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    Въведение 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Мездра 
 
Кратки исторически данни:  

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2020/2021 256 13 
2019/2020 271 14 
2018/2019 270 14 
2017/2018 295 14 
2016/2017 317 15 
2015/2016 314 15 
2014/2015 328 15 
2013/2014 356 16 
2012/2013 370 16 

 
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 

2020/2021 9 31 31 21 
2019/2020 9 32 32 21 
2018/2019 9 30 30 19 
2017/2018 9 32 32 11 
2016/2017 10 33 33 12 
2015/2016 10 33 33 12 
2014/2015 10 32 32 12 
2013/2014 10 33 33 12 
2012/2013 10 33 33 12 

 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 
- Успешна реализация на план-приема на 
ученици.  
- Поддържане на относително постоянен 
брой ученици в последните години, което 
осигурява и финансова стабилност на 
училището в условията на делегиран 
бюджет. 
- Учениците се обучават по доказали 
своята ефективност училищни учебни 
планове, отговарящи на интересите на 
учениците. 
- Висока успеваемост на учениците на 
външно оценяване, олимпиади, конкурси. 
- Привлекателна учебна среда – добре 
оборудвани кабинети. 

- Предоставяне на качествено образование. 
- Включване на учителите в различни форми 
на квалификация.  
- Засилени мерки за контрол на отсъствията и 
успеха на учениците.  
- Обновяване на дейността на Училищното 
настоятелство.                        - Ефективно 
ученическо самоуправление. 
- Провеждане на индивидуални консултации с 
педагогическите съветници на ученици и 
родители. 
- Утвърждаване на традиции и символи на 
училището. 



Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Съвместна работа по проекти на учители 
и ученици. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
- Недостатъчно добре оборудвани 
специализирани кабинети. 
- Липса на добри условия за извънкласни 
дейности. 
- Незаинтересованост на част от 
родителите, формални и неизчерпателни 
практики на комуникация. 

- Недостиг на финансиране. 
- Намаляване на броя на учениците. 
- Намаляване на мотивацията за учене у 
учениците. 
 

 
І. Анализ на състоянието на училището и външната среда. Влиянието на външните 
фактори върху развитието на образованието налага промяна на философията на училищното 
образование,осмисляне на значимостта му за съдбата и благополучието на всеки човек, а по 
този начин за развитието и просперитета на държавата. Решаването на тази трудна задача 
минава през мотивационната сфера на всички участници в образователния процес- ученици, 
учители, родители. 
 
Изводи: 
 
   Външната среда оказва  въздействие върху развитието на училището. Най-силно изразени 
негативни фактори са икономическите, социо-културните и финансовите, които имат 
определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. При тази 
неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието на тези фактори. 
   Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят 
въздействието си върху образователната система. 
   Последствията за училището от слабите страни на икономическите фактори са: свиване на 
разходната част от бюджета на училището; рестриктивен бюджет; недостатъчна материална 
осигуреност на ученика; ниска мотивация на учителите за отговорно и съзнателно 
отношение към професионалните им задължения. 
    Настоящата стратегия проектира развитието на основно училище „Св. Св.Кирил и 
Методий”- град Мездра през следващите години чрез иновиране и оптимизиране на 
технологиите, методите  и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за 
развитие на образованието в Република България и принципите на европейското 
образователно пространство.  
      Самата стратегия е резултат от осъзната  в училищната общност необходимост от 
осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с европейска насоченост, 
отговаряща на динамичните изисквания на настоящето и бъдещето, поставяща в центъра на 
образователния процес детето, с неговите заложби, интереси и потребности. 

Стратегията за развитие на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Мездра се основава на 
обективен анализ на сегашното състояние на училището и е съобразена със съвременните 
тенденции в развитието на обществото. Тя е разработена в съответствие със Закона за 
предучилищно и училищно образование, приоритетите на МОН, на РУО – Враца и Община 
Мездра, спецификата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Мездра.  
 
