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ВЪВЕДЕНИЕ

НОРМАТИВНИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Стратегията за развитие на Начално училище „Отец Паисий“, гр. Плевен позиционира 
училището на общинско и национално равнище в съответствие с националните 
приоритети в областта на училищното образование. Разработена в съответствие с 
изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, основни 
нормативни актове на Министерство на образованието и науката, в т.ч. Национална 
стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година и плана за 
реализиране, Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напуснали 
образователната система и Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици 
от етническите малцинства, както и с Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в 
българското училище, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, 
Програмата за развитието на образованието, науката и младежките политики в 
Република България 2014-2020 г., както и Стратегията за развитие на образованието в 
Община Плевен за периода 2014 -  2020 година.

Стратегията за развитие на Начално училище „Отец Паисий“, гр. Плевен определя 
общите насоки на развитие на училището като акцентира върху видовете дейности, 
които ще се развиват в перспектива съобразно наличния потенциал и конкурентните 
позиции. Стратегията създава условия за съгласуване и координиране на действията, 
свързани с различните училищни дейности. Концентрира вниманието върху 
фундаменталните, базовите стратегиите за иновации, работни приоритети и други.

Съгласно нормативните изисквания стратегията за развитие се разработва за 4-годишен 
период, одобрява се от Обществения съвет на училището и се приема от 
Педагогическия съвет. С цел осигуряване на информираност и публичност се 
публикува на сайта на училището.

ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧИЛИЩНАТА СТРАТЕГИЯ

Процесът на разработване на Стратегията за развитие на Начално училище „Отец 
Паисий“, гр. Плевен съдържа три основни етапа: Подготвителен -  в който се планира и 
организира работа на екипа; Същностен -  в които се извършват дейностите по 
същество и Финален -  който съдържа в себе си окончателен резултат. Освен тези 
основни етапи в процеса на работа по стратегията са осъществени пакет от 
хоризонтални дейности по съгласуване, координация, отчетност и управление. От 
методологическа гледна точка разработването на стратегията се основава на 
„стратегическия подход“, „интегрирания подход“, както и на „ориентирания към 
резултатите“. Стремежът е към концентрация на обхвата върху ограничен брой 
приоритети и към по-силна обвързаност на целите с реално измерими и проследими 
индикатори за резултат.
Проучен е пакет от действащи стратегически и планови документи на различни нива.



СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Ключовите моменти при разработването на стратегията за развитие обхващат:

съобразяване и изпълнение на нормативните изисквания на Закона за предучилищното 
и училищното образование;

постигане на по-добро взаимодействие и съответствие в изпълнение на Стратегията за 
развитие на образованието в Община Плевен;

формулиране на цели и приоритети на развитието с ясни измерения, съответстващи на 
потенциала и перспективите за развитие на училището;

съответствие с условията, определения ред, сроковете, одобряване, приемане, 
актуализиране и изпълнение на стратегията съгласно изискванията;

стратегическо наблюдение и оценка на постигнатите резултати и въздействие, основани 
на система от индикатори и използване на данни от надеждни източници на 
информация;

включване на всички заинтересовани страни и партньори и осигуряване на публичност, 
прозрачност и информация при изпълнението на стратегията;
развитие на административния капацитет за стратегическо планиране, управление на 
проекти, прилагане на иновативни управленски практики и стратегии за ефективна 
координация на образователни политики и инструменти за развитие на училището;

идентифициране на механизми и стимули за насърчаване на балансирано и устойчиво 
развитие на училището.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на Начално училище „Отец Паисий“ - Плевен през 
последните 4 години бе организирана и в съответствие с националната политика и 
нормативна рамка на българското образование. На училищно ниво ефективно се 
прилагаха регулаторни документи, в т.ч. планове, програми, механизми и др. 

Обучаващите се ученици в училището са както следва:
- 2020/2021 - 306 
-2019/2020- 339 
-2018/2019-364 
-2017/2018 -362 
-2016/2017-364 
-2015/2016-368 
-2014/2015-349 
-2013/2014-324 
-2012/2013-317
Разпределението на учениците е в 14 паралелка, както следва:

I клас -  3;



II клас -  3;
III клас -  4;
IV клас -  4.

