
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

 гр. Търговище, ул. „Иван Вазов” 2, тел: 6 25 29,  

e-mail: ou_1_tg@abv.bg, 1ou.ucoz.com 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:......................... 

Димитър Алексиев 

 

Стратегия 

 

 

ЗА РАЗВИТИЕ 

НА 

Първо основно училище „Христо Ботев“, 

град Търговище 

 

 

За периода от 2016/2017 учебна година до 

2020/2021 учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата стратегия е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№     /   09.2016 
 

 

 

 

  



1 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛЩЕ „ХРИСТО 

БОТЕВ“ 
Кратки исторически данни:  

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2015/2016 728 33 

2014/2015 752 34 

2013/2014 757 35 

2012/2013 801 36 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

 
Учебна година Непедагогически 

персонал 
Педагогически 

персонал 
Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2015/2016 16 61 магистър - 48 
бакалавър - 9 
проф. бакалавър - 4 

І - 2 
ІІ - 25 
ІІІ - 2 
ІV - 1 
V - 12 

2014/2015 16 60 магистър - 48 
бакалавър - 8 
проф. бакалавър - 4 

І - 1 
ІІ - 26 
ІІІ -2 
ІV - 1 
V - 12 

2013/2014 18 60 магистър-49 
бакалавър - 7 
проф. бакалавър - 4 

І - 1 
ІІ - 25 
ІІІ - 3 
ІV - 1 
V - 12 

2012/2013 18 60 магистър - 49 
бакалавър - 7 
проф. бакалавър - 4 

І - 1 
ІІ - 25 
ІІІ - 2 
ІV - 2 
V - 12 

 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Местоположение на училището - в 

централната част на града. 

- Налагането на училището като водеща 

образователна институция в града и 

областта, чрез съхраняване и развиване 

традициите и утвърждаването му като 

конкурентноспособен и привлекателен 

център за учениците, подлежащи на 

задължително обучение. 

- Използване на интерактивни методи на 

обучение, електронни уроци  и други 

иновативни методики с наличната 

техника във всички класни стаи. 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Цялостен ремонт на сградния фонд.  

- Обновяване оборудването на училището. 

- Периодично обновяване членовете и 

дейността на Училищното настоятелство.  

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическите съветници 

на ученици и родители. 
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 - Осигуреност на училището с 

висококвалифицирани педагогически 

специалисти. 

-Заинтересованост и активно участие на 

всички членове на училищната общност в 

инициативи и дейности на училището. 

- Високи резултати  на учениците от ОВП, 

външно оценяване, олимпиади, 

състезания и конкурси. 

- Акцент върху изучаването на чужди 

езици – английски, немски и китайски. 

Наличие на класна стая „Конфуций“. 

- Осигуреност на ресурсни учители с 

необходимата квалификация и подготовка 

за учениците със СОП. 

- Предлагане на разнообразни 

извънкласни и извънучилищни дейности, 

според интересите и потребностите на 

учениците. 

- Работа по проекти. 

- Обезпеченост с училищна библиотека, 

игротека за подпомагане и 

разнообразяване на ОВП. 

- Наличие на медицински специалисти, 

здравен и стоматологичен кабинет. 

- Осигурен транспорт за пътуващите 

ученици. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Недостатъчен брой класни стаи. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на съвременна спортна база.  

- Затруднение при осъществяване на 

план-приема на ученищи, поради 

застаряване на населението в района на 

училището. 

- Засилена миграция на семействата към 

големите градове и чужбина поради 

безработица и затруднена материално 

положение. 

- Затруднения в отглеждане на част от 

учениците от непълни семейства или 

роднини с нисък социален статус. 

- Пропусквателен режим и видио-

наблюдение в сградата на училището. 

- Остаряла МТБ. 

- Липса на самостоятелен ученически стол 

в училището за учениците на целодневна 

организация на учебния ден. 

 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Недостиг на финансиране. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал.  

- Застаряване на педагогическия 

персонал. 

- Силна конкуренция. 
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ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ПЪРВО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ДО 2020 ГОДИНА 
 

МИСИЯ 
 

 1. Предлагане и поддържане на високо качество и ефективност на цялостния 

образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и  всички 

поднормативни актове.  

 2. Осигуряване на равен достъп  на всеки ученик до качествено образование, 

развиващо личната му индивидуалност и потенциал, стимулиращо творческите му 

заложби и осигуряващо профисионалната му насоченост. 

 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните 

технологии и предприемачество и тяхното практическо приложение в целия 

образователен процес. 

