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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

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

стандартите, заложени в следните документи: 

• Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014/2020г 

• Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

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

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

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

• Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за 

развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 

• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020) 

• Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

• Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

• Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование; 

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

от 08.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и науката, обнародван в 

Държавен вестник бр.95 от 8 декември 2015г. 

• Наредба  №16 от 08.12.2016 г. за управление на качеството в институциите 

• Други нормативни документи, национални и международни, засягащи 

развитието на образованието 

         Настоящата стратегия проектира развитието на II  ОУ „Константин Фотинов” 

град Лом през следващите четири години чрез оптимизиране и насърчаване на 

иновациите в технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в 

съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и 

принципите на общото Европейско образователно пространство. 

         Стратегията е резултат от осъзната необходимост училището да е фактор, 

създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови 
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компетентности и изграждане на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот в изпълнение на държавната политика  за повишаване на качеството на 

образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 

ІІ . МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

       Формиране  на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация.  

ІІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

         Утвърждаване на II Основно училище „Константин Фотинов“ – гр. Лом, като 

модерно и конкурентоспособно училище, с непрекъснато обновяваща се материална 

база, предоставящо качествено и съвременно образование. Осигуряване на знания и 

личностни умения у учащите се чрез квалифицирани учители с педагогически дарби и 

стремеж към иновации. Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото 

достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като гражданин на 

България и света. Ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и 

насилие. 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

         II ОУ „Константин Фотинов”-град Лом е основано през 1893г.  То е резултат на 

дългогодишни усилия и борби на местното родолюбиво население за просвета и 

образование. През неговите учебни стаи и кабинети са преминали хиляди  ученици, 

които са намерили житейското си поприще като инженери, лекари, учители, юристи, 

икономисти, преподаватели във висши учебни заведения и други.  

       Днес II ОУ „Константин Фотинов ”-град Лом е модерно и конкурентноспособно, с 

непрекъснато обновяваща се материална база, предоставящо качествено и съвременно 

образование, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни 

методи на преподаване.  
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SWOT АНАЛИЗ: 

 

1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

      

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

УЧЕНИЦИ  

1. Обхванати са всички подлежащи на 

задължително обучение деца до 16 

годишна възраст. 

2.Осигурен безплатен транспорт за 

пътуващите ученици . 

3. Няма отпаднали ученици. 

4. Няма повтарящи ученици . 

5. Успешно интегриране на ученици със 

специални образователни потребности . 

6. Добра  пълняемост на паралелките 

7.Успешна реализация на план-прием на 

ученици в I клас и V клас. 

8. Въведено ученическо самоуправление. 

1.Тенденция към намаляване на броя на 

учениците в сравнение с предходните 

години. Причините са ниска раждаемост, 

миграция към големите градове и 

чужбина. 

 

 КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1. Обезпеченост с 

висококомпетентни и мотивирани 

учители. 100% осигуреност с 

квалифициран  учителски персонал, 

включително и квалифицирани учители 

по чужди езици. 

Брой педагогически специалисти  - 36 

Образование:   

* с ОКС „магистър „ и „бакалавър” – 32 

* с ОКС „професионален бакалавър” – 2 

Квалификация:  

                с  II  ПКС - 4 

                с III  ПКС – 5 

                с IV ПКС - 9 
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                с V  ПКС – 8 

                без ПКС – 10 

2. Изградени са 4 методически 

обединения, които  работят по планове, 

включващи  различни форми  на 

самообразование, открити уроци, 

семинари. 

3.Учителите  повишават педагогическата 

си компетентност и въвеждат новости в 

учебния процес. 

4. Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители, училищния психолог и 

ръководството на училището при работа 

с ученици с проблемно поведение или в 

риск. 

5. Действаща система за повишаване на 

квалификацията на учителите 

6. Професионално и компетентно 

решаване на проблеми и казуси, 

възникнали в текущата учебно-

възпитателна работа. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

1. Добро равнище на получените знания 

и изградени умения, съобразени с 

държавните образователни изисквания. 

2. Единодействие на педагогическата 

колегия при планиране и организиране 

на дейности с учениците. 

3. Постигнати на националното външно 

оценяване по-високи резултати от 

средните за областта и за страната. 

4. Активно участие на учениците в 

1. Недостатъчна мотивация на учениците 

за усвояване на трайни знания.  

2. Прояви на апатия и  безразличие на 

част от родителите към степента на 

усвояване на знания и умения от децата 

им. 

3. Затруднено е участието на пътуващите 

ученици в извънкласните форми. 
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училищни, общински, областни 

конкурси и национални, състезания и 

олимпиади; 

5. Желание от страна на учениците за 

участие в училищни дейности. 

6.Създадени много добри условия за 

целодневна организация на учебния ден. 

7. Създадени условия за въвеждането на 

информационните технологии в 

организирането и провеждането на 

учебния процес по всички учебни 

предмети;  

8. Формирани активи на класа и   

Училищен  ученически  съвет 

9. Успешно социализиране на учениците 

със специални  образователни 

потребности  

10. Създадени са специфични училищни 

традиции, символи и ритуали 

11. Пълноценно функциониране на 

УКБППМН, разглеждане на всеки 

случай на провинено дете. 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Училищната сграда е в много добро 

състояние: санирана, сменена PVC 

дограмата, бели магнитни дъски; 

2. По  проект „ИКТ в образованието“ 

през 2014-15 г. са подменени 

компютрите с нови в една от залите; 

По проект „Модернизация на 

материалната база в училище“ е поставен 

ламиниран паркет в 16 класни стаи и 3 

кабинета на администрацията, като 

1. Липса на училищна кухня  за 

подсигуряване на обедното хранене на 

учениците. 
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същите са оборудвани с нови мебели. 

3. В училището има 3 компютърни 

кабинета и един езиков кабинет, 

свързани с Internet, стаи за отдих и 

дейности по интереси, кабинет по 

музика, мултимедийна зала, 

физкултурни салони, столова, спортна 

площадка ; 

4. Функциониращ медицински кабинет; 

5. Осигурена физическа охрана и видео 

наблюдение. 

6. Разширена INTERNET мрежа ;WiFi  

7. След ремонта училището разполага с 

втори физкултурен салон, обновени 

класни стаи и кабинети; изпълнени са 

важни препоръки на РС“ПБЗН“ град Лом 

за създаване на условия за безопасно 

обучение и труд. 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  

1.През 2009-2011 година - международен 

проект за многостранно сътрудничество  

„Наследството на Европа – традициите 

са живи”, Оперативна програма 

„Развитие на човешки ресурси”, „Учене 

през целия живот” – сектор ”Коменски”.  

2.Учебна 2010-2011г. - проект по НП „С 

грижа за всеки ученик”; 

3. Учебната 2009-2010г. - проект „С 

грижа за децата” – „Стая за отдих и 

дейности по интереси”. по национална 

програма „Училището – територия на 

учениците”, модул „Подкрепа на 

1.Недостатъчно желание и мотивация на 

учителите за включване в екипите за 

писане на проектите. 
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целодневното обучение на учениците от 

начален етап” ; 

4.Учебна 2010 - проект „Подпомагане на 

физическото възпитание и спорт” по 

ПМС 129; 

5.Училището участва в НП 

”Оптимизация на училищната мрежа”, 

мярка ”Без свободен час”; 

6. През 2012г. училището работи по 

проект BG051PO001-3.1.06 

„Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес”, по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”; 

7. 2013г.- Проект на МОН BG 051PO001-

3.1.03„Квалификация на педагогическите 

специалисти” по  Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”; 

8. Проект BG 051PO001-4.105-0183 на 

община Лом „Подай ръка„- ОПРЧР и 

Европейски социален фонд към ЕС. 

