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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящата Стратегия определя развитието на ОУ „Антон Страшимиров” 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.  

Настоящата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от 

промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ условия за личностно 

развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усвояване на знания.  

1. Нормативна основа  

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и 

стандартите, заложени в следните документи: 

1.1. Конституция на Република България  

1.2. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 - 2030) 

1.3. Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020)  

1.4. Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

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

1.5. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)  
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1.6. Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020)  

1.7. Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030) 

1.8. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020)  

1.9. Конвенция на ООН за правата на детето  

1.10. Закон за закрила на детето  

1.11. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

1.12. Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016 

1.13. Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование, 2016 

1.14. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот  

1.15. Национална референтна рамка.  

1.16. Националната програма за развитие България 2030 

1.17. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.  

1.18. Регионални приоритети на средното образование 

1.19. Общински политики в средното образование 

1.20. Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието 

на образованието 

  

Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Антон Страшимиров” е разработена на 

основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.  

   

 

2. Кратки исторически данни:   

През 1879 г., на 20 май стар стил в село Светлен се заселват 7 къщи българи, 

преселници от Беломорска Тракия. След преодоляването на първите пречки, жителите на 

селото бързат да си създадат училище. То е открито през 1881 г.  На 17 години тук 

учителствува бъдещият писател Антон Страшимиров. Макар да е работил само една година,  

неговото име завинаги е вплетено в историята на с. Светлен. 

В него през 2020-2021 учебна година се обучават 94 ученици от първи  до седми 

клас. Обучението се осъществява от 14 педагогически специалисти. 

Наименованието на училището е Основно училище «Антон Страшимиров». 

     Седалището на училището е с. Светлен, община Попово, област Търговище, ул. 



«Стоян Палаузов» № 64.  

Официалният адрес е: с. Светлен, община Попово, област Търговище, ул. «Стоян 

Палаузов» № 64. 

Тел./факс: 06030 2438; 

ОУ „Антон Страшимиров” е общинско. Според вида на подготовката то е 

неспециализирано, а според етапа или степента на образование е основно от І до VII клас. 

Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка.  

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

сформирани  4 групи целодневно обучение от  І до VII клас. Училището осигурява обедно 

хранене и целодневно обучение на всички ученици.  

За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществения съвет, 

Регионално управление на образование, Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, 

читалища  и органите на местната власт.  

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ  

1.     Социално-икономически анализ 

• Основни предизвикателства и ефективни начини за справяне с тях: 

Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете и 

нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери поставят 

образованието, обучението и ученето пред множество от предизвикателства. За справянето 

с тези предизвикателства е необходимо всеки български гражданин да бъде образован, 

знаещ и можещ човек с перспектива за лично и обществено благополучие. Цел на 

образователната система е изграждането на автономни и инициативни личности, 

уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с 

нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват 

и прилагат за себе си и в полза на общността.  

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се разширява и 

променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална интелигентност. През 

следващите години трябва да се доразвиват базовата и функционалната грамотност в 

областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните умения. 

Заедно с това ще се налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, 

изказване на информирано мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми 



и умения за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества на личността като етично 

поведение, любознателност, адаптивност, лидерство, социална отговорност и приемане на 

различията. 

Успехът на личността, както и благополучието на обществата все повече ще се определят 

от това, в каква степен образованието формира у всеки човек ценности и изгражда 

ценностно-ориентирано поведение. Все повече се очертава необходимостта от 

приоритизиране на възпитателната работа, включително за възпитаването на децата и 

учениците като достойни граждани на България, Европа и на света. В този процес пряко 

ангажирани са и родителите и учителите. Прилагането на целенасочени политики за 

взаимодействие с родителите се очаква да доведе до значително по-добри резултати в 

образованието, но също така и до формирането на ценности, ориентирани към доброта и 

толерантност. 

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.  

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването на 

родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на 

възможностите им за граждански контрол чрез участие в Обществен съвет и Родителски 

клуб.  