 4. Работа на преподавателския екип с родителската общност за издигане имиджа 

на училището, обогатяване и популяризиране на достигнатите постижения и традиции. 

 5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност 

и разбирателство. 

 7. Възпитаване и изграждане на необходими социални умения на младите хора 

за общуване и правилно поведение в обществото. 

 8. Придобиване на нагласи, знания и умения за подготовка на подрастващите за 

социални изяви, диалог и сътрудничество на основата на зачитане на човешките права, 

на изградена лична морална позиция, на познаване и спазване на законите,  

механизмите и принципите на европейската и българска демокрация. 

 9. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот. 

 

 

 

 

ВИЗИЯ 
 

 1. Първо основно училище “Христо Ботев” ще запази своя облик и традиции. То 

ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

 - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура. 
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2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 

помощта на висококвалифицирани педагози имащи творческо мислене и успешно 

прилагащи стандартите на новия ЗПУО. 

 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

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

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. 

 5. Ще обновяваме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на 

заложените в нашата мисия приоритети. 

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

подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: 

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

допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и 

социализация. 

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

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото 

самоуправление. 

 8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес 

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

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване 

на потребности и интереси. 

 9. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като 

запазим целодневната лекарска грижа чрез различните проекти и програми. 

 10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека.

 11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и 

разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на региона и 

родината. 

 

 

ПРИНЦИПИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
1. Равен достъп до образование, гарантиращо качествено обучение и възпитание, 

отговарящи на нуждите и способностите на всеки ученик. 

2. Осигуряване на възможности за високо развитие на подготовка по всички 

учебни предмети, личностна изява, инициативност и творчество на учениците. 

3. Отговорност на всеки член от институцията за постигане на конкретни и трайни 

резултати с дългосрочно въздействие. 
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4. Добро взаймодействие между ученици, учители, ръководство, родители, 

държавни институции и неправителствени организации в търсене на 

гражданското измерение на българското образование. 

5. Гъвкавост на училищните дейности да личностното развитие, усвояване на 

социални умения за общуване, вземане на решение, поемане на отговорност. 

6. Единсво и толарантност към различните етноси, създаващи гаранции за защита 

и развитие на отделните етнически и културни ценности в училищния живот. 

7. Идентичност на училището, като част на системата на образование и 

провеждане на собствена политика, отговаряща на държавната. 

8. Новаторство на ръководството и висок професионализъм на педагогическия 

екип при провеждане на реформи за адаптиране на институцията към 

променящата се среда. 

9. Всички участници в образователно-възпитателни дейности се ангажират с 

постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на 

изпълнението им. 

10. Ефективност на управлението на ресурсите за постигане на конкретни желани 

резултати и бъдещо въздействие. 

11. Законосъобразност на политиките и действията на институцията в съответствие 

на конституцията на Р България, ЗПУО, ЗЗД и други нормативни актове. 

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

живот. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  
 

- Поддържане на високо качество на процеса на обучение и постигане на ДОС чрез 

различни образователни иновации.. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на предприемаческа култура и  различни компетенции по различните 

учебни предмети, и развитие на умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обновяване на материалната база и  сградния фонд чрез допълнително финансиране. 

 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
- Чрез средства от бюджета на училището. 

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

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения.  

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА 

ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

“ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ 
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УЧИЛИЩНИ 

ПОЛИТИКИ, ЦЕННОСТИ 

И ПРИОРИТЕТИ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

І Поддържане на високо 

качество и ефективност на 

училищното образование и 

възпитание за удовлетворяване 

на специфичните 

образователни потребности на 

учениците и нарастващата 

взискателност на родителите 

● Привличане, 

задържане и 

приобщаване на 

подлежащите за 

задължително 

обучение деца и 

ученици в 

училището. 

● Получаване на 

пълноценни знания, 

умения и 

компетентности по 

предметите от ЗП. 

● Усъвършенстване на 

системата за 

вътрешно оценяване 

и успешно 

представяне на НВО 

в ІV и VІІ клас. 

● Осигурявяне на по-

голяма практическа 

приложимост на 

обучението и 

ориентирането му 

към конкретни 

резултати за по-

нататъшна успешна 

реализация на 

учениците. 

● Създаване на 

оптимални условия за 

приемственост между 

различните класове и 

етапи на обучение. 

● Осигуряване на 

условия за изява на 

всички ученици в 

съответствие на 

техните желания и 

възможности. 

●  Утвърждаване на 

училището като 

образователен и 

духовен център чрез 

креативност  и 

новаторство. 

