подобряване на 

взаимоотношения

та между 

учениците в 

паралелката, 

випуска, между 

всички ученици.  

Не е 

необходимо 

ежегодно 

 

 

 

Дейност 2:  

Превръщане на 

класните ръководители 

във възпитател и 

консултант на 

учениците и партньори 

на родителите. 

Превръщане на часа на 

класа в час за полезни 

инициативи, свързани с 

личностните потребности и 

желания на младите хора. 

Подобряване 

взаимоотношения

та класен рък-л – 

ученик. 

Подпомагане и 

привличане на 

родителите в 

Не е 

необходимо 

ежегодно 
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живота на 

училището. 

Оперативна цел 7:   Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за 

активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми 

 

Дейност 1:  

Развиване на 

способностите и 

нагласите за конструк-

тивно решаване на 

проблемни ситуации. 

Повишаване на уменията на 

учителите за работа с 

родители. 

Усъвършенстване на 

системата на електронния 

дневник с цел предоставяне 

на възможност родителите 

да се информират в реално 

време за децата си. 

Разширяването на 

ролята на 

училищните 

настоятелства и 

активното 

включване на 

родителите във 

възпитателния 

процес.  

Не е 

необходимо 

постоянен 

 

 

 

Дейност 2:  

Мотивиране и 

привличане на 

родителите за участие в 

училищните дейности. 

Участие на родители в 

подготовката и 

провеждането на училищни 

мероприятия и извънкласни 

дейности.  

Материална и 

морална подкрепа 

от родителите за 

организиране и 

реализиране на 

класови или 

училищни изяви. 

По проект  

„Равен 

достъп“ 

2016 – 

2023 г. 

Дейност 3:  

Осъществяване на 

процеса на подготовка, 

обучение и възпитание 

на учениците във 

взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителите. 

Изграждане на прецизна 

система от взаимовръзки и 

обратна информация за 

поведението и 

успеваемостта на 

учениците. 

Изграждане на 

съдържателен и 

многообразен 

УВП. 

 

Не е 

необходимо 

постоянен 

 

 

 

Дейност 4:  

Провеждане на 

рекламна кампания по 

осъществяване на 

приема. 

- рекламни афиши; 

- провеждане на тематични 

родителски срещи; 

- информация на сайта на 

училището. 

По-добра 

осведоменост на 

родителите, с цел 

правилен избор 

според индивиду- 

алните възможно-

сти  на ученика. 

От бюджета 

на училището 

ежегодно 

Дейност 5:  

Превенция за ранното 

отпадане от училище. 

Повишаване на 

мотивацията на учениците 

за учене и приобщаване 

към ценностите на 

училището.  

Срещи с родителите на 

застрашените от отпадане. 

Задържане на 

учениците в 

училище. 

Не е 

необходимо 

постоянен 

 

 

 

Дейност 6:  

Постигане на 

максимална прозрач-

ност и откритост в 

управленската дейност. 

Разширяване участието на 

неформални групи от 

учители, родители и 

ученици при вземане на 

управленски решения.  

Създаден е Обществен 

съвет в съответствие със 

ЗПУО. 

Създаване на 

условия за делова, 

хуманна атмосфе-

ра на откритост, 

гласност и 

лоялност. 

Не е 

необходимо 

2016 – 

2023 г. 
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Дейност 7:  

Приобщаване и участие 

на родителите в 

дейността на 

училището. 

Нови форми на 

приобщаване на 

родителската общност чрез 

диференцирани тематични 

или индивидуални срещи с 

родители на проблемни или 

надарени деца. 

Позитивно 

отношение към 

училището и 

образованието. 

Не е 

необходимо 

2016 – 

2022 г. 

Дейност 8:  

Провокиране на идеи и 

реализацията им от 

училищното 

настоятелство и 

Обществения съвет в 

подкрепа на у-щето. 

Дейности, предложени и 

осъществени от 

училищното настоятелство 

и Обществения съвет. 

Реална подкрепа 

на ръководството 

на училището. 

От бюджета 

на училището 

и спонсорства 

2016 – 

2023 г. 

Оперативна цел 8:   Разработване и реализиране на проекти и активно участие в 

национални и европейски програми за развитие на образованието 

 

Дейност 1:  

Привличане на 

партньори за участие в 

проекти. 

Поддържане на създадени 

партньорски взаимоотно –

шения. 

Търсене на нови партньори. 

Привличане на възпитани- 

ци на училището с успешна 

професионална реализация. 

Участие в проекти 

с различни 

източници на 

финансиране. 

Еразъм + 2016 – 

2023 г. 

Дейност 2:  

Утвърждаване на 

ръководители по 

управление на проекти. 

Участие в национални 

обучения, практикуми и 

обмяна на опит с утвърдени 

мениджъри. 

Максимално 

постигане целите 

чрез качествено 

управление. 

От бюджета 

на училището  

2016 – 

2023 г. 

Оперативна цел 9:   Извършване на подобрения във външната и вътрешната среда на 

училището 

 

Дейност 1:  

Подобряване и 

поддържане на 

вътрешното 

обзавеждане и украса. 

Постоянно актуализиране и 

поддържане на 

компонентите на украсата 

/в коридори, в кабинети и 

класни стаи/. 

Подобрена 

естетична и 

функционална 

среда за обучение 

и развитие. 

От бюджета 

на училището  

2016 – 

2023 г. 

Дейност 2:  

Подобряване и 

поддържане на 

външната материална 

среда и украса. 

Обновяване на спортните 

площадки в двора на 

училището – довършване 

на ремонта. 

Рехабилитация на дворното 

пространство и местата за 

отдих, цветните градинки. 

Построяване на 

физкултурния салон. 

Подобрена 

материална и 

спортна база. 

Неприключил 

проект по  

ОПРР  

„Устойчиво и 

интегрирано 

градско 

развитие“  

и от бюджета 

2016 – 

2023 г. 