    Основни ценности и принципи при разработване на стратегията са както общоприетите 
училищни ценности,произтичащи от редица нормативни документи,така и изведените 
четири приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование: 
 
   *Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим и знаем”/ 
   *Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 
професионалните задължения / „да се учим да действаме и можем”/ 



   * Учене, насочено към социални умения- да откриваме другите, 
 да се научим да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели / „да се учим 
да живеем с другите и различните”/ 
   *Учене, насочено към оцеляване в условията на динамичните промени / „да се учим да 
бъдем, да сме ние (аз)”/ 
 
Основни програмни и стратегически документи, на които се основава стратегията за 
развитие на училището: 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020  
2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 

2014–2020 ГОДИНА 
3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. 
4. КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. 
5. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО. 
6. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) 
7. СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И 

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020 Г.)  

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ. 

9. СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2015 – 2020) 
 
В нашето училище, в унисон с посочените документи, поставяме в центъра  на 
образователния процес ученика, стремейки се да подпомагаме изграждане на 
ключовите му компетентности, ориентирани към личностното развитие през целия 
живот. 

 
АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА: 

 
• S   - силни страни  
• О  - възможности  
• W - слабости 
• Т   - рискове 
 

Целта на SWOT /силни, слаби страни, възможности и заплахи/ анализа е да 
се определи количествено и качествено състоянието на училището като система. 
Приложи се екипна работа с цел оценката да бъде по-обективна. Чрез него се поставя 
стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и 
мерки. В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира вида на стратегията, която 
следва да бъде приета. 
 
Силни страни Възможности 
§ Утвърдени правила за прием в 
целодневно обучение. 
§ Едносменен режим на обучение. 
§ Тенденция към повишаване   
средногодишния успех на училището. 
  §  Високи образователни резултати на 
учениците от външното оценяване. 
  § Много добри постижения при участия в 
конкурси и състезания в различни 

§ Сформиране на паралелки с 
конкретна насоченост към дадена 
културно-образователна област. .  
§Провеждане на рекламни кампании – 
начални и поддържащи. 
§ Изработване на конкретен план за 
повишаване квалификацията на 
персонала. 
§ Провеждане на вътрешноучилищни 



области. 
  § Прием при кандидатстване след VІІ клас . 
  § Квалифициран педагогически и 
непедагогически персонал. 
  § Изградени вътрешноучилищни комисии и 
методични обединения и наличие на 
мотивация за повишаване на 
квалификацията. 
  § Участие в Европейски, Национални и 
Регионални проекти и програми. 
  § Изграден работен екип по усвояване на 
средства по различни програми чрез 
писане и реализиране на проекти. 
  § Много добра материална база. 
  § Осигуреност със задължителна 
документация. 
  § Наличие на информационни програмни 
продукти. 
  § Добро управление на финансови 
средства в условията на делегиран 
бюджет. 
  § Партниращо училищно настоятелство. 
  § Добро взаимодействие с институции. 
  Създадена добра среда на приемане на 
ученици със СОП. 

квалификационни форми (дискусии, 
форуми, работа в групи, споделяне 
на опит и др.) 
§ Разработване и управление на 
проекти 
§ Разширяване на връзките с НПО и 
други организации и институции с 
цел реализиране на партньорски 
проекти и съвместни инициативи 
§ Включване на родителите в училищни 
инициативи и съвместни 
дейности 
§ Разширяване на извънкласните 
форми на работа с учениците в 
свободното им време 
 
 
 

 
Слаби страни Рискове 
§  Дисбаланс в пълняемостта на 
паралелките. 
§  Незадоволително оборудване на 
кабинетите по природни науки. 
 

§ Намаляване броя на учениците 
§ Намаляване на приема в V клас 
§ Кандидатстване на ученици след 
завършен ІV клас в специализирани 
училища 
§ Наличието на голям брой училища в 
района 
§ Движение на учениците между 
паралелките 
§ Очакван рестриктивен бюджет за 
следващите години 
§ Нарастване на социалните различия 
между учениците 
§ Негативно отношение на обществото 
към образованието 
§ Изоставане от съвременните 
тенденции в образователната 
система при използването на ИКТ. 

 
В сегашната ситуация, предвид обективните обстоятелства, произтичащи от 
съотношението между негативното и позитивното въздействие на факторите на 
вътрешната и външна  среда, най-приемлив е изборът на Диверсификационна стратегия. 
 