9. Проект БС-33.12-2-015/18.09.2013г.  

„ Заедно учим творим и спортуваме” към 

ЦОИДУЕМ – София. 

10. 2014/ 2015г. проект по Национална 

програма „ИКТ в училище”; 

11. Учебната 2014/2015 година по НП 

Модернизация на материалната база в 

училище”, модул „ Подобряване на 

училищната среда”  на стойност 38 000 

лева. 

12. Учебна 2015-2016 г. Проект 
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„Сладкогласно звънче“ към ЦОИДУЕМ, 

Приоритет 1: Осигуряване на равен 

достъп до качествено образование на 

децата и учениците от етническите 

малцинства. 

13. 2-годишен проект BG05M2OP001-

2.004-0004 „Развитие на способностите на 

учениците  

и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности 

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза I”. Сформирани са 4 

групи за извънкласни дейности за 

подобряване на обучителни затруднения 

по български език и литература и по 

математика; 12 групи за извънкласни 

дейности по интереси. Участват 270 

ученици от I до VII клас.  

14. Проект „Мрежа от сигурни училища“, 

PROETC Code: 15.3.1.001Финансиран по  

Програма  Interreg V-A Румъния-

България. По тази програма са 

сформирани 2 клуба от доброволци, които 

се обучават за действия при аварии и 

катастрофи, оказване на първа долекарска 

помощ. 

15. 2-годишен проект „Заедно в училище“ 

Проект „Заедно в училище“, Договор 

BG05M2OP001-3.002-0180 – C001 по 

процедура № BG05M2OP001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците 

от етническите малцинства и/или 

получили международна закрила “на 
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община Лом, по който сме партньори. 

Сформирани са 13 групи за обучение по 

интереси. 

16. Проект „ПрироДА“ към издателство 

„Просвета“ за оборудване на кабинет по  

биология и химия и обучение на 2 групи 

ученици по екология. 

17. Проекти на община Лом и на МОН. 

ФИНАНСИРАНЕ 

1.Въведена система за делегиран 

бюджет; 

2. Много добро управление на 

финансови средства в условията на 

делегиран бюджет; 

3. Редовно финансиране от страна на 

първостепенния разпоредител с 

финансови средства; 

4. Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения. 

1. Нисък стандарт за един ученик; 

2.Няма възможност за реализация на 

собствени приходи от отдаване на 

помещения под наем; 

 

 

 

2. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Много добро взаимодействие с ДПС 

към РУ „Полиция“ и  с ОБКБППМН; 

2. Много добро сътрудничество на 

училищното ръководство с общинското 

ръководство, правителствени и 

неправителствени  организации; 

3. В класовете от начален етап има  98 % 

посещаемост на учителско-родителски 

срещи и  съпричастност към проблемите 

1. Недооценяване  от обществото на 

проблемите  на  образованието като 

инвестиция в бъдещето; 

2. Отрицателно влияние на  средата 

върху възпитанието на учениците и 

мотивите за учене; 

3. Слаба или липсва заинтересованост на 

немалко родители (предимно на деца от 

ромски произход) от проблемите на 



 
 

11 
 

на ученика. 

 

 

 

възпитанието на децата; 

4.Недостатъчно присъствие на 

родителски срещи от страна на 

родителите на учениците от VI-VII клас  

5. Нарастване на социалните различия 

между учениците. 

 

V. ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със 

законите и подзаконовите нормативни актове. 

2. Всеобхватност– училищните политиките да бъдат подчинени на местно, 

регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.   

3. Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни.   

4. Документиране- документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и 

архивиране.   

5. Обратна връзка–получаване на отговори и реагиране на  предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС.    

6. Приемственост–новите политики, свързани с образователната реформа няма да 

отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и 

стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и 

ще продължи да се мултиплицира.   

7. Равнопоставеност-всички заинтересовани страни трябва да имат равни 

възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение 

на стратегическите и оперативни цели.    

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността на 

образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на 

развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща 

среда за осигуряване на щастливо детство за всяко дете. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на управлението на 

училището. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  3: Привличане на ресурси от общността и външната среда, 

участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и 

тяхното реализиране. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Осигуряване на съвременна и адекватна на образователно-

възпитателния процес материална и технологична обезпеченост на училището. 

 

VII. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и 

непротиворечива система за ефективно управление на училището. 

Оперативна  дейност  Дейности  

Дейност 1. Изграждане 

на система за 

осигуряване качество 

на образованието 

1.1. Създаване на вътрешни училищни документи за 

изпълнение дейностите по стратегическите и оперативни 

цели, свързани с качеството на образованието във II ОУ „К. 

Фотинов”. Актуализация на вътрешните нормативни актове 

спрямо промените в нормативната база на национално ниво. 

1.2. Изграждане на училищна система за качество. 

1.3. Разработване на училищни учебни планове за всяка 

паралелка, съгласно изискванията на ДОС  за учебния план . 

1.4.Разработване на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден. 

1.4. Изграждане на училищни екипи за  подкрепа за 

личностно развитие на ученика. 

Дейност 2:Инвестиции 

в образованието или 

финансови ресурси 

 

2.1. Разработване на училищни проекти  и участие в 

национални, европейски и други международни програми и 

проекти.  

2.2. Разработване на счетоводна политика на училището. 

Осъществяване на контрол и изпълнение. 

2.2. Разработване на бюджета, съобразно действащата 

нормативна уредба. 

2.4. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на 

средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. 

2.5. Привличане на алтернативни източници за финансиране 

от работа по проекти и програми, дарения, спонсорство и др. 
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2.6. Ефективно използване, подобряване и обогатяване на 

МТБ на училището. Включване на учениците в 

естетизирането и поддръжката на МТБ. 

Дейност 3: 

Квалификационна 

дейност 

 

3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с 

Наредбата за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти . 

3.2. Проучване на нагласите и потребностите от 

квалификация на персонала в училище и провеждане на 

ефективни обучения с доказан резултат съобразно 

придобитите нови компетентности. 

3.3. Изработване на План за квалификация, съобразен с 

изискването педагогическите специалисти да повишават 

квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за 

всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични 

часа годишно за всеки. 

3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти 

3.5.Споделяне на резултатите от обученията и 

мултиплициране на добрия педагогически опит чрез 

различни форми на изява :Дни на отворени врати, събирания 

на педагогическите екипи по ключови компетентности и др. 

3.6. Споделяне на добрите педагогически практики и 

взаимните посещения на часовете на учителите. 

Дейност 4: 

Нормативно 

осигуряване 

 

4.1. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата 

нормативна уредба за осъществяване дейността на 

училището чрез: 

4.1.1. Изграждане на вътрешна система за движение на 

информацията и документите в образователната институция 

/справка СФУК/ 

4.1.2.  Създаване на инструкция за документооборота. 

4.2.Осигуряване на резервни комплекти от учебници и 

учебни помагала в училищната библиотека. 

4.3. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на 
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училищната документация съгласно Наредбата за 

информация и документите. 

4.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация 

съгласно изискванията на Наредбата за информация и 

документите. 

4.5. Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в 

нормативната уредба. 