Обучението се осъществява на две смени. Осигурена е целодневна организация 
на учебния ден, като са разкрити 9 полуинтернатни групи с посещаемост от 200 
ученици.
Сградата на училището е енергийно ефективна, реновирана и обновена. Всички учебни 
стаи позволяват организация на учебната среда поставяща ученика в центъра на 
взаимодействията. Широко се използват ИКТ технологиите, функционира безжичен 
интернет достъп. Осигурен е безплатен училищен транспорт, безплатно медицинско 
обслужване от медицински специалист, пропускателен режим осъществяван от портиер 
и 15 камери за видео-наблюдение в сградата и двора на училището. Осигурени са 
безплатни учебници, безплатни закуски, плод и мляко за учениците от 1 до 4 клас. 
Функционира самостоятелен ученически бюфет за всички ученици посещаващи 
ГЦОУД.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 
учебно-възпитателният процес. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта 
на планирането на учебно-възпитателната работа. Правилното планиране бе решаващо 
условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 
обучение в училище. Постигнатите високи резултати са благодарение на създадените 
добри условия на водене на учебен процес. Постигнати бяха успехи по следните 
направления:

Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение. Няма 
повтарящи ученици и такива оставени на допълнителна работа. Изградени са връзки за 
сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство. 
Педагогическия екип има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на 
резултатите от дейностите. Педагогическия екип отговорно отстояваше 
професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа 
свобода за възможно най-пълно реализиране на целите стоящи пред училището. 
Необходимо е:
да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при взаимодействието с учениците; 
да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 
да продължава да се отделя специално внимание на сътрудничеството и 
партнирането с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, 
съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за 
приобщаване на родителите към училищния живот с цел формиране на загрижена 
училищна общност.

Стратегията за развитие на училището се реализираше чрез дейности насочени 
към поставяне индивидуалността на ученика в центъра.

В образователната практика се използваха модели включващи активни методи 
на обучение, стимулиращи изграждането на разбиране и социален опит.

Учениците имаха възможност да развиват характерните си интереси, 
потребности и заложби, предоставяха им се възможности да правят избор, да мислят 
аналитично на базата на критичен анализ, да разкриват и разрешават възникнали



проблеми, да развиват детската си фантазия, да дебатират и формират лична позиция, 
да отстояват собствено мнение.

SWOT Анализ

с и л н и  с т р а н и " СЛАБИ СТРАНИ
Успешно и ефективно обучение и възпитание 
на учениците. Постигат се високи резултати от 
НВО в 4 клас.
Осигурени са разнообразни, според 
интересите и потребностите на учениците 
избираеми учебни часове, факултативни 
учебни часове и занимания по интереси в 
ГЦОУД;
За пътуващите ученици е осигурен 
самостоятелен училищен автобус;
Предлага се обедно хранене в самостоятелен 
ученически бюфет за ученици от ГЦОУД; 
Осигурени са безплатни ученически закуски, 
плод и мляко и млечни произведения на 
всички ученици 1-4 клас.
Широко се използват ИКТ- технологиите. 
Осигурен е ресурсен учител за учениците със 
специални образователни потребности, а така 
също логопед и психолог.
Създадена е подкрепяща среда - оборудвани и 
обзаведени кабинети;
Изградена е добре оборудвана МТБ с наличие 
интерактивна техника във всички учебни стаи; 
Училището разполага със физкултурен салон 
за водене на ефективен учебен процес по 
физическа култура и спорт.
Осигуреност на високо-квалифицирана 
педагогическа колегия;
Наличие на медицински специалист и здравен 
кабинет в училището.
Пропускателният режим в сградата на 
училището е обезпечен от охранител и видео- 
наблюдение свързано със СОД със отдалечен 
достъп.
В училището се реализират множество 
извънкласни и извънучилищни дейности, в т.ч. 
добре функциониращи Ученически съвет и 
Родителски клуб.
Съществуване на делегиран бюджет, 
основаващ се на единни разходни стандарти за 
издръжка на 1 дете/ученик, както и програмно 
финансиране.