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 
 



   Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” осигурява качествен образователен, 
възпитателен процес и социализация, в съответствие с държавните образователни стандарти  
и стандартите на Европейския съюз. 
 
   Екипът  на учителите залага на новаторство при овладяване на трайни  и полезни знания и 
умения и пълноценно общуване с родителите. 
   Образователно- възпитателният процес е ориентиран към глобалните световни приоритети, 
към динамично променящия се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност. 
   В центъра на този процес е поставен ученикът. 
 
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 
 
 Утвърждаване на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” като средище за формиране на автономни 
личности, уважаващи другите, владеещи компетентности, осъзнати за силните си страни и 
способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността, зачитането на 
човешките права, на изградена лична морална позиция, на познаването и спазването на 
законите на нашата държава и механизмите и принципите на българската демокрация 
  Широко гражданско участие на родителите и учениците в управлението на училищната 
общност и в нейното укрепване и развитие. 
  Образованието да бъде процес на личностно развитие и подготовка на младия човек за 
социални изяви, диалог и сътрудничество на основата на зачитането на човешките права, на 
изградена лична морална позиция, на познаването и спазването на законите на нашата 
държава и механизмите и принципите на българската демокрация. 
 
ГЛАВНА ЦЕЛ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. 
 
 Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на стратегията. 
Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на 
възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на 
планиране, се достигна до следния вид на главната цел и специфичните цели . 

Осигуряване на оптимални условия за изпълнение на мисията на училището чрез 
утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му в краткосрочен и дългосрочен 
план. 

  Стратегията за развитие на ОУ „“Св.св. Кирил и Методий“ 
• Формулира приоритетните задачи за развитие на училището за периода 2016- 2021 г. 
• Създава план за действие и финансиране за реализация на желаните промени. 
• Интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат 

влияние върху развитието на училището. 
• Превръща училището в благоприятна среда за образование и възпитание на 

учениците. 
 
Главна цел: 

Развитие на  уменията на учениците за работа с постоянно променящата се информация и 
усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласа за учене през целия 
живот. 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като 
предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. 
Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като 
отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на 
всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да 
израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.    
    
Направление I  Повишаване на качеството и ефективността на училищното 



образование и възпитание.  
 
Направление II 

 
Статут и професионално развитие на учителите, директора и 
другите педагогически специалисти 
 

 
Направление III.  

 
Утвърждаване на училището като мултикултурно средище за 
изява в различни дейности по интереси 
 

 
Направление IV  

 
Изграждане на приобщаваща образователна среда.  

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

 
Направление VI  

 
Взаимодействие с родителската общност.  

 
Направление VII.  

 
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за 
тяхната публична изява, инициатива и творчество.  

 
Направление VIII  

 
Подобрения във физическата среда и библиотечно-
информационно осигуряване в училище.  

 
Направление IX  

 
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия 
живот”.  

 
Направление Х  

 
Участие в национални програми и проекти, работа на 
училището по европейски проекти по ОПРЧР 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
Приоритетно направление I. 
 
  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 
възпитание:   
 
ЦЕЛИ:   
1.   Осигуряване на качествено и ефективно образование.  
2.  Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 
към конкретни резултати.  
3.   Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за 
вътрешно оценяване.  
4.   Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно 
развитие.  
5.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 
гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 
физическа активност и спорт.  
6.   Използване на иновативни педагогически технологии и методологии на обучение – 
интерактивни, проектно-базирани.  
7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.  
  
 
 



ДЕЙСТВИЯ   
Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговор-

ници 

1. Сформиране на 
паралелки с 
конкретна 
насоченост към 
дадена културно-
образователна 
област. 

1.Проучване 
интересите на 
учениците и техните 
родители чрез анкети. 

Обучение по учебни 
предмети от ИУЧ в 
съответствие с 
желанията и 
потребностите на 
учениците. 

м. март        
м. май в 
съответната 
календарна 
година 

Класните 
ръководи
тели на I 
и V клас 

 2.Планиране на 
групите и учебните 
предмети от  ИУЧ в 
Списък-образец 1 за 
учебната година. 