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 уроци, 

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.  

• Предпоставка за справянето на сегашните и бъдещи ученици с най-големите 

предизвикателства в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване на 

знанията и уменията при формиране на ценности и нагласи. За целта се налага преход от 

преподаване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на 

интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния 

процес, персонализация на учебното съдържание и ориентация към резултати. Това са 



задачи за учителя на XXI век. Все по-ясно се очертава необходимостта учителите да са 

креативни, иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите хора за 

търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси. Необходимо 

е учителите да провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, 

развитие и взаимопомощ. Прилагането на тези политики ще повиши качеството на 

образованието. За постигане на тази цел училището трябва да бъде обезпечено с 

квалифицирани специалисти, които откриват и развиват заложбите и талантите на всяко 

дете/ученик. 

• Важен фактор за гаранция на качествено образование е целенасочената и 

систематична квалификация на педагогическите специалисти. В  ОУ „Антон 

Страшимиров”  квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти се 

реализира чрез обучения по национални и регионални програми, както и чрез вътрешно-

институционални форми. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност, се търси път за професионално развитие, адекватно на националната и 

училищната политика. 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.  

 

2. Демографска характеристика:  

   

В  Община Попово значителна част от училищата са със смесен етнически състав.  

Ромските деца в училището са представители на различни ромски групи – миллет, 

хорохане рома, значителен брой калдараши и  неголям брой рудари. Не всички от тях се 

самоидентифицират като роми: повече от половината се определят като турци, една малка 

част – като власи. Голяма част от родителите на тези деца работят в чужбина или други 

населени места в страната и целогодишно отсъстват от семейството. Отглеждането, 

възпитанието и контролът им е поверен  на възрастни хора – баби и дядовци, за които 

приоритет е децата да са здрави и задоволени, без значение дали посещават училище. Това 

създава сериозни предпоставки за нередовно посещение на училище и голям брой 

отсъствия, което от своя страна води до нисък успех. Краен резултат от този процес е 

отпадане от училище на част от децата. Над 50 ученика могат да бъдат определени като 

застрашени от отпадане. Поради това ангажирането на родителите (вкл. бабите и 



дядовците) с живота на училището е от ключово значение за повишаване на посещаемостта 

и намаляване на отпадането на ромските ученици. 

С всяка изминала година се увеличава и броят на децата, които периодично или 

постоянно пътуват с родителите си в чужбина. Това е много сериозен проблем, който оставя 

голяма част от тези деца (най-вече пътуващите епизодично) без образование. Необходимо 

е да продължи работата с родителите, за да се изгради нагласата, че училището е сигурно 

място за техните деца. 

 

 

3. Ученици  

   

В училището се обучават ученици от I до VII клас включително, живеещи в селата 

Светлен, Глогинка, Априлово, Звезда, Заветно, Долна Кабда и малък брой в гр. Попово. 

Анализът на движението на ученици показва, че децата се преместват навън или към 

училище основно по семейни причини, поради смяна на местоживеене или напускане на 

страната.   

В училището са създадени възможности за включване на учениците в разнообразни 

извънкласни дейности, които се организират след проучване на техните интереси. 

 

 

4. Педагогически специалисти и непедагогически персонал  

   

През учебната 2020/2021 година щатният персонал в ОУ „Антон Страшимиров”, от 

които 14 педагогически специалисти, в т.ч. директор и 4 непедагогически персонал.  

Всички учители повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: 

семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени.  

В училището има една синдикална структура, която има добър диалог при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същата участва при 

разработване на вътрешноучилищните правилници, правила и процедури.  

 

5.  Материална и учебно-техническа база. 

   

В сградата на училището са обособени помещения за начален и прогимназиален 

етап, които са разположени на различни етажи. На първия етаж има 4 класни стаи, столова 

и здравен кабинет. Втори етаж:  кабинети по български език и литература, английски език, 

природни науки, математика, компютърен и ресурсен кабинет, стая за занимания по 

интереси. Училището разполага с физкултурен салон, спортни площадки и игрища, класна 



стая на открито.  