Дейност 3:  

Подобряване и 

използване на ИКТ 

средства и средата – 

електронни учебници и 

уеб базирани 

платформи. 

Постоянно поддържане и 

разширяване на 

компютърните зали в 

училището (компютри, 

мултимедийни проектори) с 

оглед все по-активното 

навлизане на технологии в 

Подобрена 

материална база. 

От бюджета 

на училището 
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учебния процес.Осигурени 

са телевизори, лаптопи, 

мултимедии, таблети. 

Дейност 4:  

Въвеждане на 

иновативни технологии 

в училището 

(специализирано ИТ 

оборудване по 

предмети). 

Развитие на безжичната 

инфраструктура (тип Wi-Fi 

свързаност) на територията 

на училището. 

Развитие на 

благоприятна 

среда за развитие 

на електронно 

образователно 

съдържание. 

От бюджета 

на училището 

постоянен 

 

 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ 

      ЦЕЛИ 

 

За осъществяване на приоритетните цели се определят е други приоритетни 

направления, като: 

1. Компетентности и таланти; 

2. Мотивирани и креативни учители  

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите  

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция  

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие  

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето  

7. Учене през целия живот  

8. Ефикасно управление и участие в мрежи  

9. Ефективна рекламна кампания. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

Компетентности и таланти 
 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 2.1. 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; 

✓ Разработване и прилагане на система за мониторинг на резултатите от образованието и 

грижите в ранна детска възраст и готовността за училище; 

✓ Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална 

интелигентност от ранна детска възраст; 

✓ Актуализиране на учебните планове с цел балансиране на учебното време за 

придобиването на ключовите компетентности и уменията за живот и работа в XXI век и 

за развитие на таланта и интересите на отделния индивид; 
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✓ Актуализиране на учебните програми с извеждане на компетентностно ориентирани, 

реалистични, ясни и разбираеми резултати от обучението на учениците въз основа на 

данни, измерване и анализи; 

✓ Създаване на условия и подкрепа за изграждане на цялостни училищни визии и 

стратегии за интегриране на учебното съдържание с фокус върху ключовите 

компетентности;  

✓ Създаване на интердисциплинарни учебни планове и учебни програми; 

✓ Смяна на фокуса на обучението от 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; 

✓ Инвестиране в изучаването на чуждите езици и придобиването на дигитални и 

комуникативни умения; 

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

формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта; 

✓ Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства за постигане 

на очакваните резултати от обучението–познавателни книжки, учебници, учебни 

помагала, достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси, подпомагащи 

придобиването на необходимите компетентности и стимулиращи развитието на 

личностни, социални и граждански умения и на емоционална интелигентност; Развитие 

на система от инструменти за измерване на постигането на основни резултати от 

обучението в хода на вътрешно оценяване, опиращи се на дескриптори(ключови думи); 

✓ Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху 

функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки, 

както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на проблеми в екип и 

метакогнитивни умения;  

✓ Синхронизиране на изискванията на  вътрешното външното  и международното  

оценяване на учениците към ключовите компетенции на децата/учениците; 

✓ Разработване и прилагане на система за провеждане и оценяване на изпитите в 

системата на училищното образование в електронна среда; 

✓ Разработване и поддържане на система за представяне на тенденциите в постиженията 

на учениците по училища и региони; 

✓ 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; 

✓ Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението по всички учебни 

предмети; 

✓ Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у децата/учениците на 
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ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век. 

 

Цел 2.2. 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 компетентности за междукултурен диалог и изява на активна гражданска 

позиция;осигуряване на детското и младежко 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. 

 

Цел 2.3. 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 и междуучилищно, общинско ниво и др.  

✓ Задълбочаване на сътрудничеството между училищата и центровете за подкрепа за 

личностното развитие (ЦПЛР) за изпълнение на дейности по интереси между 

институциите от системата на образованието;  

✓ Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на децата и 

учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта 

(участие в педагогическите форми, организирани в центровете за подкрепа на 

личностното развитие и в училищата, провеждане на курсове, летни академии и др., 

спортно-тренировъчни лагери за подготовка на отбори за участие в различни видове 

състезания, държавни и международни първенства);  
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✓ 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 сизявени 

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

✓ Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални 

партньори и неправителствени организации в подкрепа на заниманията по интереси и 

извънучилищните дейности;  

✓ Създаване на подходящи условия в детските градини и училищата, центровете за 

подкрепа за личностно развитие и Националния дворец на децата за насърчаване на 

активния начин на живот;  

✓ Създаване на подходящи условия в детските градини и училищата, центровете за 

подкрепа за личностно развитие и Националния дворец на децата за откриване и 

развиване на умения и таланти чрез разнообразни педагогически форми и дейности по 

интереси; 

✓ Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

     Мотивирани и креативни учители 
 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 3.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и 

обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план с учители във 

всички образователни институции и по всички дисциплини 

 
✓ Разработване на система за информиране, мотивиране и насочване на ученици от всички 

заинтересовани страни към избор на учителската професия; 

✓ Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти  в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование; 

✓ Прилагане на политики за мотивиране на завършващите педагогически специалности да 

започнат работа в малки населени места с недостиг на учители; 

✓ Реализиране на политики за връщане в системата на образованието на специалистите с 

професионална квалификация „учител“, които в момента не работят в системата; 

✓ Прилагане на политики за привличане и включване в образователния процес на 

представители на бизнеса, висши училища, научни организации и други специалисти; 

✓ Прилагане на политики, стимулиращи придобиването на квалификация „учител“ от 

специалисти от други професии и включването им в системата на образованието 

✓ Устойчивост на политиката за повишаване на доходите на учителите чрез поддържане на 

съотношение от 120% на средната заплата на учителите спрямо средната заплата за 

страната и ръст на минималната основна заплата на учител не по-нисък от ръста на 

средната работна заплата. 
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Цел 3.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

              учителя 

 

✓ Актуализиране на образователното съдържание и образователните програми за 

подготовка на педагогическите специалисти във висшите училища в съответствие с 

промените през XXI век; 