Дейност 5: Училищен 

персонал 

 

5.1. Изработване на критерии за поощряване на 

педагогическите специалисти с морални и материални 

награди за високи постижения в предучилищното и 

училищното образование. 

5.2. Изработване на критерии за  диференцирано заплащане 

труда на педагогическите специалисти съгласно стандарта за 

финансиране. 

5.3. Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата 

спрямо стандарта за финансиране. 

5.4. Изграждане на комисия за управление на качеството на 

образованието като помощен, консултативен и постоянен 

работен орган към директора на училището за оказване на 

подкрепа при управление на качеството в институцията. 

5.5. Регламентиране съвместната дейност на ръководството, 

класните ръководители и екипите за подкрепа на 

личностното развитие. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за обхват на всички 

деца, подлежащи на обучение, адаптиране на ученика към училищната средата и 

превенция от отпадане.  

Оперативна  дейност  Дейности  

Дейност 1. Обхват на 

учениците, подлежащи 

на обучение 

1.1. Обхождане и записване на всички деца в района, 

подлежащи на училищно образование / 6- 7-годишни / 

1.2. Индивидуални разговори с родителите на 

подлежащите на училищно образование деца 

Дейност 2. 

Изграждане на 

индивидуална среда 

2.1. Изграждане на система за охрана и сигурност с 

видеонаблюдение и жива охрана. 

2.2. Изграждане на ГУТ и училищна Комисия по 
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на ученика  

 

безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и 

задълженията им за предотвратяване на рисковете. 

2.3. Осигуряване на условия за интерактивно учене чрез  

приложение на ИКТ в образователния процес по всички 

учебни предмети. 

2.4. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и 

адаптиране методите на преподаване от страна на учителите 

с оглед постигането на по- добри резултати от ученето. 

2.5. Създаване условия за използване на интерактивни 

техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да 

участват активно в учебния процес. 

Дейност 3: 

Изграждане на 

училището като 

социална институция  

3.1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП. 

3.2. Разработване на програма за превенция на ранното 

напускане от училище. 

3.3. Изграждане на механизъм за превенцията и 

разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и 

партньорство в и извън общността. 

3.4. Създаване на правила в училищните общности за 

решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел 

постигане на бързи и обосновани резултати посредством 

използването на доказани стратегии за решаване на 

конфликти. 

3.5. Училищна комисия за превенция на тормоза и 

насилието. 

3.6. Съвместна работа на училищния психолог с класните 

ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на 

тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение, които са израз на 

общата воля и на координираните усилия на всички 

участници в образователния процес. 

3.7. Внедряване на система за ранно предупреждение за риск 

от отпадане от образование. 

3.8. Изграждане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на 
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училището чрез : 

- интернет страница на училището; 

- електронен дневник; 

- Електронни портфолиа на учители; 

- Електронни портфолиа на класове. 

3.9. Поддържане на  Фейсбук-страницата  на училището. 

3.10. Поддържане на училищния сайт с актуална 

информация. 

3.11. Утвърждаване положителния облик на училището в 

общността и чувството за принадлежност към него от всеки 

възпитаник. 

3.12. Защита на личностното достойнство на учениците и 

учителите в синхрон с демократичните процеси в 

обществото. 

Дейност 4. Превенция 

на отпадане от 

училище 

4.1. Изработване на индивидуални картони в Единния 

регистър на застрашените от отпадане. 

4.2. Включване в плана на училищния психолог и на 

Ученическия съвет дейности за създаване на подкрепяща 

среда, превенция на отпадане и работа с деца в риск. 

4.3. Анализ на постиженията на учениците, застрашени от 

отпадане, и включване в дейности за педагогическа 

подкрепа и допълнителна работа. 

 4.4. Участие на учениците в риск в спортни и извънкласни 

дейности. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Създаване на благоприятна среда, в която грамотността 

да бъде насърчавана с участието на всички възрастови групи от населението и 

внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене.  

 

Оперативна  дейност  Дейности  

Дейност 1: Учебна 

дейност 

 

1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на 

учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на 

училището. 

1.2. Съобразяване на урочното планиране с учебната 
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програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика 

и текущото оценяване и го променя гъвкаво при 

необходимост. 

1.3.Предвиждане на мерки за диференциран и 

индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа 

ученици в урочните планове. 

1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови 

знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на 

ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за 

оценяване. 

1.5.Адаптиране на урочните планове за различните 

паралелки спрямо равнището на подготовка и различните 

потребности на учениците. 

1.6. Включване на учениците в предварителната подготовка 

на урока със задачи за проучване, с презентации, с 

информационни съобщения и др. 

1.7. Изграждане на ясна и методически обоснована 

структура на урока. 

1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация 

на учителите във връзка с ефективното използване 

съвременни информационни и комуникационни технологии 

в обучението. 

1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и 

електронни уроци. 

Дейност 2: Оценяване 

и самооценяване 

 

2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. Разясняване на 

педагогическите специалисти на целите ,подходите  и 

функциите на оценяването . 

2.2. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и 

оценка на постиженията на учениците (формални, 

неформални, вътрешни, външни форми. 

2.3. Прилагане на еднаква система и единни изисквания за 

оценяване при различни учители по един предмет. 
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2.4. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните 

работи предварителното му оповестяване на учениците и на 

родителите.  

2.5. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност 

на оценяването. 

2.6. Установяване на входното равнище на учениците по 

учебните предмети или модули, които са изучавали през 

предходната година в задължителните учебни часове. 

2.7. Установяване на дефицитите от входното равнище и 

предприемане на мерки за преодоляването им. 

2.8. Провеждане на текущо изпитване за установяване на 

изходното равнище на учениците преди оформянето на 

годишната оценка по учебните предмети, по които не се 

провежда класна работа и не се провежда външно 

оценяване. 

Дейност 3: 

Изграждане на 

позитивни 

взаимоотношения 

ученик-учител; 

ученик-ученик 

 

3.1. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката 

3.2. Използване на интерактивни методи на обучение с 

доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип. 

3.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в 

паралелките чрез планиране и реализация на дейности по: 

• осигуряване на обучение и възпитание в 

здравословна, безопасна и сигурна среда; 

• осигуряване на индивидуално консултиране по 

проблеми, свързани с тяхното поведение и 

взаимоотношенията с връстници, родители и учители. 

• осигуряване на условия за участие в проектни 

дейности за формиране на знания, учения и нагласи за 

здравословен начин на живот. 

• екологично възпитание чрез проектни дейности, 

състезания и др. 

3.4. Поощряване с морални и материални награди при 

показани високи постижения в областта на науката, 

изкуството и спорта. 
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3.5. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез 

предложения и дейности, свързани с училищните традиции 

и изграждане на новата визия на училището. 

3.6. Развиване на система за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на 

свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците, като възможности за увеличаване 

на привлекателността на училището. 

Дейност 4: 

Надграждане на 

знания и умения 

 

4.1. Организиране от училището на състезания, конкурси и 

др. в различни области. 

4.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

4.3. Изграждане на екипи за работа по проекти. 

4.4. Осигуряване на кариерно ориентиране на учениците. 

4.5. Пълноценно използване на часовете за консултации за 

групова индивидуална работа с напреднали и  изоставащи 

ученици. 

4.6. Поставяне на ученика в активна позиция в 

образователния процес, критичност по отношение на 

придобитите знания и акцентиране върху способностите за 

самостоятелно учене и приложение на придобитите знания. 