● Развитие на 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители 

чрез: 

- повишаване на 

квалификацията на 

дългогодишните 

педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен 

подбор на новоназначените 

учители, притежаващи висока 

квалификация и опит за 

реализирането на проекти;  

- приоритетно привличане на 

учители – бивши възпитаници 

на училището. 

2. Провеждане на семинари, 

тренинг-обучения и 

практикуми с цел повишаване 

на вътрешноучилищната 

квалификация. 

3. Осъществяване на 

сътрудничество между 

учителите от училището с 

учители от други водещи 

училища и/или ВУЗ с цел 

обмен на добри педагогически 

практики. 

4. Обезпечаване на процеса на 

обучение с достатъчно 

технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни 

методи на обучение. 

6. Използване на 

информационните технологии 

в процеса на обучение по 

всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за 

участие в учебния процес чрез 

различни образователни 

иновации - тренинги, 

състезания, проекти за 

развиване и подобряване на 

индивидуалната и 

диференцирана работа с 

учениците. 

8. Въвеждане на нови форми 
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предприемаческия 

дух като универсално 

ключово умение. 

за проверка и оценка на 

знанията на учениците (чрез 

създадени електрони тестове, 

изготвяне на проекти и други). 

9. Организиране и провеждане 

на вътрешноучилищни 

състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по 

различни предмети. 

10. Подготовка на учениците 

за продължаване на 

образованието: 

професионално и кариерно 

ориентиране на 

подрастващите съобразно 

техните интереси и 

възможности. 

11. Провеждане на работни 

срещи между МО за обмяна на 

добри практики за оптимални 

условия на приемственост 

между различните класове и 

етапи на обучение. 

12. Използване на потенциала 

на училищния съвет в 

организационен и училищен 

план и решаване на актуални 

проблеми на ученците. 

13. Извършване на ефективна 

диференцирана работа с 

учениците с намалена 

успеваемост. 

 

ІІ Утвърждаване на училището 

като привлекателна 

образователна, културна и 

спортна територия и създаване 

на уславия за тяхната 

личностна изява, инициатива, 

предприемачество  и 

творчество. 

● Развиване на 

системата за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности, спомагащи 

за по-добрата 

организация на 

свободното време и 

насоченост към 

развитие на 

творческия 

потенциал на 

учениците 

●  Развиване на форми 

на ученическото 

самоуправление в 

училище. 

1. Осъществяване на 

съвместни инициативи от 

ученици, учители и родители. 

2. Обогатяване и 

разнообразяване на 

извънкласните дейности и 

заниманията със спорт (ИУЧ, 

ФУЧ, ФВС). 

3. Включване на ученици и 

родители в разработване на 

проекти. 

4. Прилагане на нови и 

разнообразни форми за работа 

с родители. 

5. Изпълнение на дейности по 

националния календар за 

извън училищни дейности и 
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●  Реализане на 

ефективна рекламна 

кампания за 

постиженията на 

учелището. 

● Поддържане на 

интернет страницата 

на училището, 

публикуване на 

вътрешно-училищни 

нормативни 

документи, 

постижения на 

учители и ученици, 

предстоящо  в 

училището, галерия 

със снимки. 

 

националния спортен календар 

на МОН. 

6. Отбелязване на национални 

празници, чрез подходящи 

инициативи: шествия, 

фестивали, конкурси и други. 

7. Организиране на 

общоучилищни кампании с 

определена кауза: 

благотворителност, екология, 

превенция на зависимостите и 

други. 

 

ІІІ Осигуряване на спокойна и 

защитена атмосфера за работа 

и общуване 

● Реализиране на 

дейности за закрила 

здравето и 

безопасността на 

учениците. 

● Провеждане на 

дългосрочни 

действия, касаещи 

здравното 

образование, 

физическата култура 

и гражданските права 

на подрастващите, 

отнасящи се до 

сигурността и 

безопасността на 

учениците в 

училище. 

● Създаване на 

устойчиви механизми 

и инструменти за 

гарантиране 

сигурността и 

здравето на 

учениците. 

1. Осигуряване на надежна 

охрана и система за 

наблюдение и подобряване 

безопасността на 

материалната база 

2. Изпълнение на Правилника 

за осигуряване на 

здравословни и безопосни 

условия на обучение и труд 

в училището. 

3. Възпитаване на умения и 

правилно поведение при 

кризи и екстремни 

ситуации. провеждане на 

практически обучения /2 

пъти годишно/ и 

проиграване на основни 

бедствени ситуации 

/земетресения, наводнения, 

пожар, производствена 

авария, терористичен акт/ 

4. Оптимална организация и 

спазване системата на 

дежурство в училище с цел 

осигуряване на 

конструктивен климат и 

атмасфера за работа. 