✓ Обучения в реална работна среда на учителите по професионална подготовка;  

✓ Изграждане на партньорства и мрежи за сътрудничество между висшите училища и 

образователните институции за провеждане на стажове и практики на учители; 

✓ Изработване и прилагане на система за проследимост на придобитите квалификации и 

на необходимостта от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти;  

✓ Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през 

целия живот за продължаващо професионално развитие; 

✓ Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически специалисти без 

откъсване от работа; 

✓ Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес; 

✓ Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, осигуряващи 

образованието и грижите в ранна детска възраст; 

✓ Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за прилагане 

на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни дигитални методи за 

преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по 

всички учебни предмети и др.; 

✓ Създаване на условия за изграждане на мрежи от училищни екипи, включващи 

педагогически и непедагогически специалисти и създаване на професионални общности 

за споделяне на добри практики; 

✓ Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с даровити/ 

талантливи деца/ученици, с деца/ученици със СОП и в мултикултурна среда; 

✓ Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни; 

✓ Развиване на професионални общности на педагогически специалисти на основата на 

мрежовия подход; 

✓ Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти, в т.ч. и чрез Европейска 

програма Еразъм+; 

✓ Признаване на създадените от педагогическите специалисти отворени образователни 

ресурси като професионална или академична заслуга; 

✓ Оценка на въздействието на политиката за последващата квалификация на 

педагогическите специалисти.Изработване и прилагане на система за проследяване на 

ефекта от обученията за професионално развитие на учителите на училищно ниво.  

 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

Насърчаване и повишаване на грамотността 

Дейности: 
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1. Разработване на училищна програма за съвместна дейност с родители и културни 

институции в подкрепа на усвояване на българския език. 

2. Включване на учители от начален етап и учители по български език и литература в 

обучения за усвояване на практики за изработване на инструментариум за оценяване на 

четивната грамотност на учениците. 

3. Организиране на тематични родителски срещи, свързани с ролята на функционалната 

грамотност и възможностите за постигането ѝ от деца и възрастни. 

4. Популяризиране на добри практики при придобиване на умения за насърчаване на 

интереса към четене и осмисляне на информацията. 

5. Публикуване в сайта на училището на тестове и насоки за диагностика на езиковото 

развитие. 

6. Организиране на публични четения във връзка с различни събития – годишнини на 

творци, Международния ден на детската книга – 2 април, Международния ден на 

книгата и авторското право – 23 април. 

7. Провеждане на инициатива „Подарък за училищната библиотека“. 

8. Провеждане на инициативи за подаряване и размяна на книги. 

9. Организиране на срещи със съвременни автори. 

10. Организиране и провеждане на състезания по четене с разбиране и граматика. 

11. Активизиране на участието на учениците в литературни конкурси. 

12. Включване в кампанията „Пишете правилно. Написаното остава“. 

13. Създаване на дигитална библиотека. 

Очаквани резултати: 

1. Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури условия за 

личностно развитие и успешна социална реализация. 

2. Изграждане на благоприятна среда, която да насърчава мотивацията за 

усъвършенстване на уменията за комуникация в различни социални сфери и житейски 

ситуации. 

3. Стимулиране на учениците за повишаване на функционалната грамотност чрез 

съвместна работа с различни културни институции. 

      Привличане на семейството като активен участник в този процес. 

4. Стимулиране на родителския интерес към очакваните резултати от обучението. 

5. Повишаване на квалификацията на учителите с набор от компетентности, свързани  

6. със съвременните аспекти на четенето, в това число и дигиталното четене. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

     Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 4.1.: Създаване и развиване на ефективни училищни общности 

 

mailto:ou_profddimov1957@abv.bg


34 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

✓ Прилагане на система от мерки/правила за ефективно функциониране на училищната 

общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите на всички членове на 

общността, с акцент върху семейството;  

✓ Прилагане на училищни 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.;  

✓ Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни 

заинтересовани групи, които да подпомагат включването на децата в образование, 

трайното им приобщаване и повишаването на образователните им резултати;  

✓ Организиране на училищното пространство и инфраструктура с оглед превръщане на 

детската градина/училището в център на общността и място за диалог (дружелюбна 

училищна среда).  

 

Цел 4.2.: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното 

               развитие на детето/ ученика 

 

✓ Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската 

градина/училището (обучения, семинари, кръгли маси и др.); 

✓ 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;  

✓ Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и организации, 

оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за децата/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 и училищните настоятелства. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

     Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 5.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за 

              достъп до образование 
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✓ Поддържане на оптимална мрежа от детски градини и училища; 

✓ Изграждане на нови и реконструиране на съществуващи училищни сгради за преминаване 

на едносменно обучение; 

✓ Подпомагане на храненето, предоставяне на месечни и еднократни стипендии, 

познавателни книжки,учебници и учебни комплекти и достъп до образователни ресурси, 

осигуряване на целодневна организация на учебния ден, съгласно действащите 

нормативни разпоредби; 

✓ Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен транспорт на децата/учениците до 

образователни институции; 

✓ Разширяване на обхвата на безплатния транспорт за учениците от професионалните 

училища; 

✓ Изграждане на достъпна архитектурна среда в образователните институции; 

✓ Устойчивост и надграждане на подкрепата за училищата с концентрация на деца и 

ученици от уязвими групи, включително роми с оглед привличане на учители за работа в 

тях и повишаване качеството на образованието; 

✓ Насърчаване на училищни партньорства между училища с различен профил от градски и 

селски райони. 

 

Цел 5.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към 

             образованието 

✓ Разработване и прилагане на модели на взаимодействие дете/ученик –родители–

учители–медиатори/социални работници за превенция на отпадането от 

образователната система; 

✓ Въвеждане и прилагане на семейни програми, насочени към разясняване на ползите и 

на задълженията за включване в образование, към повишаване уменията на родителите 

за грижа и подкрепа на децата и за взаимодействие с институциите; 

✓ 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; 

✓ Предоставяне на интегрирани услуги в училищата и споделяне на добри практики за 

междусекторни услуги за образователна, социална и здравна подкрепа; 

✓ Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система, в т.ч. проследяване на всеки случай на 

дете/ученик при пътуване и миграция и/или в риск от отпадане, както и подобряване на 

междуинституционалния обмен на информация; 

✓ Увеличаване броя на образователните медиатори, педагогическите съветници, 

психолозите и социалните работници в екипите за обхват към образователните 

институции. 