Дейност 5. 

Насърчаване на 

четенето във всички 

възрастови групи 

5.1. Провеждане на кампании под надслов „Учене през 

целия живот“ и „Дари книга на училищната библиотека“. 

5.2. Организиране и провеждане на съвместни четения на 

родители и ученици в Седмицата на книгата и Маратон на 

четенето. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците. 

Оперативна  дейност  Дейности  

Дейност 1: Реализация 

на политики и мерки, 

свързани с 

1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в 

партньорство с представителите на ученическото 

самоуправление и родителите. 
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възпитанието и 

социализацията на 

децата.  

 

1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо 

подкрепяща среда, индивидуално консултиране по 

възрастови проблеми. 

1.3. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване 

и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни 

прояви. 

Дейност 2: 

Инициативи по 

основни направления 

на възпитателната 

дейност  

 

2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване 

на агресията в училище. 

• На ниво паралелки; 

• Чрез формите на ученическото самоуправление; 

• Чрез проекти и програми; 

• Чрез съдействие от компетентни органи. 

• Чрез партньорство с институции 

2.2. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците. 

2.3. Осигуряване на педагогическа и психологическа 

подкрепа. 

• Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

• Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа 

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми 

свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с 

връстници, родители, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното им развитие. 

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и 

умения за здравословен начин на живот. 

• Здравни беседи; 
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• Дискусии с представители на здравни организации; 

• Обучения; 

• Състезания. 

2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и 

общочовешки ценности чрез ученически инициативи за 

изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история . 

2.7. Реализиране на дейности за екологичното възпитание 

на учениците 

2.8. Ритуализация на училищния живот: 

• Патронен празник (юбилейни чествания) 

•          Марш на училището 

• Символи и ритуали 

• Ученическо хоро преди учебните часове 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество разработване и 

утвърждаване на система от мерки за училищно партньорство, създаваща 

социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при 

работа с родители, ученици и общественост.  

 

Оперативна  дейност  Дейности  

Дейност 1: 

Разработване и 

утвърждаване на 

система от специални 

мерки за училищно 

партньорство, 

създаваща социална 

ангажираност и 

отговорности на 

педагогическите 

специалисти при 

работа с родители, 

ученици и 

1.1. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и 

сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и 

тематични инициативи на паралелките. 

1.2. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство 

на училищното ръководство с педагогическия екип, 

училищното настоятелство и екипа на ученическото 

самоуправление. 

1.3. Планиране и реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните от училището 

извънкласни дейности. 

1.4. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите 

на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп 

до учебната документация, техните права и задължения. 
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общественост. 

 

1.5. Дейност на Училищното настоятелство. 

Дейност 2: Външно 

партньорство  

 

2.1.Взаимодействие с институциите в системата на 

образованието, териториалните органи на изпълнителната 

власт, органите за местното управление: 

 2.2. Партньорство с органите на местно самоуправление при 

подготовката, реализирането и управлението на национални 

и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието. 

 2.3. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и 

структурите на полицията. 

 

VIII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ 

СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО 

1.   Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. 

2.   Актуализирани вътрешни правилници. 

3.   Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището 

4.   Разработени актуални вътрешни нормативни актове. 

5.   Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки за 1 и 5 клас / 

за 2022-2023год./ 

6.   Разработена и утвърдена програма за целодневна организация  

7.   Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика; изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на 

позитивна дисциплина; развитие на училищната общност.  

8.   Изградени училищни екипи за разработване на проект. 

10.  Разработени и актуализирани вътрешни нормативни актове по СФУК.  

11.   Наличие на училищен сайт с актуална информация. 

12. Разработен и актуализиран бюджет спрямо стандарта за финансиране на 

институциите и Стандарта за управление на качеството. Публикувани на сайта на 

училището: 

• Бюджет на училището; 

• Отчети по тримесечия, полугодия и календарна година; 

• Процедура за възлагане на обществена поръчка. 

• Обществени поръчки на училището /хранене, ремонти, доставки и др. 
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13. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в продължаваща квалификация. 

14. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в 16 учебни часа вътрешна квалификация.             

15. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни 

институции. 

16. Публикуване на интернет страницата на училището на вътрешна система за 

управление на качеството. 

17.  Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция. 

18. Обогатен библиотечен фонд. 

19.  Наличие на училищен архив. 

20.  Актуализиран правилник за архивиране на документите. 

21. Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив. 

22. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба. 

22. Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите. 

23. Изградени: система за охрана и сигурност; механизъм с мерки и дейности за 

адаптиране на ученика към училищната среда; актуализирана оценка на риска. 

24. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности 

– клубове и др. 

25. Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен 

процес. 

26.  Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти. 

27.  Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището. 

28.  Електронен дневник. 

29. Електронно портфолио – брой учители. 

30. Брой електронно портфолио на класове. 

31.  Брой обсъдени, планирани и реализирани съвместни уроци- предварително 

определени цели на урока според особеностите на учебния материал, мястото на урока 

в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на 

учениците. 

32.  Брой проведена входяща, изходяща диагностика и анализирани резултати. 
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33.  Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно 

потребностите на учениците. 

34. Брой разработени материали за диференцирано обучение според равнището на 

справяне на учениците. 

35. Брой подготвени разнообразни учебни материали за урока, съответстващи на 

различните стилове на учене на учениците. 

36. Брой извършени взаимни наблюдения на уроци. 

36. Брой уроци, в които учениците са включени в предварителната подготовка на 

урока. 

37.  Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към 

общия брой ученици съответно в ІV и VІІ. 

38. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой 

ученици 

39. Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици 

40. Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) 

ученици със СОП. 

41. Намаляване броя на отсъствията на учениците и контрол на посещаемостта 

42.   Брой проведени инициативи с включване на родители. 

43.  Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

44.  Брой учители, подготвили ученици за състезания, олимпиади и др. 

45. Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите. 

46.  Утвърдена система за възпитание, привличане, задържане и развитие на 

учениците в училището. 

47.  Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. 

48.  Наличие на училищен психолог и организация на работата му за активна подкрепа 

на възпитателната дейност. 

49.  Брой споделени добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни прояви. 

50. Брой срещи с институции: с Агенцията за закрила на детето, структурите на 

полицията, представители на с местната общественост, социални партньори. 

51. Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви. 

52. Брой разговори, наблюдения и проучвания. 
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53. Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни 

организации; обучения; състезания в училището. 

54. Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки 

ценности. 

55. Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки 

56. Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, 

училищни критерии за диференциране труда на учителя и др. 

57. Брой съгласувани и утвърдени училищни нормативни актове. 

 

IX. ФИНАНСИРАНЕ. 

      II  ОУ „Константин Фотинов”, град Лом работи на делегиран бюджет от 2009 

година. Има опит при планирането и разходването на финансовите средства.  

    Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не 

изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на меки мерки, политики и дейности. 

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

- делегирания бюджет на училището; 

- целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – община Лом; 

- средства от проекти и програми, финасирани от ЕС; 

- Други източници. 

 X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съгласно чл. 263, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

настоящата  стратегията за развитие на училището е приета на заседание на 

Педагогическия съвет и се актуализира при влизане в сила на нови нормативни 

документи, промяна на основни положения в действащата нормативна база или 

значителни промени в организацията на дейността на училището. 