5. Разработване и участие в 

проекти и програми, 

свързани със здравното и 

гражданско образование на 

учениците. 
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6. Включване в тематичните 

разпределения за ЧК на 

занятия, свързани с 

превенция на 

зависимостите, насилието 

и агресията сред 

учениците. 

 

 

ІV Взаимодействие с 

родителската общност като 

трета страна в ОВП. 

● Осъществяване 

процеса на 

самоподготовка, 

обучение и 

възпитание на 

учениците във 

взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителите им. 

● Спазване на единни 

педагогични 

изисквания за 

поведение и 

успеваемост.  

● Създаване на 

обществен съвет и 

усъвършенстване на 

УН в посока на 

партньорство, 

съпричастност и 

активизиране на 

родителската 

общност като страна 

на ОВП. 

● Ползотворно 

взаимодействие с 

факторите от  

социалната среда - 

родители, бизнес 

средите, 

обществеността, 

културните и други 

институции, които 

биха били полезни на 

училището 

1. Организиране и 

провеждане на анкетни 

проучвания сред 

родителите за 

устанавяване на техните 

нагласи и очаквания 

свързани с училището. 

2. Повишаване на уменията 

за диалог и работа с 

родителите. 

3. Стриктно спазване на 

графиците за консултации 

и приемно време. 

4. Планиране на съвместни 

дейности с родителите. 

5. Педагогическата колегия 

периодично и 

своевременно да 

представя информация 

относно успеха и 

дисциплината на 

учениците. 

6. Училището да предоставя 

възможност и да оказва 

необходимото съдействие 

на родителете по въпроси 

свързани с развитието на 

ученици. 

7. Оформяне на табло за 

родители, съдържащо 

информационни 

материали, статии, обяви 

и други. 

8. Осигуряване на брошури 

на родители с цел 

поднасяне на актуална 

иформация по значими 

теми и провеждане на 

родителски срещи. 

9. Създаване на форум към 

сайта на училището, 
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където родителите да 

споделят впечатления и 

препоръки. 

V Прием на ученици, обхват и 

задържане в училище. 

● Популяризиране на 

ефективен ОВП в 

училище и 

постиженията на 

учениците сред 

родителите. 

● Пълен обхват на 

всички деца, 

подлежащи на 

задължително 

обучение и живеещи 

в ройона на 

училището. 

● Създаване на условия 

за оптимална 

целодневна 

организация на 

учебния процес. 

1. Организиране и 

провеждане на ежегодна 

рекламна кампания с цел 

популяризиране на 

постиженията на 

училищната общност и 

привличане на нови 

ученици и съмишленици. 

2. Осъществяване на 

съвместни дейности с 

детските градини. 

3. Организиране на 

родителски срещи в 

училище и презентиране на 

условията и предимствата 

на ОВП в училище. 

4. Подобряване на условията 

за целодневна организация 

на учебния ден чрез: 

4.1. обезпечаване на 

ОВП с 

квалифицирани 

кадри; 

4.2. подобряване на 

условията за 

столово хранене на 

учениците; 

4.3. създаване на 

условия за 

организиран спорт и 

занимания по 

интереси чрез 

ефективно 

използване на 

наличните 

библиотека, 

игротека, спортна и 

компютърна база. 

VІ Развиване на системата за 

квалификация, 

преквалификация, 

перманентно обучение и 

контрол 

 

● Утвърждаване на 

авторитета и 

подпомагане на 

кариерното 

развитие на 

педагогическите 

специалисти 

● поддържане на 

ефективна система 

1. Повишаване на личната 

квалификация от всеки учител, 

чрез провеждане на 

въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия 

2.Използване на разнообразни 

форми на квалификационна 

работа - проблемна група, 
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за квалификациите 

● Утвърждаване на 

системата за 

кариерно развитие 

на педагогическата 

колегия 

● квалификация на 

учителите за работа 

с родителите на 

трудно успяващи 

ученици и ученици 

в риск 

практикум, тренинг, семенар, 

лектория, дискусия, научно-

практическа конференция и 

интернет 

3.Създаване на възможност за 

повишаване на постигнатата 

ПКС за всики член на 

колегията. 

4.Обвързване на постигнатата 

ПКС с допълнително 

материално стимулиране 

предвидени във вътрешните 

правила за работна заплата 

5.Повишаване ефективността 

на педагическия контрол. 