Добра пълняемост на 
групите от  ИУЧ 

м. юни в 
съответната 
календарна 
година 

Директо- 

ра 

2. Организиране 
на преподаването 
и управлението 
на паралелката в 
съответствие с 
личностно-
центрирания 
подход. 

1.Проучване на 
методическа и научна 
литература по 
проблема. 

Овладяване и 
прилагане на 
личностно- 
центрирания подход. 

2016 г. – 
2021 г. 

Препода- 

вателите 

 2;Вътрешноучилищни 
форуми за споделяне 
на добри практики. 

Преподаване и 
обучение, 
ориентирано към 
детето. 

2016 г. – 
2021 г 

Препода-
вателите 

           
  Направление ІІ.  
Статут и професионално развитие на учителите, директора и другите педагогически 
специалисти 
 
ЦЕЛИ:   
 
1.  Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите 
работещи в училището.  
2.  Продължаване /оптимизиране структурата/ на изградената система за 
квалификация.  
3.  Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.  
4.  Повишаване на изискванията към работата на учителя.  
 
 
 
 
 
                



Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Повишаване 
квалификацията 
на учителите и 
придобиване на 
нови 
компетенции и 
умения. 

1. Актуализиране на 
плана за 
квалификационна 
дейност в 
съответствие с 
потребностите на 
преподавателите и 
училището. 

 

Реализиране на 
заявени 
потребности. 

2016 г. – 
2021 г  

Комисия за 
повишаване 
на квалифи-
кацията 

 

 

 

 

2. Провеждане на 
Обучения –
вътрешноучилищни и 
извънучилищни  
 

Придобити нови 
компетенции и 
умения, присъждане 
на квалификационни 
кредити. 
 

2016 г. –   
2021г. 
 

Комисия за 
повишаване на 
квалифи-
кацията 

 
 

                                                                                                                                         
Направление ІІІ 
 
 Утвърждаване на училището като мултикултурно средище за изява в различни 
дейности по интереси 
 
ЦЕЛИ:   
1.  Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-
добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 
потенциал на учениците.  
2.  Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и 
живот в информационното общество.   
3. Популяризиране изявите на учениците. 

4.  Поддържане  на интернет страница и ФГ на училището с възможности за поставяне на 
въпроси, даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни 
документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, 
галерия със снимки.  
 

Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Утвърждаване 
на форми на 
ученическо 
самоуправление. 

1. Изработване на 
програма за работа на 
ученическия съвет. 

Организирана и 
систематизирана 
работа на 
ученическия съвет. 

2019 г. Христина 
Иванова 

 2. Участие при 
обсъждане 
на инициативи и 
проблеми, свързани с 
училищния живот. 

Ангажираност на 
учениците при 
провеждане на 
инициативи и 
решаване на 

2016 г. – 
2020 г 

Класните 
ръководи- тели и  
Учениче-ският 
съвет 



проблеми. 

 3. Провеждане на Ден 
на ученическото 
самоуправление. 

Разбиране на 
отговорностите и 
задълженията на 
работещите в 
училище. 

м. май на 
съответната 
година 

Преподавателите 

 4. Определяне на 
конкретните 
извънкласни дейности. 

Изградени групи за 
работа в 
извънкласни 
дейности в 
свободното време на 
учениците. 

м. май –        
м. 
септември 
на 
съответната 
календарна 
година 

Преподавателите 

 5. Ще продължим да 
обогатяваме книжното 
богатство в кътовете за 
четене, за да я 
превърнем в любимо 
място за отдих и 
творчество 

Засилване интереса 
към четенето на 
книги. 

м. май –        
м. 
септември 
на 
съответната 
календарна 
година 

Преподавателите 

 
Направление ІV. 
  Изграждане на приобщаваща образователна среда. 
 