Училището разполага с безжичен интернет на цялата си територия, със смарт 

монитор. Всички учители ползват служебни лаптопи. За нуждаещите се ученици има 

осигурени таблети. 

          

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Работещ екип за обхват на 

подлежащи на задължително обучение 

ученици; 

- Назначен образователен медиатор; 

- Високо квалифициран и мотивиран 

педагогически персонал; 

- Проведено обучение за 

придобиване на дигитални умения и 

предоставен достъп в училищата до 

безплатен интернет и дигитални ресурси 

- Педагогическият колектив създава 

позитивен психоклимат в училище; 

- Участие на учениците в мрежа от 

образователни институции; 

- 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. 

- Всички ученици са обхванати в 

групи за целодневна организация на 

учебния ден. 

- Ежегодно близо 100% от 

завършващите постъпват в профилирани и 

професионални гимназии. 

- Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици. 

- Добро   сътрудничество между 

училището, родителската общност и 

институции. 

- Разнообразна извънкласна дейност 

на учениците, съобразена с техните 

интереси 

- Всеки учител разполага със 

служебен лаптоп 

- Класните стаи са съвременно 

обзаведени. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация; 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците; 

- Поддържане  на взаимодействието 

между училището, родителската общност 

и другите институции; 

- Подкрепа на ефективно ученическо 

самоуправление; 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическите 

специалисти на ученици и родители; 

- Използване на възможностите на 

съвременните технологии и образователни 

платформи за допълнителна работа; 

- Осигуряване на модерна, сигурна, 

достъпна и екологична среда и превръщане 

на училището в център на общността; 

- Подкрепа и развитие на култура за 

иновации, креативност и споделяне на 

добри практики; 

- Фокусиране на обучението към 

формиране и развитие на умения за живот 

и работа през XXI век; 

- Засилване ролята на училището за 

възпитание в ценности и превръщането им 

в ценностно-ориентирано поведение; 

- Формиране и развиване на 

ефективна училищна общност с акцент 

върху системната работа с родителите. 

  



- Компютърна зала със смарт 

монитор, ресурсен кабинет, стая за 

занимания по интереси. 

- Съвременна спортна база и много 

добре оборудван физкултурен салон. 

- Функционира и модерен, 

съвременен стол, в който се хранят част от 

учениците.  

- Има камери за видеонаблюдение. 

- Много добре функциониращи 

екипи за дежурство от учители, ученици и 

непедагогически персонал. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Тенденция към намаляване общия 

брой на учениците в сравнение с 

предходните години. Причини: ниска 

раждаемост, намаляване броя на 

постоянните жители, високо ниво на  

безработица. 

- Ниска пълняемост на някои  

паралелки.  

- Голям брой отсъствия на ученици, 

поради занижен родителски контрол или 

незаинтересованост на родителите. 

- В училището няма педагогически 

съветник /психолог. 

- Феминизация на учителската 

професия. 

- Ниско ниво на познавателни и 

социално-емоционални умения, 

необходими за училищно обучение у деца, 

за които българският език не е майчин; 

- Неголям брой ученици, оставащи 

на поправителни изпити; 

- Висок дял на лицата, които не 

притежават функционална грамотност в 

областта на четенето, математиката и 

природните науки; 

- Незадоволително равнище на 

дигиталните умения на участниците в 

образователния процес; 

- Трудности за персонализация на 

обучението в зависимост от потребностите 

и интересите на отделното дете и за работа 

в мултикултурна среда; 

- Сегрегация на училището; 

- Липса на инициативност и слаба 

заинтересованост от страна на някои 

родители за участие във вътрешно-

училищния живот. 

- Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците; 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал; 

- Работа с училищна документация 

на педагозите, което отнема от времето за 

работа с децата; 

- Продължаващо задълбочаване на 

неблагоприятните демографски тенденции 

и засилване на негативните им ефекти 

върху образователната система; 

- Недостатъчно развита система от 

единни индикатори за отчитане 

институционалния напредък на училището 

по определена тема в контекста на 

резултатите от обучението; 

- Трудности, свързани с промяната 

на фокуса на обучението поради липса на 

квалификация за прилагане на  

компетентностния подход. 



- Недостатъчно активна работа с 

родители. 

- Поради високото ниво на училищна 

ангажираност и съобразяване с транспорта 

на пътуващи ученици е трудно да се 

формират групи, с които да се  работи в 

извънучебно време. 

 

МИСИЯ 

 

 Основната ни цел е нашите ученици и техните родители да ни имат доверие при  

формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат 

пълноценното развитие на ученика като личност и член на обществото и професионалната 

му реализация.  

ВИЗИЯ 

 

 1. Нашето училище 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. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта 

на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на ЗПУО. 

 3. Ще приложим различните форми на обучение с цел да отговорим на 

потребностите на общността от образование. 

 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база. 

 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсни 

учители, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа 

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

 6. 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. 

7. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 

здравословен начин на живот. 

 8. Ще изградим училищна библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и 

творчество. 



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

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на различните етноси и на 

родината ни. 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

1. Компетентности и таланти 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотена училищна общност и системна работа с родителите и общността 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Учене през целия живот 

7. Ефикасно управление и участие в училищни мрежи 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1  

Компетентности и таланти 

 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности е развитие на 

личностния потенциал на ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на 

индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му. Акцентът 

при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови знания към развитие на 

съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание, както 

и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците.  

За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява партньорство и ефективно 

с родителите и другите заинтересовани страни. 

 

Цел 1 .1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

● 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; 

● Придобиване 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; 

● Достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси, подпомагащи 

придобиването електронни ресурси, подпомагащи придобиването на необходимите 

компетентности и стимулиращи развитие на необходимите компетентности и 

стимулиращи развитиетото на личностни, социални и на личностни, социални и 

граждански умения и на емоционална интелигентност, граждански умения и на 

емоционална интелигентност; 

● Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху 

функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните 

науки, както и умения за решаване на проблеми в екип и метакогнитивни умения; 

● Прилагане на система за провеждане и оценяване на учениците в електронна среда. 

● Създаване на условия и възможност за представяне на постиженията на учениците; 

● Формиране на умения при 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 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 учениците на 

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през  XXI век. 

 

Цел 1.2. 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 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; 

● 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;  

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

езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик; 

● Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците  

 

 

Цел 1.3 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. 

● 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 учениците с изявени интереси в 

определена област на науката, технологиите, технологиите, изкуствата, културата и 

спорта; 

● Създаване на подходящи условия за насърчаване на активния начин на живот; 

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

учениците. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2  

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на преподаване 

и учене, основан на компетентностния подход.  

 

Цел 2  Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

учителя 

 

 

● Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти за 

продължаващо професионално развитие през целия живот; 

● Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно ориентиран подход в образователния 

процес 

● 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 мрежа 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 ученици, с ученици със специални образователни потребности 

и в мултикултурна среда 

● Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С 

РОДИТЕЛИТЕ 

 

 Прилагане на  политика за създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в 

училищната общност между всички участници в образователния процес (ученици, учители, 

други специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с 

институции и граждански организации, имащи отношение към образователното и 

личностно развитие на децата. Те ще се осъществяват в условията на равнопоставеност и 

диалог и ще са насочени към постигане на споделена визия за развитието на училището. 

Водеща цел е утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на 

доверие, уважение и грижа за другия, на чувството за общностна принадлежност и стремеж 

към по-добри постижения. 

 



Цел 3.1. Създаване и функциониране на училищна общност 

● 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 училищната общност 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 училището в център на общността и място за диалог (дружелюбна училищна 

среда). 