Необходимост от разширяване на 
сградния фонд с цел постигане на 
целодневна организация на учебния ден. 
Недостатъчно ефективна система за 
квалификация и кариерно развитие на 
педагогическите кадри.
Недостатъчно модернизирана материална 
база, осигуряваща сигурност и 
безопасност на учениците и стимулираща 
интереса на учениците за максимална 
изява на техните способности.
Наличие на ученици с обучителни 
трудности при усвояването на учебното 
съдържание.
Силна феминизация и застаряване на 
учителите, следствие от 
непривлекателност на образователната 
професия.
Недостатъчна заинтересованост и участие 
на родителите в училищния живот; 
Неефективно участие на училищното 
настоятелство;



Осигуряват се безплатни учебници и учебни 
помагала за всички ученици от I до IV клас. 
Липса на ученици, напуснали училище 
Наличие на функционални планове, програми, 
механизми и друга документация, 
способстваща ритмичното функциониране на 
училищната система.
Активна работа по проекти за подобряване на 
качеството на образованието, МТБ и 
квалификацията на учителите.
Функционира Обществен съвет към 
училището.
Сътрудничество с НПО и други институции с 
цел формиране на Загрижена училищна 
общност.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Въвеждане на система за диагностика на 
училищната готовност.
Разширяване на сградния фонд чрез 
използване на такъв от съвместяващото 
училище.
Усъвършенстване на системата на делегирани 
бюджети и на механизмите за диференциране 
на единните разходни стандарти.
Предоставяне на по-голяма автономия на 
училището с възможност за развитие и 
провеждане на собствени училищни политики. 
Създаване на системен подход за управление 
на качеството.
Премахване на съдържателната претовареност 
с акцент към изграждане на ключови 
компетентности и практическа приложимост 
на учебното съдържание.
Засилване на възпитателната работа с 
учениците с оглед пълноценно личностно 
развитие.
Стимулиране развитието на социалното 
партньорство и активизиране на обществения 
диалог.
Осигуряване на подходяща среда и условия за 
привличане на млади специалисти с виеше 
образование и стимулиране на 
професионалната мотивация.
Разработване и прилагане на цялостна 
ефективна система за квалификация и 
кариерно развитие на педагогическите кадри и 
изграждане на съвременно разбиране за 
значението на учебния процес.______________

Недостатъчно гъвкави форми за 
финансиране.
Недостатъчни финансови ресурси. 
Намаляващ интерес към учителската 
професия и като резултат застаряващ 
педагогически състав и недостатъчен брой 
на младите висококвалифицирани и 
мотивирани специалисти в училище; 
силна феминизация на учителската 
професия.
Негативни демографски процеси.
Липса на реално действащи инструменти 
за участие в дейности за учене през целия 
живот.



Възможности за сътрудничество с НПО и 
бизнеса.
Повишаване на привлекателността и на 
качеството на учебния процес и на 
училищната среда. Въвеждане на система за 
самооценка за осигуряване на качеството в 
училищното образование.
Осъществяване на интеграция на децата от 
уязвимите групи.
Квалификация на учителите за работа с деца и 
ученици в риск от отпадане.
Разширяване на възможностите за целодневна 
организация на обучението.
Развитие на приобщаващото образование за 
децата и учениците със СОП и изграждане на 
подкрепяща среда.
Подкрепа за даровитите деца и създаване на 
устойчиви механизми и инструменти за 
гарантиране на сигурността и здравето на 
децата и учениците.
Утвърждаване на формалното и неформалното 
образование като взаимно допълващи се 
форми.
Създаване на нагласи за учене през целия 
живот — включително в партньорство с 
неправителствени организации.
Подобряване на икономическия и социален 
статус на учителите чрез обвързване на 
финансирането с качеството на 
преподавателската работа.___________________

Изводи.
В резултат на анализа могат да се направят следните изводи:

В Начално училище „Отец Паисий“, гр. Плевен се провежда високо ефективен учебен 
процес чрез реализиране на съвременни форми и методи на работа, чрез предоставяне 
възможности на учениците да правят избор, да мислят аналитично на базата на 
критичен анализ, да разкриват и разрешават възникнали проблеми, да развиват 
детската си фантазия, да дебатират и формират лична позиция, да отстояват собствено 
мнение.
Основен проблем, стоящ пред училището е недостатъчния сграден фонд, осигуряващ 
целодневна организация на учебния ден.
Училищното финансиране не позволява по-разгънати инвестиции в подобряване на 
материалната база, изграждане на спортна площадка, оборудване на физкултурния 
салон и др.
Училищната политика отчита не само специфичните особености на Начално училище 
„Отец Паисий“, гр. Плевен, но и представя виждания за европейско развитие на 
училището. Педагогическият екип поема високата отговорност да изпълнява водеща 
роля по отношение образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците



и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и 
отчетност на управлението.