Повишаване на изискванията 

към работотата на учителя 

чрез засилване на вътрешно-

училищната контролна 

дейност. 

6.Създаване на условия за 

повишаване реалните 

резултати от обучението - 

засилване качеството на 

предварителната подготовка, 

спазване задълженията, 

произтичащи от ЗПУО и 

вътрешните правилници и 

наредби. 

7.Усъвършенстване уменията 

на учителите за работа с 

компютърни програми, 

облачни технологии и 

изготвяне на продукти, 

предполагащи интегрирането 

на отделни предметни 

области, междупредметни 

връзки и работа в екип. 

8.Изработване на тематични 

годишни планове, програми за 

ИУЧ (ЗИП), ФУЧ (СИП), план 

на МО по образобателни 

области и план за провеждани 

на ЧК. 

9.Участие във форми за 

квалификация, организирани 

на регионално и национално 

ниво. 

10. Квалификация на 

учителите за ефективна работа 
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с трудно успяващи ученици и 

ученици в риск. 

11.Създаване и използване на 

електронни документи от 

задължителната училищна 

документация. 

12.Разширяване и 

усъвършенстване на моделите 

и формите за самоконтрол и 

контрол, чрез разработване на 

актуализирани оценъчни 

карти. 

13. Създаване на условия за 

квалификация на учителитеза 

използване на различни форми 

и начини за практическото 

прилагане  на учебното 

съдържание 

 

 

 

 

 VІІ Обновяване, поддържане и 

съхраняване на МТБ 

● Създаване на условия 

е ефективна ОВД с 

учениците 

● Подобряване 

състоянието на 

външната и вътрешна 

среда 

● Естетизация на 

околната среда  

● Повишаване на 

привлекателността на 

учебния процес и на 

училиищната среда, в 

т.ч. привличане на 

млади учители. 

1.Подобрение във външната 

среда: 

1.1. планиране, 

реализация, 

поддръжка; 

1.2. оформяне на 

училищния двор; 

1.3. поддръжка на спортните 

площадки и съоръжения, 

подобряване на 

условията за ученически 

спорт и провеждане на 

учебните часове по ФВС 

2. Подобрение във 

вътрешната среда: 

2.1. планиране и 

реализиране на 

дейности за 

подобряване на 

средата, в която се 

работи: класни стаи, 

кабинети, коридори, 

фоайета 

2.2. поддържане високо 

ниво на технологично 

развитие. 

Предоставяне на 

учителите на модерна 
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и достъпна техника за 

осъществяване на 

ефективно обучение 

3. Поддържане на модерна 

ИКТ среда: 

3.1. Осигуряване на 

ефективна ИКТ среда 

за съхраняване и 

използване на 

електронно 

съдържание; 

3.2. Активно участие в 

електронната 

свързаност на 

българските училища 

3.3. Поддържане на 

модерна и гъвкава 

ИКТ структура с цел 

обезпечаване и 

повишаване на 

ефективността на 

учебния процес и 

управление на 

административната 

дейност; 

3.4. Развитие на 

безжичната 

инфраструктура (Wi-

Fi тип) на 

територията на 

училището. 

3.5. Постоянно 

поддържане на 

компютърните зали в 

училището 

(компютри, 

терминали, 

мултимедийни 

проектори) с оглед 

все по-активното 

навлизане на 

технологии в учебния 

процес. 

3.6. Използване на 

интерактивни дъски, 

специализирани ИТ 

като иновативни 

технологии в 

образованието 

реализирано в 
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училище  

VІІІ. Ефективна управленска 

дейност 

● Управление на 

училището при пълна 

прозрачност и 

отчетност 

1.Демократизиране на 

управлението на училищната 

общност чрез: 

1.1.  Включване на 

максимален брой 

учители във вземането 

на управленски 

решения, чрез учaстието 

им в дирекционни 

съвети, методически 

съвети и комисии. 

1.2.  Организиране на по-

добра 

вътрешноучилищна 

информационна система. 

1.3.  Изграждане на 

ръководен екип. 

1.4. Създаване на 

партньорски 

взаимоотношения със 

синдикалните 

организации в училище 

и родителска общност в 

училище. 

 

 

 

За реализирането на тази стратегия се разработват и приемат допълнителни 

програми, планове и правилници отнасящи се до конкретните Ѝ части. Всяка 

година  се разработва и годишен план за дейността на училището с конкретни 

срокове и отговорности. 
 

Настоящата стратегия е в сила от 15.09.2016година 