Цел 5.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
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✓ Повишаване компетентностите на учителите, образователните медиатори, 

педагогическите съветници, психолози, кариерни консултанти, ресурсни учители, 

логопеди, социални работници (вкл. чрез споделяне на опит и взаимно учене) за 

успешно включване и пълноценно участие на децата/учениците в образователния 

процес; 

✓ Повишаване на компетентностите на учителите, педагогическите съветници, 

психолозите, образователните медиатори и кариерните консултанти за работа в 

мултикултурна образователна среда; 

✓ Разработване и изпълнение на програми за подкрепа на учители за адаптирането им в 

детски градини, училища и ЦПЛР с концентрация на деца/ученици от уязвими групи, 

включително роми; 

✓ Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на непедагогическите 

специалисти;  

✓ Изграждане на мрежа за професионална подкрепа и обмен на добри практики между 

образователни медиатори, кариерни консултанти, помощници на учителя и на 

помощник-възпитателите; 

✓ Подкрепа на професионалните умения на непедагогическите специалисти във всички 

степени и етапи на предучилищното и училищното образование за работа със 

семействата. 

Цел 5.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки 

ученик 

✓ Регламентиране на възможността за включване на повече педагогически специалисти 

съобразно необходимостта в паралелка с оглед отделяне на повече внимание и грижи; 

✓ Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход на 

детето/ученика към условията в училището, както и на прехода между отделните етапи 

и степени; 

✓ Подкрепа на учителите за прилагане на  индивидуален подход и за персонализиранe на 

обучението за всяко дете/ученик съобразно индивидуалните му потребности, 

напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му потенциал; 

✓ Използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения интелект при 

персонализацията на обучението; 

✓ Разработване на национални и училищни политики за отчитане на добавената 

стойност; 

✓ Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 

обучението на децата/учениците. 

Цел 5.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

✓ Функционално оценяване на образователните потребности на децата/учениците със 

специални образователни потребности и хронични заболявания; 
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✓ Разработване и прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково 

развитие, за индивидуална и групова работа при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески и/или сензорни затруднения; 

✓ Обогатяване на специализираната подкрепяща образователна среда –оборудване и 

обзавеждане на ресурсни, сензорни и др. кабинети, съобразно нуждите на децата и 

учениците; 

✓ Осигуряване на образователни ресурси за безвъзмездно ползване за учениците със 

сензорни увреждания от I до XII клас; 

✓ Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на 

децата/учениците със специални образователни потребности; 

✓ Създаване и използване на адаптирани отворени образователни ресурси за 

деца/ученици със специални образователни потребности. 

 

Цел 5.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително  

роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти; 

 

✓ Насърчаване на десегрегацията на училищата и формиране на подкрепяща обществена 

среда, междуучилищни дейности, създаване на партньорство с местните общности и 

гражданския сектор, допълнителна работа с учениците ис родителите, насърчаване 

участието на родителите в образователния процес в мултикултурна среда; 

✓ Цялостна подкрепа за достъп до образование на децата и учениците от малките 

населени места (хранене, транспорт, учебници); 

✓ Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия 

иефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност; 

✓ Подкрепа за повишаване на обхвата в средно образование и във висше образование на 

представители на уязвимите групи, включително роми.Приемане и обучение в 

държавните и общинските детски градини и училища на малолетните и 

непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила. 

 

Цел 5.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с 

изявени дарби 

 

✓ Взаимодействие между училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие за 

ранно откриване на талантите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им чрез училищните екипи за подкрепа; 

✓ Осигуряване на достъп до занимания по интереси за деца от малки населени места или 

слабо развити икономически райони; 

✓ Равнопоставен достъп до спортна и културна инфраструктура и обучение; 

✓ Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби за високи 

постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 

mailto:ou_profddimov1957@abv.bg


38 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

Цел 5.8. 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; 

✓ Създаване на центрове по медиация за справяне с агресията, в които медиатори са 

ученици и учители; 

✓ Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на агресията и 

тормоза и недопускане на дискриминация; 

✓ Изграждане/модернизиране на системи за сигурност и контрол на достъпа в детските 

градини и училищата; 

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

толерантност и намаляване на агресията на учениците; 

✓ Разработване и прилагане на модели на взаимодействие дете/ученик –родители –

учители/психолози за превенция и намаляване на агресията и тормоза в училище. 

 

Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции 

 

✓ Изпълнение на програми за възпитателна работа, вкл. споделяне на модели за 

възпитателни взаимодействия в образователния процес; 

✓ Споделяне на добри практики и иновации във възпитателната дейност 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 образователните институции. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

    Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 

Цели и групи - мерки/дейности:: 

 

Цел 6.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 
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✓ Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

образователното съдържание, методите на преподаване и образователната среда; 

✓ Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери 

на училищния живот сред учителите и директорите; 

✓ 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; 

✓ Създаване на механизми за самооценка на иновационните дейности, посредством 

споделяне на  иновативни практики и постижения от страна на учениците и техните 

родители; 

✓ Въвеждане,утвърждаване и мултиплициране на иновативни практики, реализирани 

посредством мобилност, включително и чрез програмата Еразъм +; 

✓ Разработване и прилагане на подкрепящи политики  за иновации и стимулиране на 

личното творчество на участниците в образователния процес; 

✓ 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; 

✓ Изграждане на мрежа на иновации чрез създаване на иновативно пространство между 

училища,представители на висшите училища и неправителствения сектор, в 

партньорство с общи цели и теми за обмен на нововъведения; 

✓ Изграждане на национално уеб-базирано пространство за обмяна на информация, 

публикуване на иновационни практики и представяне на иновативни продукти. 