Основни положения в процеса на приобщаване: 
1. От гледна точка на приобщаването различията са ресурси, а не недостатъци или нежелани 
отклонения от нормата.  
2. От своя страна учителят се фокусира върху активната роля на детето като агент на 
научаването, вместо да го поставя непрекъснато в ролята на пасивен обект, върху който се 
въздейства с методически инструменти. 
3. При подхода на приобщаването усилията се насочват към промяна на средата, а не на 
индивида. Средата трябва  да „пасне“ на детето, а не детето – на средата. 
4. За да бъде то успешно, в него трябва да бъдат въвлечени учители,  директорите, 
останалите деца, родителите, както и други представители на местната общност. 
5. Всички учители трябва да бъдат готови да обучават ученици със специални образователни 
потребности (СОП) и всички училища трябва да поемат своята роля за образованието на 
децата от местната общност, независимо от техния произход или способности 
6. Насърчаване умението за рефлексия у учениците. Това от своя страна е свързано със 
стимулиране на активното участие на децата – да изследват, да преживяват, да придобиват 
опит, който да анализират. 
7. Акцентиране на подходите ориентирани към ученика: 
-Детето е в центъра. 
-Признават уникалността и индивидуалността на всяко дете. 
-Децата са участници (обучението предполага участие). 
-Учениците конструират знанието си във взаимодействие със средата. 
-Целта на обучението е развитие на умения за решаване на проблеми, стимулиране на 
интелекта и въображението. 
- Поставя акцент върху постигането на по дълбоко разбиране. 
- Насърчава се съвместната работа и сътрудничеството. 
- Възпитава свобода на мисълта у граждани 



 
 
 
 
 
 
Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Да се отговори 
на изискванията 
за създаване на 
приобщаващо и 
подкрепящо 
образование 

Осигуряване на  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., 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. 
 

Учениците, 
нуждаещи се от 
приобщаващо и 
подкрепящо 
образование да се 
чувстват значими и 
обгрижвани. 

ІХ. 2020 г.  

 2. Организиране 
на форуми за 
изява на 
талантливи 
ученици. 

1. Провеждане на 
вътрешноучилищни 
конкурси, състезания, 
чествания. 

Създадени условия 
за активно 
включване и изява на 
учениците. 

2016 г. –   
2021 г. 

Преподаватели
те 

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., 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. 
 
Направление VI .  
Взаимодействие с родителската общност          
 
 ЦEЛИ   



1.   Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 
взаимодействие и сътрудничество с родителите им.  
2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с 
ППЗНП.  
3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 
образование.  
4.  Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.  
5.  Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 
успеваемостта на учениците.  

 

Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Превенция на 
агресията. 

1. Срещи разговори с 
представители на 
организации, работещи 
по проблемите на 
агресията и насилието. 

Реализиране на 
съвместни 
инициативи. 

2016 г. – 
2021 г 

Комисия за 
борба с 
противообщес
твените 
прояви  

 2.Практически 
занимания 
в паралелките. 

Придобиване на 
умения за справяне с 
проблемни ситуации 
и агресия. 

2016 г. – 
2021 г 

Комисия за 
борба с 
противообщес
твените 
прояви 

2. Политики и 
ключови мерки за 
превенция на 
преждевременнот
о напускане на 
училището 

 

 

 

Осигуряване на 
позитивна 
образователна среда и 
повишаване 
качеството на 
образованието като 
предпоставка за 
развитие на личността 
на всеки ученик и 
предотвратяване на 
преждевременното 
напускане на училище 
 

Създаден училищен 
климат и атмосфера 
на взаимоотношения 
и управление 

2020 г Комисия за 
борба с 
противообщес
твените 
прояви 

3. Качествено 
образование за 
ученици от 
уязвими 
етнически 
общности и 
ученици със СОП 

 

 

 

Осигурен достъп до 
образование и 
повишаване 
качеството на 
образование 

Създадени условия за 
работа с учениците. 

2020 г. Комисия за 
борба с 
противообще 
ствените 
прояви 
Ресурсен 
център 
гр.Враца 



4.Интеграция на 
преждевременно 
напусналите 
ученици 

 

 

Повишаване участието 
и ангажираността на  
родителите и 
утвърждаване на 
индивидуалното и 
груповото 
настойничество. 

Кариерно ориентиране, 
консултиране и 
развитие на модели за 
придобиване на 
професионална 
консултация. 

Прилагане система за 
ранно 
предупреждение, 
развитие на занимания 
по интереси и 
подпомагане на 
ученици застрашени от 
отпадане по финансови 
причини. 

Поети конкретни 
ангажименти за 
групово 
настойничество. 
Професионална 
реализация на 
учениците. 