Срокът за изпълнение на  Стратегията изтича в края на учебната 2023-2024 година. На 

основата на тази Стратегия всяка година се изработва план за дейностите с конкретни 

срокове и отговорници.                                    
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                                                                                                                              Приложение  

 

ПЛАН  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА II ОУ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” - град Лом 

ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и 

непротиворечива система за ефективно управление на училището. 
Дейност 1. Изграждане 

на система за 

осигуряване качество 

на образованието 

Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

1.1.Създаване на 

вътрешни училищни 

документи за изпълнение 

дейностите по 

стратегическите и 

оперативни цели, 

свързани с качеството на 

образованието във II ОУ 

”К. Фотинов”. 

Актуализация на 

вътрешните нормативни 

актове спрямо промените 

в нормативната база на 

национално ниво. 

Септември  

 

 

Директор, зам. 

директор, 

председатели 

на постоянни 

комисии 

не изисква средства Актуализиран

и вътрешни 

нормативни 

актове 

-Да 

-Не 

 

1.2.Изграждане на 

училищна система за 

качествено образование 

и равен старт. 

Март 

 

Директор Средства за 

консултанти 

Изградена 

система за 

качество 

-Да 

-Не 

1.3.Разработване на 

училищни учебни 

планове за всяка 

паралелка, съгласно 

изискванията на ДОС  за 

учебния план . 

Септември  

 

ПС – приемане 

Директор-

утвърждаване 

 

не изисква средства Разработени и 

утвърдени 

училищни 

учебни 

планове – по 

паралелки за 1 

и 5 клас  

- Да 

- Не  

 

1.4. Разработване на 

годишна училищна 

програма за целодневна 

организация на учебния 

ден. 

Септември  

 

ПС - приемане 

Директор-

утвърждаване 

не изисква средства Разработена и 

утвърдена 

програма за 

целодневна 

организация  

-Да 
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-Не 

1.5.Изграждане на 

училищни екипи за 

 обща подкрепа на 

личностно развитие на 

ученика. 

Октомври 

 

Директор 

 

 

 

 

 

не изисква средства Изградени 

училищни 

екипи за  

-Да 

-Не 

1.6. Участие в екипите за 

обхват, работещи по 

Механизма 

Септември 

 

Директор, зам.-

директор, уч. 

психолог 

не изисква средства Брой 

обхванати 

ученици в 

задължителна 

училищна 

възраст 

Дейност 2: Инвестиции 

в образованието или 

финансови ресурси 

    

2.1.Разработване на 

училищни проекти  и 

участие в национални, 

европейски и други 

международни програми 

и проекти.  

В периода 

2020-2024 г. 

Директор, зам. 

директор 

не изисква средства Брой проекти 

2.2.Разработване на 

счетоводна политика на 

училището. 

Осъществяване на 

контрол и изпълнение. 

За всяка 

година от 

периода 2020-

2024 г. 

Директор, гл. 

счетоводител 

Не изисква средства Разработени и 

актуализиран

и документи 

по СФУК  

- Да 

- Не  

 

2.2.Разработване на 

бюджета, съобразно 

действащата нормативна 

уредба. 

Декември -

февруари 

спрямо 

Стандарта за 

финансира- 

не 

Директор, гл. 

счетоводител 

Не изисква средства  Разработен и 

актуализиран 

бюджет от 

01.01.2020 

съгласно 

Стандарта за 

финансиране 

на 

институциите 

2.4.Осигуряване на 

прозрачност и публично 

отчитане на средствата 

от бюджета и извън 

бюджетните приходи. 

постоянен Директор, гл. 

счетоводител, 

Не изисква средства 1.Публикуван

и  на учил. 

сайт: 

-Бюджет на 

училището; 

-Отчети по 

тримесечия, 

полугодия и 

календарна 

година. 

2.5. Привличане на 

алтернативни източници 

за финансиране от 

работа по проекти и 

програми, дарения, 

спонсорство и др. 

При 

възможност 

Директор, гл. 

счетоводител, 

училищни 

комисии за 

разработване на 

проекти 

Не изисква средства Брой 

договори за 

привличане на 

алтернативни 

източници за 

финансиране. 
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2.6.Ефективно 

използване, подобряване 

и обогатяване на МТБ на 

училището.  

постоянен Директор, гл. 

счетоводител, 

учители 

От бюджета  

От проекти  

Брой УТС 

Ремонтирани 

кл. стаи 

Дейност 3: 

Квалификационна 

дейност 

    

3.1.Запознаване на 

педагогическите 

специалисти с Наредбата 

за статута и 

професионалното 

развитие на пед. 

специалисти 

ноември 

 

Главен учител Не изисква средства Проведен 

семинар  

Да 

Не 

3.2.Проучване 

потребностите от 

квалификация на 

персонала в училище и 

ефективни обучения с 

доказан резултат от 

придобитите нови 

компетентности. 

Септември  

 

Главен учител не изисква средства Да 

Не 

3.3.Изработване на План 

за квалификация на 

педагогическите 

специалисти според 

изискването за брой 

академични часове 

годишно. 

Септември  

 

Главен учител не изисква средства Изработен план  

Да  

не 

3.4.Повишаване на 

квалификацията на 

учителите. 

постоянен Директор 1,2 % 

Съгласно КТД 

 

3.5. Споделяне на 

резултатите от 

обученията чрез 

различни изява: Дни на 

отворени врати, работни 

срещи и семинари. 

 Всеки 

педагогически 

специалист 

не изисква средства Брой 

споделени 

опити и 

проведени 

уроци на 

отворени 

врати. 

Дейност 4: 

Нормативно 

осигуряване 

Срок Отговорник Финансира-не  Индикатори 

4.1.Осигуряване на 

достъп до законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба за 

осъществяване 

дейността на училището 

чрез: 

4.1.1. Изграждане на 

вътрешна система за 

движение на 

информацията и 

Март 

 

Директор, 

библиотекар 

не изисква средства 

или само за поддръжка 

на училищен уеб сайт 
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документите в 

образователната 

институция /справка 

СФУК/ 

4.1.2.  Създаване на 

инструкция за 

документооборота. 

4.2.Осигуряване на 

резервни комплекти от 

учебници и учебни 

помагала в училищната 

библиотека. 

постоянен Гл. счетоводител 

библиотекар 

В зависимост от броя 

ученици 

наличие на 

достатъчен 

брой резервни 

комплекти. % 

4.3. Осъществяване на 

текущ контрол по 

изрядно водене на 

училищната 

документация съгласно 

Наредбата за 

информация и 

документите. 

постоянен Директор,  Не изисква средства Брой 

осъществени 

проверки; 

Брой 

констативни 

протоколи без 

препоръки.  

4.4.Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация, съгласно 

изискванията на 

Наредбата за 

информация и 

документите. 

постоянен Училищна 

експертна 

комисия по 

архивиране 

Не изисква средства Наличие на 

училищен 

архив – да, не 

Актуализиран 

правилник за 

архивиране на 

документите; 

Да, не 

Изработена 

номенклатура 

на делата 

съгласно 

изискванията 

на Държавен 

архив –  

Да, не 

4.5.Провеждане на 

инвентаризация съгласно 

сроковете в 

нормативната уредба. 