. Цел 6.2. Иновации в образователния процес 

✓ Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално в 

различни режими на работа във училищата и извън тях; 

✓ Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано 

обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения; 

✓ Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за прилагане 

на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за учене, трайно знание 

и професионална ориентация в областта на високотехнологичните индустрии; 

✓ Създаване на ученически научно-изследователски общности в училищната STEM среда 

съвместно с представители на научната общност и бизнеса; 

✓ Развитие на умения за работа в различни социокултурни среди и области на живота; 

✓ Прилагане на хибридна форма на обучение(присъствено и дистанционно) чрез 

използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни  методи на 

преподаване; 

✓ Сътрудничество за мултиплициране на ефективни иновации между иновативни 

образователни институции, между иновативни и неиновативни училища; 

mailto:ou_profddimov1957@abv.bg


40 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

✓ Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и родители за 

споделяне на иновативни практики; 

✓ Създаване и развитие на мрежи от иновативни детски градини и училища; 

✓ Стимулиране на иновациите и обединяване на хората за обща кауза чрез прилагане на 

образователни модели с добавена стойност. 

Цел 6.3. Иновации в образователната среда 

✓ Подобряване на образователната среда чрез създаване на училищни и извънучилищни 

центрове със STEM среда–иновативни учебни центрове с фокус върху STEM, които са 

нов модел на учене и включват промяна в образователната среда, учебното 

съдържание, преподаването, организацията и управлението на училищните процеси, 

експериментална и изследователска работа; 

✓ Подкрепа на всички училища за създаване на STEM центрове; 

✓ Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства в училищата и в детските 

градини и училищата, които осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на 

обучението и иновативните практики; 

✓ Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед провеждане и участие в 

иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до информация и приобщаване на 

други участници в иновационните процеси; 

✓ Разширяване на образователната среда извън детската градина и училището с оглед 

прилагане на иновации в удобни и достъпни пространства, включително „зелени 

класни стаи“ в обсега на училището и сред природата. 

Цел 6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

✓ Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното 

учене съобразно възрастта на децата; 

✓ Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда 

и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание; 

✓ Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за 

създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание; 

✓ Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на 

рискове, заплахи, фалшивите новини и др.; 

✓ Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за спазване 

на правилата за работа в мрежата на деца/ученици в образователните институции; 

✓ Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в интернет на 

децата/учениците в образователните институции от  ръководителя на  компютърния 

кабинет, съвместно с интернет доставчика; 

✓ Развиване на умения за създаване, използване и моделиране на изкуствен интелект; 

✓ Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на 

специализирани софтуерни решения за анализи оценяване на образователните 

резултати, чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен 

интелект; 
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✓ Създаване във всяка институция от предучилищното и училищното образование на 

високо-технологична образователна среда и условия за преподаване чрез използване на 

интегрирани образователни платформи и облачни технологии; 

✓ Създаване на условия за обучение в дигитални технологии в извънучилищните  

центрове за подкрепа за личностно развитие; 

✓ Увеличаване броя на крайните електронни устройства в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование; 

✓ Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование;  

✓ Развитие на вътрешните и външните (вкл.международни) училищни мрежи за 

осигуряване на бърз, защитен и надежден достъп до дигитални ресурси; 

✓ Обзавеждане на учебните кабинети със съвременно оборудване за работа с дигитално 

учебно съдържание и превръщането им в дигитални класни стаи; 

✓ Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за 

обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на епидемии, 

природни бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в рискови категории и 

не могат да посещават училище поради здравословни причини и/или са със специални 

образователни потребности; 

✓ Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали ефективността 

си безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и учители;  

✓ Разработване и осигуряване за безвъзмездно ползване на дигитални образователни 

ресурси за учениците;  

✓ Осигуряване за безвъзмездно ползване на достъп до електронно четим учебник на 

съответните учебници –печатни издания за учениците от I до VII клас; 

✓ Въвеждане и използване на системи с изкуствен интелект в училищното и 

професионалното образование и обучение; 

✓ Увеличаване на приема за обучение на ИТ специалисти чрез разширяване на мрежата 

от професионални и профилирани гимназии;  

✓ Развиване на облачните услуги и вграждането им в образователната система;  

✓ Развиване и използване на технологията „Интернет на нещата“ (IoT) за целите на 

образователната система. 

Цел 6.5. Образование за устойчиво развитие 

✓ Осъществяване на специализирани обучения на учители за ефективно педагогическо 

взаимодействие в съответствие с принципите за устойчиво развитие; 

✓ Въвеждане на дейности по опознаване на природата в неурбанизирана среда; 

✓ Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната активност и 

здравословното хранене; 

✓ Изграждане на партньорство и съвместни политики на всички нива (национално, 

регионално, локално и институционално) за постигане на целите за устойчивото 

развитие;  

✓ Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 
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✓ Реализиране на дейности за популяризиране на европейските инициативи в областта на 

образованието за устойчиво развитие; 

✓ Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус към  

здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, безопасно 

движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с активното 

участие на родителите; 

✓ Създаване и използване на отворени образователни ресурси и модели за устойчиво 

развитие на национално, регионално и институционално ниво. 