2020 г. Комисия за 
борба с 
противообщес
твените 
прояви 

Директор 

Център за 
кариерно 
ориентиране 
гр. Враца 

Отдел” 
Социално 
подпомагане” 
гр. Мездра 

Приоритетно направление VII 
 
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 
учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и 
творчество. 
     
 ЦЕЛИ   
1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците  
2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата  
3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.  
4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.  
5.  Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.  
6.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите   

Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Привличане на 
училищните 
общности в 
процеса на 
вземане на 
управленски 
решения -
персонал,учениц
и, училищно 
настоятелство. 

1. Провеждане на 
работни 
срещи между 
директор, 
преподаватели, Съвета 
на настоятелите и 
представители на 
ученическия съвет. 

Прозрачност при 
обсъждане на 
текущи въпроси и 
вземане на 
управленски 
решения 
Подобряване на 
информационната и 
комуникативна среда. 

2016 г. 
– 2021 г 

Директора 
 



 2. Провеждане на 
съвместни дейности с 
училищното 
настоятелство. 
 
3. Задълбочаване и 
разширяване 
инициативите, 
свързани с миналото и 
фолклорните традиции 
на нашия роден край. 
 

Участие на 
родителите в 
училищния живот. 
 

да възпитаваме и 
изграждаме дух на 
родолюбие 

2016 г. 
– 2021 г 

Директора 
Училищното 
настоятелство 
Преподавателите 

 
 
 
Приоритетно направление VIII  
 
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището        
 
ЦЕЛИ   
1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.  

2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.  
3.     Естетизация на околната среда.  

4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това 
число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, 
подобряване на учебната материална база.       

1.  Подобряване и 
модернизиране на 
вътрешното 
обзавеждане на 
класните стаи, 
кабинетите, 
учителската стая и 
административните 
помещения. 

1. Изработване на 
план за 
модернизиране и 
обогатяване на 
обзавеждането 
2. Поетапно 
закупуване 
на обзавеждане. 

Поетапно 
модернизирано 
обзавеждане в 
определени 
помещения (по едно 
за всяка година) и 
планиране на 
средства. 

2016 г. – 2021 
г 

Директора 
и   зам. 
Директора 

2.  Модернизиране 
на дидактическите 
пособия. 

1. Събиране на 
писмена 
информация от 
преподавателите за 
необходимите 
дидактически 
пособия 
2. Изготвяне на план- 
сметка. 
3. Поетапно 
закупуване. 

Модернизирани 
дидактически 
пособия за 
провеждане на ОВП. 

2016 г. –   
2021 г. 

Дейности  
 

3. Осъвременяване 
на компютърната 
техника, 
периферните 
устройства и 
софтуера. 

1. Изготвяне на 
справка за 
необходимите 
компютърната 
техника, 
периферните 

Съвременна 
компютърната 
техника, периферни 
устройства и 
софтуер за 
осъществяване 

2016 г. –   
2021 г. 

Директора
зам. 
Директора 
 



устройства и 
софтуера 
2. Поетапно 
закупуване. 

цялостната дейност 
на училището. 

 

Приоритетно направление IX  
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”   

Образователната концепция „Учене през целия живот" (или непрекъснато 
образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за 
лична професионална кариера и добри перспективи.Ученето през целия живот спомага за 
поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от 
откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите 
за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и 
търсения.       

 
ЦЕЛИ  
1.     Въвеждане на нови форми на обучение.  
2.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.  
3.     Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.      
ДЕЙСТВИЯ  
1.  Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София, старши експерт, отговарящ за 
квалификацията в РУО-Враца, практическата реализация на непрекъсната квалификация на 
работещите в училището.  
2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование 
с цел придобиване на необходими нови умения и компетениции.  
3.  Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.  
4.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.  
5.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и 
европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с 
модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите 
на училищата".  
6. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни 
дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.  
7. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 
обучение, читалища и неправителствени организации.  
8. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на 
добри практики.  
9.  Развитие на електронните умения на учители.  

Приоритетно направление Х  
Участие в национални програми и проекти:        

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

2.  Развитие на конкурентоспособността на училището.       

ДЕЙСТВИЯ   
Участие в:  
1.  Квалификация, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата 
за въвеждане на новата структура на средното образование.  