Декември  

 

 

 

Комисия за  

инвентаризация: 

Главен 

счетоводител, 

библиотекар, 

домакин 

Не изисква средства Проведена 

инвентаризаци

я съгласно 

сроковете в 

нормативната 

уредба. - Да, не 

Дейност 5: Училищен 

персонал 

    

5.1.Изработване на 

критерии за поощряване 

на учителите с морални 

и материални награди за 

високи постижения в 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

Март 

 

Комисия по 

качество 

счетоводител, 

гл. учител 

Не изисква средства Утвърдени 

критерии 
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5.2. Изработване на 

критерии за  

диференцирано 

заплащане труда на 

педагогическите 

специалисти съгласно 

стандарта за 

финансиране. 

Март 

 

Комисия, 

счетоводител 

Не изисква средства Утвърдени 

критерии 

5.3. Адаптиране на 

вътрешните правила за 

работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране. 

При 

необходимост 

счетоводител  Не изисква средства Адаптирани 

вътрешни 

правила за 

работната 

заплата 

5.4.Изграждане на 

комисия за управление 

на качеството на 

образованието като 

помощен, консултативен 

и постоянен работен 

орган към директора на 

училището за оказване 

на подкрепа при 

управление на 

качеството в 

институцията. 

септември Комисия по 

качеството 

Не изисква средства Функционира

ща комисия за 

управление на 

качеството на 

образованието

. 

5.5. Съвместна дейност 

на ръководството, 

класните ръководители и 

екипите за подкрепа на 

личностно развитие на 

децата и учениците. 

 

постоянен 

 

Координатор и 

екип 

Не изисква средства Брой работни 

срещи; брой 

деца с 

допълнителна 

подкрепа за 

напредък 

Дейност 6:  

Управление на 

качеството в училище 

Срок Отговорник Финансиране Индикатори 

6.1.Определяне на 

работна група по чл. 15 

от Наредба №16 за 

управление на 

качеството в 

институциите и 

осигуряване на обучение 

на членовете на 

работната група. 

септември  Директор Не изисква средства Определена 

работна 

група; 

проведено 

обучение на 

членовете на 

групата 

6.2.Изготвяне на 

критерии, показатели и 

инструменти за 

самооценяване на 

качеството на 

предоставеното 

образование 

Септември  Директор, 

работна група 

Не изисква средства Изготвени, 

приети на ПС 

и утвърдени 

от директора 

критерии, 

показатели и 

инструменти 

за самооценка 

6.3.Провеждане на 

анкетно проучване за 

мнение и 

В края на 

периода 2020-

2024г. 

Директор, 

работна група 

Не изисква средства Проведени 4 

анкети сред 

ученици, 
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удовлетвореност от 

качество на 

образованието и 

подобряване 

индивидуалния напредък 

на всяко  

дете. 

родители, 

учители и 

други 

педагогически 

специалисти; 

обобщени 

резултати. 

6.4.Анализ на 

получените резултати и 

набелязване на мерки за 

подобрения в работата на 

училището през 

следващия отчетен 

период; изготвен доклад 

за самооценяването 

В края на 

периода 2020-

2024г. 

Директор, 

работна група 

Не изисква средства Доклад и 

мерки, 

твърдени от 

директора, 

публикувани 

на интернет 

страницата на 

училището в 

7-дневен срок; 

запознати ПС 

и Обществен 

съвет. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за обхват на 

учениците, подлежащи на обучение, адаптиране на ученика към училищната 

средата.  

 
Дейност 1 Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

Обхват на ученици, 

подлежащи на 

обучение и 

превенция от 

отпадане. 

    

1.1.Обхождане и 

записване на всички 

деца в района за 

учебната 2022/2023 

година 

В периода 

януари-

април  

Директор, ЗДУД, 

комисия по прием 

на документи 

От бюджета за 

изработване на 

рекламни 

материали и 

разпространяване 

на информация за 

условията и 

график за прием 

Брой записани 

деца в 

подготвителна 

група, 

сформирани 3 

първи класа, 

брой ученици в 

класовете 

1.2.Изработване на 

план за 

допълнителна 

подкрепа на деца и 

ученици билингви. 

постоянен Директор, ЗДУД, 

училищен 

психолог, учители 

в ПГ и начален 

етап 

Не изисква 

средства 

Брой 

обхванати 

ученици 

билингви 

1.3.Организиране на 

семинарно обучение 

на родители за 

убеждаване в 

ползата от учене и 

четене. 

По график Директор и 

работна група 

Не изисква 

средства 

Брой родители, 

участващи в 

семинара 

Дейност 2. 

Изграждане на 

индивидуална 

среда на ученика  
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2.1.Изграждане на 

система за охрана и 

сигурност с 

видеонаблюдение и 

охранители. 

постоянен 

 

Директор Съобразно 

конкретните 

нужди. 

Изградена 

система за 

охрана и 

сигурност 

2.2.Изграждане на 

ГУТ и УКБУОВТ с 

правилник за 

предотвратяване на 

рискове. 

Октомври. Директор 

ГУТ 

не изисква 

средства 

Действащи 

група по 

условия на 

труд 

2.3.Осигуряване на 

условия за 

интерактивно учене 

чрез  приложение на 

ИКТ в 

образователния 

процес по всички 

учебни предмети. 

В периода 

2020-2024 г. 

Директор Мултимедийни 

проектори, бели 

дъски, екрани, 

лаптопи; 

Средства за 

софтуери. 

Наличие на 

достъпни 

източници: 

-Методически 

помагала; 

-Интернет 

платформа за 

справочна 

литература; 

-Кабинети и 

стаи с 

интерактивна 

образователна 

среда; 

2.4.Създаване 

условия за 

използване на 

иновации в 

преподаването. 

В периода 

2020-2024 г. 

Директор не изисква 

средства 

 

Дейност3: 

Изграждане на 

училището като 

социална 

институция 

    

3.1. Развитие на 

включващо 

образование на деца 

и ученици със СОП. 

В периода 

2020-2024 

г. 

Ресурсен учител, 

счетоводител, 

директор 

В зависимост от 

нуждите на 

училището 

Успехи в 

личностното 

развитие на 

ученика 

3.2.Разработване на 

програма за 

превенция на 

ранното напускане 

от училище. 

Октомври 

. 

Ресурсен учител,  

уч. психолог 

Не изисква 

средства 

Напуснали 

ученици 

Да 

Не 

3.3.Изграждане на 

механизъм за 

разрешаване на 

конфликти; за 

подкрепа и 

партньорство 

в/извън общността. 

Октомври  

 

Председател 

на комисията за 

противодействие 

на тормоза,  

уч. психолог 

не изисква 

средства 

Изграден 

механизъм за 

превенция 

3.4.Изграждане на 

училищна комисия 

за превенция на 

тормоза и насилието. 

Октомври  

 

Директор не изисква 

средства 

Изградена 

комисия 
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3.5.Съвместна работа 

на училищния 

психолог с класните 

ръководители по 

изпълнение на 

Програмата за 

превенция на 

тормоза и насилието. 

В периода 

2020-

2024г. 

Уч. психолог 

Кл. ръководите 

ли 

не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности 

3.7.Внедряване на 

система за ранно 

предупреждение за 

риск от отпадане от 

образование. 

Ноември 

. 

Директор не изисква 

средства 

Внедрена 

система 

3.8.Изграждане на 

вътрешна 

информационна 

система за 

разпространяване на 

информация, 

свързана с дейността 

на училището чрез : 

- интернет страница 

на училището 

В периода 

2020-2024 г. 

Технически 

сътрудник 

Софтуерни и 

технологични 

разходи 

Интернет 

страница на 

училището; 

Да, Не 

Наличие на 

училищен сайт 

с актуална 

информация. 