Цел 6.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 

✓ Изпълнение на дейности, свързани със създаването на цялостен обновен облик на 

образователните институции; 

✓ Изпълнение на инфраструктурни и технологични решения за модернизация на  

образователните институции и на средата за обучение; 

✓ Изпълнение на дейности по изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция 

на детски ясли, детски градини и училища; 

✓ Ремонт на образователни институции и създаване на кампуси и на условия за спорт, 

занимания по интереси, дискусии по различни теми и др. в тях; 

✓ Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи открити/закрити спортни 

площадки и площадки за игри;  

✓ Изграждане на учебно-тренировъчни центрове и на площадки за обучение на децата и 

учениците по безопасност на движението по пътищата; 

✓ Ремонтни дейности за спестяване на енергийни, водни и други ресурси; 

✓ Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в образователните 

институции и осигуряване на безопасен достъп на всяко дете/ученик до образование; 

✓ Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащите дворове –реализиране на 

терен за опитно поле, ботаническа градина, детски развлекателен кът и др.; 

✓ Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци в образователните 

институции; 

✓ Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда в образователните институции. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на 

пазара на труда 

 

✓ Провеждане на проучвания сред работодателите на секторно, областно и национално 

ниво за потребностите на пазара на труда от необходимите умения и квалификации; 

✓ Разработване и прилагане на нов (Списък) на професиите в професионалното 

образование и обучение; 
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✓ Създаване на механизъм за гъвкава адаптация на Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение и за отворен формат на стандартите за 

професионална квалификация; 

✓ Разработване и прилагане на секторни стратегии за уменията и секторни 

квалификационни рамки, изграждане и функциониране на Секторни съвети за 

уменията; 

✓ Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно 

ориентиране от ранна детска възраст и в училище във връзка с успешната реализация 

на пазара на труда; 

✓ Насърчаване на интереса към професионалното образование по приоритетни професии 

и по специалности с прогнозиран бъдещ недостиг на пазара на труда. 

 

Цел 7.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 

 

✓ Повишаване квалификацията на учителите в професионалното образование и обучение 

за прилагане на компетентностния подход;за придобиването на съвременни знания, 

новости в техниките и технологиите, динамично развиващите се производствени 

технологии и др. 

✓ Засилване на практическото обучение и допълнителната професионална подготовка в 

образователните институции; 

✓ Създаване и развитие на партньорства между бизнеса и образованието за провеждане 

на ученически практики, за споделяне на оборудване и обмен на ресурси; 

✓ Изграждане и поддържане на платформи и бази данни за реализиране на практики на 

национално, регионално и местно ниво и на секторно ниво; 

✓ Разширяване на практическото обучение в реална работна среда (с акцент върху 

дуалната система на обучение)по отношение на географския обхват и на възможностите 

за избор на специалности и професии;  

✓ Създаване на нови интердисциплинарни и интегрирани учебни планове и програми за 

нови професии, дуално и модулно обучение,в сътрудничество с бизнеса, висши 

училища и научни организации; 

✓ Разработване и прилагане на гъвкави модулни учебни планове и програми по професии, 

отчитащи реалните потребностите на пазара на труда от квалификации; 

✓ Въвеждане и разширяване на краткосрочните обучения в сътрудничество с бизнеса, 

научни и други образователни и обучителни институции; 

✓ Развитие на проектно-ориентирано учене; 

✓ Прилагане на гъвкави пътеки за повторно включване в професионално образование или 

обучение на отпаднали или преждевременно напуснали училище; 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

Учене през целия живот 
 

Цели и групи - мерки/дейности: 

 

Цел 8.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 
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✓ Актуализиране и ефективно прилагане на национална квалификационна рамка за учене 

през целия живот; 

✓ Усъвършенстване на механизмите за валидиране на знания и умения в областта на 

професионалното образование и обучение, придобити чрез неформално обучение или 

информално учене, както и въз основа на придобит професионален опит; 

✓ Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един етап на 

обучение за откриване на професионалните им интереси; 

✓ Създаване на интегрирана система за кариерно ориентиране и професионално 

образование и обучение при учащи и при възрастни; 

✓ Популяризиране на ученето сред всички слоеве на населението за участие във форми на 

учене през целия живот;  

✓ Развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастни с цел развитие на 

индивидуални умения за достъп до пазара на труда; 

✓ Включване във форми за образование и обучение на лица, които не са завършили средно 

образование; 

✓ Насърчаване и прилагане на мерки за осигуряване на проходимост между средното и 

висшето образование, позволяваща гъвкави и мотивиращи пътеки за научни интереси и 

усвояване на професия; 

✓ Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия живот за 

всички. 

 

Цел 8.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

 

✓ Разширяване на спектъра от възможности за учене чрез популяризиране на формалното 

образование, неформалното обучение и информалното учене и мотивиране на лицата; 

✓ Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за  усвояване 

техники на преподаване на младежи и възрастни във формално и неформално образование 

и обучение,с приоритет придобиване на цифрови умения и дигитални методи за обучение; 

✓ Повишаване на осведомеността сред заинтересованите общности за възможностите, които 

предоставя ученето през целия живот;    

✓ Създаване на мрежа от училища „втори шанс“; 

✓ Насърчаване на мобилността по европейски и международни програми на учащите и 

служителите и на транснационалното сътрудничество на доставчиците на образование и 

обучение; 

✓ Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в подкрепа на 

висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия живот; 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

Ефикасно управление и участие в мрежи 
 

Цели и групи - мерки/ дейности: 

 

Цел 9.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните 

mailto:ou_profddimov1957@abv.bg


45 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

институции към управление, основано на креативност и иновации 

 

✓ Утвърждаване на интегрирания подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите; 

✓ Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в 

образователния процес в институциите от системата на предучилищното и училищното 

образование;  

✓ Утвърждаване на училищните съвети като ефективен участник в училищния живот и в 

организационното развитие на училището,разширяване на детското и младежко участие 

при вземането на решения; 

✓ Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни и 

микроучилищни (класни) общности между учители, ученици, родители и други 

заинтересовани страни; 

✓ Утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението на институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование; 

✓ Актуализиране на професионалните профили на ръководните длъжности в 

образователните институции и включването в тях на ключовите компетентности на XXI 

век; въвеждане на компетентностен модел с фокус върху ключовите компетентности и 

лидерските умения в конкурсите за подбор на директори;  

✓ Повишаване квалификацията на директорите чрез обучения за развитие на лидерски 

компетентности; 

✓ Подготовка и подкрепа на новоназначени директори чрез обучения, споделяне на добри 

практики и др.; 

✓ Дигитализация на управлението на образователните институции;  

✓ Методическа подкрепа на експертите от РУО и префокусиране на ролята им върху 

методическото подпомагане и подкрепата на педагогическите специалисти, 

включително на креативните учители и стимулиране на взаимодействието с 

родителите; 

✓ Разработване на система за измерване и отчитане на напредъка при изпълнение на 

ключовите индикатори за развитие на предучилищното и училищното образование, 

базирана на точна, проверима и надеждна информация; 

✓ Разработване и внедряване на Национална електронна информационна система за 

предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и оптимизиране на връзката 

институция–родители (електронни дневници,бележници за кореспонденция и 

ученически книжки, водени в електронен вид); 

✓ Създаване на координационен механизъм за наблюдение, мониторинг и контрол на 

изпълнението и изготвяне на оценка на въздействието на  политиките за образование, 

обучение и учене; 

✓ Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески решения на 

всички участници в образователния процес. 