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

4.  „Модернизация на материалната база в училище". 
5.  „Училището - територия на учениците” 

В следващия 5-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин 
на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на 
предходните проекти: „Училищно мляко“, „Училищен плод“, както и ще се включим в нови 
такива. 

Специфични цели Дейности Очаквани резултати Срок Отговорници 

1. Делегиране на 
правомощия. 

1. Делегиране на 
правомощия на 
работни 
групи за реализиране 
на дейности по 
изпълнението на 
конкретни задачи. 

Децентрализирано 
управление на 
училището, 
разпределени 
правомощия. 

2016 г. – 
2021 г. 

Директора 

2. Увеличаване 
на приема на 
ученици. 

1. Провеждане на 
съвместни дейности с 
детски градини и 
начални училища. 

Увеличаване приема 
на ученици в І и V 
клас . 

2016 г. – 
2021 г. 

Преподаватели
те 

3. Провеждане на 
рекламни 
кампании. 

1. Създаване на екип за 
изработване на 
проекти 
на рекламни 
материали. 

Наличие на идейни 
предложения. 

м. 
септември 
2020 г. 

Преподаватели
те в IV и 
Vклас 

 2. Провеждане на 
начални 
рекламни кампании на 
две нива: 
- за І клас; 
- за V клас. 

Организирано и 
целенасочено 
въздействие върху 
местните общности. 

2016 г. – 
2021 г 
ежегодно 
през м. 
ноември 

Преподаватели
те 

 3. Провеждане на 
поддържащи рекламни 
кампании на две нива: 
- за І клас; 
- за V клас. 

 2016 г. – 
2021 г 
ежегодно 
през м. 
февруари 
– м. 
март 

Преподаватели
те 

4.  Изграждане на 
капацитет за 
разработване на 
проекти и участие 
в 
европейски и 
национални 
програми 
за развитие на 
образованието. 

1. Сформиране на 
екип. 

Сформиране на 
екип за разработване 
на проекти. 

2016 г. – 
2021 г 
ежегодно 

Директора 
Преподаватели
те 



 2. Обучение на екипа 
за 
разработване и 
управление на 
проекти. 

Добре обучен и 
мотивиран екип за 
разработване на 
проекти. 

2016 г. – 
2021 г 

Директора 
и   зам. 
Директора 

 3. Проучване на 
възможностите за 
финансиране. 

Добра 
информираност. 

2016 г. – 
2021 г 

Преподаватели
те 

 4. Разработване и 
управление на 
проекти. 

Придобит опит 
Създадени 
възможности за 
допълнително 
финансиране и 
разширяване кръга 
от дейности на 
училището. 

2016 г. – 
2021 г 

Преподаватели
те 

5. Привличане на 
партньори за 
участие в 
проекти. 

1. Обсъждане и 
споделяне 
на намерения с 
представители на 
различни организации, 
проявяващи интерес 
към сферите, в които 
училището 
възнамерява 
да кандидатства по 
проекти. 

Наличие на 
партньори. 

2016 г. – 
2021 г 

Екипа по 
разработ-ване 
и управле- ние 
на проекти 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стратегията на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ се основава на принципите на ЗПУО, в 

сила от 01.09.2016 г. 
Срокът за изпълнение е петгодишен. 
Актуализацията на стратегията за развитие на училището е приета на заседание на 

 ПС - Протокол №  10/03.09.2018 година 
Актуализацията на стратегията за развитие на училището е приета на заседание на 

 ПС - Протокол №  .2019 година 
Актуализацията на стратегията за развитие на училището е приета на заседание на 

 ПС - Протокол №  .2020 година 
 

Стратегията за развитие на училището подлежи на актуализиране. 
          Забележка: Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще се изработва 
годишен план за дейностите с конкретните срокове и отговорници. Изпълнението на 
стратегията ще се наблюдава от фокус-група. Наблюдението ще се отчита с доклад пред 
педагогическия съвет. 
            Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 
значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на 
средното образование. 


	Страдегията е актуализирана и приета на заседение на  Педогическия съвет с протокол № 10/14.09.2020  година и утвърден със заповед № 619/14.09.2020 година