 

Цел 3.2. Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното 

развитие на 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 училището, 

чрез провеждане на обучения, семинари, кръгли маси. 

● 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 учениците; 

● Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и 

организации, оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за учениците; 

● Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво клас, 

/училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши родители  и 

ученици и др., които работят съвместно в интерес на училището и др.) 

● Насърчаване на родителите да участват, чрез избраните от тях представители в 

обществения съвет.  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 Продължаване изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на равен 

достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната 

система. Изпълнение на  мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на 

образователна интеграция, мотивация на деца и родители за образование, системна работа 

с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес. 

Системна политика на училището за разширяване на възможностите за ефективно 

приобщаване на ученици със специални образователни потребности и от уязвими групи.  

Поддържане на сътрудничеството между училището и държавните и местните органи в 

социалната и здравната сфера. Осигуряване на  приобщаваща, подкрепяща, сигурна и 

безопасна образователна среда за провеждане на ефективен образователен процес, за 



опазване и укрепване здравето на децата и учениците и за тяхното пълноценно личностно 

развитие. 

 

Цел 4 1. Преодоляване на регионалните, социално икономическите и други бариери за 

достъп до образование 

● Подпомагане на храненето, достъп до образователни ресурси, осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден; 

● Осигуряване на безплатен, безопасен и  транспорт на учениците до училище; 

 

Цел 4.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение 

към образованието 

● Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик –– родител, родители 

–– учители, учители –– медиатори/социални медиатори/социални работници за 

превенция на отпадането от образователната система; 

● 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; 

● Активно участие на училището в сформирания екип  на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната, в т.ч. 

проследяване на всеки случай ученик при пътуване и миграция и/или в риск от 

отпадане, както и подобряване на междуинституционалния обмен на информация; 

 

Цел 4 .3. Подкрепа на развитието на специалистите в училище 

● Повишаване компетентностите на учителите и образователният медиатор, за 

успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния процес; 

● Повишаване на компетентностите на учителите и образователния медиатор за 

работа в мултикултурна образователна среда; 

● Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на 

непедагогическите специалисти; 

 

 

Цел 4.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик 

● Регламентиране на възможността за включване на повече педагогически 

специалисти съобразно необходимостта в група/паралелка с оглед отделяне на 

повече внимание и грижи; 

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

ученика към условията в детската градина и в училището, както и на прехода между 

отделните етапи; 

● Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за персонализиране 

на обучението за всеки ученик, съобразно индивидуалните му потребности и  

проследяване напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му потенциал 

● Използване на възможностите на дигиталните технологии при персонализацията на 

обучението. 

● Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 

обучението на учениците.. 

 

Цел 4.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици 

със специални образователни потребности 



● Функционално оценяване на образователните потребности на учениците със 

специални образователни потребности и хронични заболявания; 

● 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; 

● Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на 

учениците със специални образователни потребности; 

● Използване на адаптирани образователни ресурси за ученици със специални 

образователни. 

 

Целел 4.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, 

включително включително роми, на търсещи или получили международна закрила и 

мигранти; 

● Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и 

ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност; 

 

 

 

Цел 4.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици 

с изявени дарби 

●  Взаимодействие между училището и центъра за подкрепа за личностно развитие за 

ранно откриване на талантите и способностите на всеки ученик и насърчаване на  

развитието и реализацията им чрез училищните екипи за подкрепа; 

● Осигуряване на достъп до занимания по интереси на всички желаещи ученици. 

 

Цел 4.8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на  

дискриминация в училище 

 

● 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; 

● Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители,  

родители –– учители за превенция и намаляване на агресията и тормоза в училище. 

 

Цел 4.9. Разширяване на възпитателната функция на училището 

● 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 

училище; 

● Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в 

дейностите на училището 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 



 

Иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-

привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния 

процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение. 