 

Цел 9.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

 

✓ Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи между образователните 
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институции; 

✓ Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други представители на 

гражданското общество по въпросите на предучилищното и училищното образование; 

✓ Въвеждане и утвърждаване на практика за споделяне на ресурси между 

образователните институции на регионален принцип; 

✓ Създаване и развиване на секторни клъстери на професионалните гимназии; 

✓ Създаване и развиване на свързаност с българските неделни училища в чужбина; 

✓ Активизиране на обмена с преподаватели, служители и учащи в чуждестранни 

образователни институции и включване в международни мрежи; 

✓ Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации; 

✓ Поддържане на училищните библиотеки, обогатяване на библиотечния фонд в 

образователните институции. 

 

 

 

XIIІ. КОНКРЕТНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С  

        ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И  ФИНАНСИРАНЕ: 

 

✓ спортна дейност;  

✓ гражданско образование 

✓ здравно образование; 

✓ интеграция на деца и ученици от малцинствени  групи и със СОП; 

✓ дейности с трудно успяващите ученици; 

✓ програма за рисковото поведение и резултатите от него; 

✓ професионално ориентиране; 

✓ дейности с родители и общественост; 

✓ работа на педагогическия съветник; 

✓ програма по БДП. 

 

 СПОРТНА  ДЕЙНОСТ 
 

Цели:  

1. Изграждане на пълноценни личности и подобряване физическото развитие на 

учениците: 
 

Основни проблеми:  

1. Мотивацията за постигане на високи резултати в УВП и същевременно засилване на 

физическата дееспособност на учениците. 
 

Спортната дейност  в ОУ ”Проф. Димитър Димов” да се изразява в: 

1. планиране на спортния календар в началото на всяка учебна година; 

2. участия в спортни състезания включени в графика на МОН; 

3. приоритетни за училището да се считат спортовете лека атлетика, волейбол, баскетбол, 

тенис на маса, футбол, шахмат; 
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4. като част от спортния календар да бъде застъпено участието в състезанията „Млад 

огнеборец”; 

5. участие с пълни отбори в ежегодните спартакиади „Пламъчета сини” и щафетата 

„Пламъчета сини”; 

6. участие в туристически походи, колопоходи и екскурзии; 

7. Футболен турнир „Апостол Хърлев“. 
 

Основни задачи: 

1. пълноценно използване часовете по ФВС, модулното обучение и часовете предвидени 

за отдих и спорт в ПИГ; 

2. извънкласни занимания при подготовката на важни състезания; 

3. активно участие на преподавателите по ФВС, началните учители и възпитателите; 

4. да се търси съдействие от родителите при участия на важни състезания; 

5. навременна  подготовка на всички съпътстващи състезанията документи. 

6. да се издигне ролята на ученика в спортната дейност чрез създаване на система от 

морални и материални отличия, за добро представяне на училището в провежданите 

състезания. 

 

Основни насоки за работа: 

1. Изготвяне на планове на МО; 

2. Отчитане на резултатите и набелязване на мерки за подобряване на резултатите; 

3. Обновяване и поддържане на спортната база в училище; 

      

 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основна цел:  

1. Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в 

гражданското общество. 

 

Подцели:  

1. Полагане на процеса на личностно развитие  и себепознание в контекста на 

взаимодействието с другите хора; 

2. Обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип; 

3. Придобиване на знания за сем.отношения и работната среда; 

4. Запознаване с основните закони, детски и човешки права. 

 

Очаквани резултати:  

1. Увеличени възможности за избор по отношение на собственото си поведение; 

2. Разбиране на ролите, правата и отговорностите на гражданите в демократичното 

общество; 

3. Умения за взимане на рационални, основани на морален избор решения; 

4. Зачитане на собственото достойнство и ценност, както и ценността и достойнството на 

другите; 
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5. Желание за сътрудничество и общност между хората и умения да се справят с 

конфликтни ситуации. 

 

Дейности за постигане на целите:  

1. Провеждане на часове във всички класове, посветени на Гражданското образование 

2. Запознаване с Конвенцията за правата на детето; 

3. Запознаване с Хартата за правата на човека; 

4. Провеждане на дискусии, беседи и лекции насочени към ГО; 

5. Организиране на срещи между ученици и представители на общинската администрация 

и  общински съвет Ловеч; 

6. Изнесени часове в Районен съд, РПУ, отдел за закрила на детето и др.; 

7. Организиране на ден на ученическото самоуправление;  

8. Широка информационна кампания  по повод 9-май Ден на Европа: провеждане на 

кръгли маси, дебати, ученически радиопредавания, младежки хепънинг, раздаване на 

информационни и рекламни материали; 

9. Участие с проекти в олимпиадата по ГО в двете възрастови групи. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

1. доброволен труд; 

2. от бюджета на училището;  

3. НП „С грижа за всеки ученик” модул „Работа с надарени деца за участие в национални 

олимпиади”.                    
 

 ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основна цел:  

1. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, 

включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и 

подкрепа на здравословен начин на живот. 