3.9. Поддържане на 

училищния сайт с 

актуална 

информация, както и  

Фейсбук-страницата  

на училището. 

В периода 

2020-2024 г. 

Технически 

сътрудник 

не изисква 

средства 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Създаване на благоприятна среда, в която грамотността 

да бъде насърчавана с участието на всички възрастови групи от населението и 

внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене. 

 

 

Дейност1:Учебна 

дейност 

Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

1.1.Разработване и 

утвърждаване на 

тематичен план на 

учебния материал по 

ИУЧ, съобразен с 

ДОС и учебния план 

на училището. 

Септември 

 

педагог. 

специалисти 

не изисква 

средства 

Планира 

предварително 

цели на урока и ги 

прилага според 

особеностите на 

учебния материал, 

мястото на урока 

в системата от 

уроци по темата, 

нивото на 

подготовка на 

класа, 

потребностите на 

учениците 

1.2.Съобразяване на 

урочното планиране 

с учебната програма 

Ежедневно 

през отчетния  

период 

Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

При годишното и 

урочното 

планиране се 
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и с резултатите от 

входяща, изходяща 

диагностика и 

текущото оценяване 

и го променя гъвкаво 

при необходимост. 

съобразява с 

учебната програма 

и с резултатите от 

входяща, 

изходяща 

диагностика и 

текущото 

оценяване и го 

променя гъвкаво. 

1.3.Предвиждане на 

мерки за 

диференциран и 

индивидуализиран 

подход в работата с 

учениците. 

Ежедневно Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Има механизъм за 

промяна на 

годишното и 

урочното 

планиране, 

съобразно 

потребностите на 

учениците 

1.4.Планиране на 

уроците съгласно 

изискванията на ДОС 

за 

общообразователната 

подготовка и ДОС за 

оценяване. 

Септември 

 

Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Осъществява 

актуализация на 

опорни знания и 

умения, имащи 

връзка с учебното 

съдържание, 

предвидено за 

усвояване 

1.5.Адаптиране на 

урочните планове за 

различните 

паралелки спрямо 

равнището на 

подготовка. 

Септември 

 

Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Прилага 

диференцирано 

обучение според 

равнището на 

справяне на 

учениците 

1.6. Включване на 

учениците в 

предварителната 

подготовка на урока 

със задачи за 

проучване, с 

презентации, с 

информационни 

съобщения и др. 

Периодично  Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Учениците са 

включени в 

предварителната 

подготовка на 

урока;  

Да, понякога,  

Не се наблюдава 

1.7.Изграждане на 

ясна и методически 

обоснована 

структура на урока. 

Ежедневно Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

 

1.8.Самостоятелно 

разработване на 

мултимедийни и 

електронни уроци. 

Периодично  Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Брой разработени 

уроци 

 

Дейност 2: 

Оценяване и 

самооценяване 

    

2.1.Запознаване и 

спазване на ДОС за 

оценяване на 

Септември 

 

Педагогически 

специалисти. 

не изисква 

средства 
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резултатите от 

обучението на 

учениците.  

2.2. Прилагане на 

разнообразие от 

форми за проверка и 

оценка на 

постиженията на 

учениците  

Системно  Педагогически 

специалисти. 

не изисква 

средства 

Използвани 

формални, 

неформални, 

вътрешни, 

външни форми. 

2.3.Прилагане на 

еднаква система и 

единни изисквания за 

оценяване при 

различни учители по 

един предмет. 

 До май 

 

Педагогически 

специалисти.. 

не изисква 

средства 

Приложена 

система 

2.4. Изготвяне на 

график за класни и 

контролни работи и 

запознаване на 

родители и ученици с 

него. 

В началото на 

всеки учебен 

срок 

Директор Не изисква 

средства 

Издадена заповед 

за утвърждаване  

Поставен на 

информационно 

то табло 

 

2.5. Осъществяване 

на перманентен 

контрол за 

ритмичност на 

оценяването. 

По график  Директор не изисква 

средства 

Констативни 

протоколи 

2.6.Установяване на 

входното равнище на 

учениците по 

учебните предмети 

или модули, които са 

изучавали през 

предходната година в 

ИУЧ. 

Октомври  

 

Педагог. 

специалисти 

не изисква 

средства 

Изготвени 

качествени и 

количествени 

анализи 

2.7. Установяване на 

дефицитите от 

входното равнище и 

предприемане на 

мерки за 

преодоляването им. 

Октомври  

 

Педагог. 

специалисти 

не изисква 

средства 

Изготвени 

качествени и 

количествени 

анализи 

Дейност 3: 

Изграждане на 

позитивни 

взаимоотношения 

ученик-учител; 

ученик-ученик 

    

3.1.Изграждане на 

умения за работа в 

екип в паралелката 

Постоянен Класен 

ръководител 

Не изисква 

средства 

Изградена 

политика 

3.2.Използване на 

интерактивни методи 

на обучение с 

доказан ефект върху 

изграждане умения 

Постоянен Педаг. 

специалисти 

В зависимост от 

приложения метод 

Умения за работа 

в екип 
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за работа в екип. 

3.3.Установяване на 

позитивна атмосфера 

чрез: 

-здравословна, 

безопасна и сигурна 

среда; 

- здравословен начин 

на живот; 

-екологично 

възпитание; 

-включване в 

проекти; 

-ритуализация на 

училищния живот. 

Постоянен Педаг. 

специалисти 

Не изисква 

средства 

Установена от 

учителя позитивна 

атмосфера в 

паралелките 

3.4.Поощряване с 

морални и 

материални награди 

за постижения в 

областта на науката, 

изкуството и спорта. 

В периода 

2020-2024 г. 

Директор 

ПС 

Средства за 

материални 

награди 

Брой наградени 

ученици 

3.6.Създаване на 

система за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности за 

организиране 

свободното време на 

учениците. 

В периода 

2020-2024 г. 

Директор 

 

По проекти  Брой 

извънкласни 

форми; 

брой публични 

изяви; 

Дейност 4: 

Надграждане на 

знания и умения 

 

    

4.1.Организиране  на 

училищни 

състезания, конкурси 

и др.  

В периода 

2020-2024  

Заместник-

директор 

Средства за 

награди от 

училищен 

награден фонд  

Организирани и 

реализирани от 

училището 

състезания, 

конкурси 

 

4.2.Подготовка за 

участие на ученици в 

областни и 

национални 

състезания, 

олимпиади, конкурси 

и др. 

В периода 

2020-2024  

Педагогически 

специалисти 

Средства за 

награди от 

училищен 

награден фонд и 

спонсори 

Резултати от 

участието на 

ученици в 

състезания, 

олимпиади, 

конкурси и др. 

 

4.3. Изграждане на 

екипи за работа по 

проекти. 

ноември 

. 

директор Не изисква 

средства 

Изградени екипи 

за работа по 

проекти 

4.4. Осигуряване на 

кариерно 

ориентиране на 

учениците. 

Март-април  

 

 

 

 

Училищен 

психолог 

Не изисква 

средства 
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4.5. Пълноценно 

използване на 

часовете за 

консултации за 

групова и/или 

индивидуална работа 

с напреднали и/или  

изоставащи ученици. 