Достъпът до ИКТ на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Ще се 

насърчава и формирането на умения у учениците да станат дигитални създатели, да 

моделират и развиват дигитална креативност.  

Училището ще се стреми да прилага образователни политики за създаване на гражданска, 

финансова, здравна, екологична и спортна култура. Да се формират ключови 

компетентности у учениците за устойчиво развитие, интеркултурен диалог, разбиране и 

оценяване на културното многообразие, както и компетенции за демократична култура и 

дигитално гражданство. Ще се разширяват познанията за безопасност на движението по 

пътищата. 

 

 

Цел 5.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

● Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, методите на 

преподаване и образователната среда; 

● Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички 

сфери на училищния живот; 

● Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни ресурси; 

● 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 обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, критично 

мислене и самооценка; 

 

Цел 5.2. Иновации в образователния процес  

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

различни режими на работа; 

● Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно--базирано 

обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения; 

 

Цел 5.3. Иновации в образователната среда 

 

● Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства в училище, 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 

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

на други участници в иновационните процеси; 

● Разширяване на образователната среда извън училището с оглед прилагане на 

иновации в удобни и достъпни пространства, включително „зелени класни стаи”.  

 

Цел 5.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

● Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното 

учене съобразно възрастта на децата; 

● Усъвършенстване 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, 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 учениците; 

● Избор на високо-технологична образователна среда и условия за преподаване чрез 

използване на интегрирани образователни платформи и облачни технологии; 

● Увеличаване броя на електронни устройства училище; 

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

училище; 

● Развитие на вътрешна училищна мрежа за осигуряване на бърз, защитен и надежден 

достъп до дигитални ресурси; 

● Осигуряване на достъп до виртуална класна стая 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 печатни издания за учениците от I до VII клас; 

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

 

Цел 5.5. Образование за устойчиво развитие 

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

здравословното хранене; 

● Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 

● 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; 

● Използване и използване на на отворени образователни ресурси и модели за 

устойчиво развитие. 

 

Цел 5.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 

 

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

училището; 

● Реконструиране на съществуващи открити/закрити спортни площадки и площадки 

за игри;  

● Изграждане на площадка за обучение на учениците по безопасност на движението 

по пътищата; 

● Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в училище и осигуряване 

на безопасен достъп на всеки ученик до образование; 

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

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

 



 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6  

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

Усилията ще бъдат насочени към създаване на привлекателни и гъвкави възможности за 

придобиване на основни умения, на нови компетентности, на квалификация и 

преквалификация във формалната образователна система и в неформалното обучение, 

както и създаване на условия за информално учене. Всеки избор на индивидуални стратегии 

за образование, обучение и учене ще бъде насърчаван, подкрепян и развиван. 

 

Цел 6.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

 

● Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците за откриване на 

професионалните им интереси; 

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

на учене през целия живот 

 

Цел 6.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

 

● Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за усвояване 

техники на преподаване 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;  

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

 

Образованието все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална политика. В 

управлението се утвърждават интегрираният подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите. Ще се насърчават стратегическите 

партньорства и мобилността с цел обучение и обмяна на добри практики. Ще се насърчават 

политиките за свързаност между образователните институции, в това число споделянето на 

ресурси, работата по проекти и в мрежи. 

 

Цел 7.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните 

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 училище; 

● Утвърждаване на ученическия парламент като ефективен участник в училищния 

живот и в организационното развитие на училището, разширяване на младежкото 

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; 



● Повишаване квалификацията на директора чрез обучения за развитие на лидерски 

компетентности; 

● Дигитализация на управлението и администрацията на училището; 

● Мотивация на училищния екип и подкрепа на иновативните и творчески решения на 

всички участници в образователния процес. 

 

Цел 7.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

 

● Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи с други училища; 

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

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации; 

● Създаване на училищна библиотека. 

 

 

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез наем от земеделска земя. 

- Чрез средства от благотворителни базари на учениците. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения.  

 

 