Очаквани резултати:  

От най-ранна възраст учениците  да получават знания за конкретните аспекти на здравето: 

1. Развитие на лични умения и нагласи, подпомагащи правенето на аргументирани и 

информирани избори, свързани със здравето; 

2. Ограничаване на рискови за здравето поведения и подкрепа на  поведения, 

ориентирани към здравословен начин на живот; 

3. Изграждане на устойчиви методи на поведение за устояване на натиска на средата. 

 

Дейности за постигане на целите: 

1. Провеждане на часове във всички класове посветени на превенцията на наркоманиите, 

тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол; 

2. Провеждане на часове в прогимназиалния курс, по сексуално и репродуктивно здраве; 

3. Организиране на информационни кампании. 
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Информационните кампании включват:  

тематични изложби, конкурси за есе, издаване и разпространение на тематични брошури и 

плакати, провеждане на беседи с медицинския  работник в училище, с класните 

ръководители и педагогическия  съветник, излъчване на видеофилми и провеждане на 

тематични дискотеки. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

1. Доброволен труд от бюджета на училището. 

 

    Интеграция на ученици от малцинствените групи и  със 

СОП 
 

Основна цел:   

Осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за интегрирането на децата от 

малцинствените групи и тези със СОП. 
 

Очаквани резултати:   

Улесняване на приспособяването на учениците към новите условия. 
 

Дейности за постигане на целите:  

 

А) Интеграция на ученици от малцинствени групи:  

1. Индивидуални  разговори на пед.съветник с всеки новопостъпил ученик от 

малцинствен произход за идентифициране на трудностите, които среща и оказване на 

конкретна помощ. 

2. Запознаване на учениците и учителите със Закона за защита от дискриминацията. 

3. Провеждане на часове във всички класове, посветени на търпимостта и толерантността 

към различията/засилена работа н тази насока на кл.р-ли на класове с голям брой 

представители на малцинствените общности. 

4. Кандидатстване по проекти и търсене на финансиране за реализацията на програми, 

подпомагащи обогатяването на културата на децата. 

5. Подсигуряване на пътуващите ученици на консултации и помощ по отделните  

предмети. 

 

Б) Интеграция на деца и ученици със СОП:  

Концепцията за образованието на учениците със специални образователни потребности 

(СОП) се гради върху разбирането, че директорът и персонала на училището поемат 

отговорността за напредъка на всички ученици. Внимателното определяне на 

потребностите и коректното планиране на учебните дейности, които трябва да отговарят на 

нивото на развитие на детето и ученика със СОП е предпоставка за успешното му 

преминаване от зоната на актуалното към зоната на близкото развитие. За целта трябва да 

се прилагат следните стратегии: 

o оценяване на образователните потребности на децата; 

o осигуряване на психологически и физически комфорт на учениците; 
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o оценяване на знанията и уменията, с които децата разполагат в момента; 

o разработване на адекватни методи и похвати, насочени към усвояването на учебното 

съдържание от всички, като се вземат предвид различните стилове на учене; 

o осигуряване на познавателно взаимодействие както чрез интерпретацията на 

информацията, така и чрез демонстриране модели на поведение, отчитане на идеи, 

интереси, оценки и подходи, осигуряващи детската активност; 

o координиране на необходимите ресурси; 

o координиране на действията на учител-ресурсен учител-логопед-родител;  

o обособяване на отделен кабинет за работа на ресурсния учител. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

1. доброволен труд; 

2. от бюджета на училището; 

3. помощ  от Ресурсен център – Ловеч 

4. НП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект - "Подкрепа за равен 

достъп и личностно развитие". 

XIV.  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Делегираният бюджет като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в 

системата на училищното образование, е положителна стъпка за развитието на ОУ „Проф. 

Димитър Димов“.  

Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната образователна 

стратегия  както следва: 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците. 

- Чрез кандидатстване по програми и проекти – национални и финансирани от ЕС. 

- Чрез дарения/ наем.  

 

XV. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА:  

✓ Ученици;  

✓ Педагогически специалисти от училището;  

✓ Директор;  

✓ Педагогически съветник/ психолог;  

✓ Административни служители;  

✓ Непедагогически персонал;  

✓ Родителите – чрез обществен съвет, училищно настоятество; 

✓ Социалните партньори.  

 

XVI.  АДМИНИСТРИРАНЕ. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

 

1. Периодично отчитане на информация по реализирани дейности, залегнали в 

Стратегията. 
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Постигането на стратегическите и оперативните цели за периода е обвързано с приемането и 

гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви 

график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, източник и приблизителна 

стойност на финансиране.  

2. Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата 

в образователната система в България, което ги прави трудно прогнозируеми.  

Те ангажират всеки представител на образователната институция с поемане на конкретна 

отговорност за всяка една от дейностите, залегнали в плана. 

3. Съпоставяне на поставени и реално реализирани цели. 

4. Ежегоден отчет за изпълнението на Стратегията на училището.  

Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на 

училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес.  

Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на 

ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за 

граждански контрол.  

Стратегията на ОУ „Проф. Димитър Димов“ е отворен планов документ, който може да 

бъде актуализиран при промяна на нормативната уредба или други обстоятелства. Предвижда 

се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две години.  

 

XVII. МЕРКИ:  

 

1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от 

заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване 

качеството на образование в ОУ „Професор Димитър Димов“.  

2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от 

изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира пряка 

ангажираност на лицата в него.  

3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и 

процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, 

Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически документи, 

както и политиките на местната власт в областта на образованието.  

4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост 

от интересите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните 

потребности.  

 

XVIII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ:  

 

✓ 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.  
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✓ 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. 

 

 

 

 

 

Актуализацията на Стратегията за развитие на ОУ „Професор Димитър Димов“ - гр. 

Ловеч за периода 2021 – 2025 е обсъдена и приета на заседание на Педагогическия съвет 

/Протокол № 10/ 02.09.2022 г./, съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.  

Утвърдена е със заповед № 02 - 750 / 02.09.2022 г. на директора на училището. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: ....................... 

                                          (Л. Христов) 
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