В периода 

2020-2024 г. 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква 

средства 

Брой ученици 

Дейност 5: 

Насърчаване на 

грамотността и 

четенето  
5.1. Организиране на 

общоучилищни 

кампании под мотото 

„Учене през целия 

живот“ 4 „Дари 

книга на училищната 

библиотека“ 

Февруари – 

май 

Училищният 

психолог, УС, 

класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Брой участници 

в кампаниите – 

деца и родители, 

брой дарени на 

библиотеката 

книги. 

5.2. Организиране на 

съвместни четения: 

ученик-учител-

родител. 

Февруари – 

май  

Училищният 

психолог, УС, 

класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Брой участници 

в четенията – 

учители, 

ученици, 

родители 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците. 

 

Дейност 1: 

Реализация на 

политики и мерки, 

свързани с 

възпитанието и 

социализацията на 

децата.  

 

Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

1.1.Разработване на 

план за 

възпитателната 

дейност в 

партньорство с 

представителите на 

ученическото 

самоуправление и 

родителите. 

Септември 

. 

Класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Разработени 

планове 

1.2.Изграждане на 

училище без агресия, 

осигуряващо 

подкрепяща среда, 

индивидуално 

консултиране по 

възрастови проблеми. 

Постоянен  Педагогически 

колектив 

Не изисква 

средства 

Брой 

консултирани 

ученици и 

родители 
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1.3. Популяризиране 

на добри практики с 

цел приобщаване и 

участие на ученици в 

извънкласни и 

извънучилищни 

прояви. 

Целогодиш 

но 

директор не изисква 

средства 

Брой споделени  

добри практики  

Дейност 2: 

Инициативи по 

основни 

направления на 

възпитателната 

дейност  

    

2.1. Планиране и 

реализация на 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в училище. 

• На ниво паралелки; 

• Чрез формите на 

ученическото 

самоуправление; 

• Чрез проекти и 

програми; 

• Чрез съдействие 

от компетентни 

органи. 

• Чрез партньорство 

с институции 

Постоянен  Класни 

ръководители 

не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в 

училище 

2.2. Кариерно 

ориентиране и 

консултиране на 

учениците. Срещи с 

представители на ПГ 

в Лом и областта. 

2020-2024 Класни р-ли На изисква 

средства 

Брой проведени 

срещи 
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2.3.Осигуряване на 

педагогическа и 

психологическа 

подкрепа: 

• Чрез осигуряване 

на обща подкрепа: 

- екипна работа; 

- кариерно 

ориентиране; 

- занимания по 

интереси; 

- библиотечно-

информационно 

обслужване; 

- грижа за здравето; 

- дейности по 

превенция на 

насилието и 

проблемното 

поведение; 

• Чрез осигуряване 

на допълнителна 

подкрепа 

В периода 

2020-2024 

Училищни 

екипи 

не изисква 

средства 

Брой проведена 

обща и 

допълнителна 

подкрепа 

2.4. Индивидуално 

консултиране на 

ученици по проблеми 

свързани с тяхното 

поведение, с 

взаимоотношенията с 

връстници, родители, 

учители или с 

психичното, 

личностното и 

интелектуалното им 

развитие. 

В периода 

2020-2024  

Училищни 

екипи 

не изисква 

средства 

Брой разговори, 

наблюдения и 

проучвания 

 

2.5. Дейности за 

формиране на знания 

и умения за 

здравословен начин 

на живот. 

• Здравни беседи; 

• Дискусии с 

представители на 

здравни организации; 

• Обучения; 

• Състезания. 

По график Мед. лице, 

класни 

ръководител, 

психолог 

не изисква 

средства 

Брой проведени 

здравни беседи; 

дискусии с 

представители 

на здравни 

организации; 

обучения; 

състезания в 

училището. 

2.6. Реализиране на 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности чрез 

ученически 

инициативи. 

В периода 

2020-2024 

Класни 

ръководители  

 

не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности 
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2.7. Реализиране на 

дейности за 

екологичното 

възпитание на 

учениците 

В периода 

2020-2024 

Учител по 

природни науки 

не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности с 

екологична 

насоченост. 

2.8. Ритуализация на 

училищния живот: 

знаме, униформа, 

емблеми, марш на 

училището, патронен 

празник; 

В периода 

2020-2024 

Директор  Съобразно броя на 

учениците и 

съфинансирането 

от страна на 

училищно 

настоятелство и 

родителски 

комитети. 

Брой 

реализирани 

дейности по 

ритуализация-

та в училището. 

 

  

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество разработване и 

утвърждаване на система от мерки за училищно партньорство, създаваща 

социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при 

работа с родители, ученици и общественост.  

 

Дейност 1: 

Разработване и 

утвърждаване на 

система от 

специални мерки 

за училищно 

партньорство, 

създаваща 

социална 

ангажираност и 

отговорности на 

педагогическите 

специалисти при 

работа с 

родители, 

ученици и 

общественост. 

Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

1.1. Формиране на 

нагласи у 

родителите за 

партньорство и 

сътрудничество чрез 

организиране на 

родителски срещи и 

тематични модули. 

В периода 

2020-2024 

Педагогически 

специалисти, 

директор  

не изисква средства Брой  

организирани 

родителски срещи 

% присъстващи на род. 

срещи 

1.2. Изграждане на 

механизъм за 

ефективно 

партньорство на 

училищното 

ръководство с 

педагогическия 

В периода 

2020-2024 

Директор, гл. 

учител 

не изисква средства Изграден  

механизъм 
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екип, УН и УС. 

1.3. Планиране и 

реализация на 

дейности с участие 

на родителите в 

организирани от 

училището 

извънкласни 

дейности и 

публични изяви. 

2020-2024 

 

Директор 

Класни 

ръководители 

 

Средства събрани от 

благотворителни 

дейности и награден 

фонд. 

Брой проведени 

инициативи с 

включване на 

родители. 

 

1.4. Провеждане на 

разяснителна 

кампания сред 

родителите на общи 

родителски срещи за 

механизма за 

осигурен достъп до 

учебната 

документация, 

техните права и 

задължения. 

Октомври 

 

Директор 

Класни 

ръководители 

 

не изисква средства Брой проведени 

кампании 

1.5. Дейност на 

Училищното 

настоятелство. 

В периода 

2020-2024 

Председател 

на УН 

не изисква средства Проведени съвместни 

дейности за обхват и 

задържане на 

учениците в училище. 

 

 

 

 

Дейност 2: 

Външно 

партньорство  

 

Срок Отговорник Финансиране  Индикатори 

2.1.Взаимодействие 

с институциите в 

системата на 

образованието, 

териториалните 

органи на 

изпълнителната 

власт, органите за 

местното 

управление: 

В периода 

2020-2024 

Директор 

 

не изисква средства Брой проведени 

срещи и дейности за 

подобряване на 

училищната среда 

2.2. Партньорство с 

органите на местно 

самоуправление при 

подготовката, 

реализирането и 

управлението на 

програми и проекти, 

свързани с дейности 

в областта на 

образованието. 

постоянен Директор  не изисква средства Получена реална 

подкрепа от община, 

областна 

администрация. 

 

2.3.Взаимодействие постоянен Директор  Брой срещи с Брой срещи с 
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с Агенцията за 

закрила на детето и 

структурите на 

полицията. 

институции: 

- Агенцията за 

закрила на детето  

- структурите на 

полицията 

- Представители 

на с местната 

общественост 

- Социални 

партньори. 

институции: 

- Агенцията  

- за закрила на 

детето  

- структурите на 

полицията 

- Представители 

на с местната 

общественост 

- Социални 

партньори. 

 