ВИЗИЯ
Качествено образование, съответстващо на предизвикателствата на 21 век.
Използване на демократични принципи на образование. Съвременна организация на 
учебния процес. Изграждане на социални умения. Търсене на реална връзка на знанията 
с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейска ситуация.

МИСИЯ
Формиране потребност за учене през целия живот.

ЦЕННОСТ
Учениковата личност в центъра на педагогическите и обществените взаимодействия. 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ
Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и 
активен граждански живот в съвременните общности, равнопоставеност и недопускане 
на дискриминация, формиране на национално и гражданско съмосъзнание, 
толерантност и уважение към етническата, националната, културната езиковата и 
религиозната идентичност на всеки гражданин, равен достъп и приобщаване на 
учениците, като основни участници в образователната система.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 
подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 
интересите му.
2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и 
активен граждански живот в съвременните общности.
4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на 
развитието и реализацията му.
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 
отговорното гражданско участие.
8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания.
10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.
11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 
техните взаимовръзки.
12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
13. Постигане на иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 
организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 
прогнозиране на резултатите от иновациите.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическа цел 1.
Създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на училищното образование в 

Начално училище „Отец Паисий“, гр. Плевен 

Конкретни цели:

1.1. Административна и финансова устойчивост.

1.2. Осъвременяване на условията за предоставяне на качествено училищно образование.

1.3. Икономически ефективно използване на ресурсите.

1.4. Повишаване на квалификацията и преквалификацията на педагогическите 
специалисти. Учене през целия живот.

1.5. Подобряване на условията за придобиване на умения за използване на 

информационни и комуникационни технологии в образованието.

1.6. Подобряване облика на училището, чрез средствата на ефективната публична 

комуникация.
1.7. Разширяване на иновативните дейности в училището.

Стратегическа цел 2.
Осигуряване на равен достъп на всички ученици до качествено образование.

Конкретни цели:

2.1. Създаване на ориентирана към ученика учебна среда.
2.2. Повишаване на привлекателността и практическата приложимост на обучението.

2.3. Осигуряване на условия за образователна и социална интеграция.

Стратегическа цел 3. Създаване на условия за развитие на училищното образование като носител 

на национални ценности и традиции.

Конкретна цел:
3.1. Поощряване на педагогическите специалидси за активно гражданско участие и 

утвърждаване на ценности в духа на националните традиции.
3.2. Укрепване на връзките между училището, неправителствените организации, бизнеса, 

другите институции и Общността като цяло.

ПРИНЦИПИ
П артньорство; Д опълняем ост; А налитичност и концентрация; О ткритост и прозрачност



ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището, 
опазване живота и здравето им.

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на училищното 
образование и подготовка.

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и 
обучение на педагогическите специалисти.

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 
учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и 
специални образователни потребности.

Приоритетно направление 6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни 
връзки с общественост, НПО и др.

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 
училището.

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 
време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни).

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и 
външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( темпове, 
етапи).

Приоритетно направление 12: Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
При изпълнението на стратегията за развитие на Начално училище „Отец Паисий“, гр. 
Плевен следва да се спазват основните принципи и правила за работа при прилагане на 
публични стратегии с цел мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни 
политики на училището.
В тази връзка следва да функционира Група/Звено за изпълнение на стратегията, която 
има следната организация:
Ръководител: Същият отговаря за цялостната дейност.
Секретар: Същият отговаря за:

-организация на работните срещи 
-протоколиране и документиране на срещите 
-водене на необходимия архив 
-кореспонденция



Експерт: Същият отговаря за :
-събиране, обработка и анализ на данни и генериране на информация, 

която обслужва процесите на мониторинг и контрол 
Представител/и на заинтересованите страни: Поради публичния характер на
политиките, осигуряването на легитимност от такъв характер изисква ангажирането на 
представители на конкретните заинтересованите страни /Обществен съвет, Училищно 
настоятелство, Училищен съвет, Педагогически съвет и др./

■S Структурирането на групата (звеното) за мониторинг и контрол се осъществява още в 
процеса на изготвяне на съответния стратегически документ, като същата има пряко 
отношение към конструирането на системата от индикатори, на чиято база ще се 
осъществява наблюдението на стратегическият документ.

S  Структурата и задачите на групата (звеното) за мониторинг и контрол подробно се 
описват в самия стратегически документ.

S  Процесът на същинска работа на групата (звеното) за мониторинг и контрол започва 
след приемане на съответният стратегически документ.

■S Организацията на работа на групата (звеното) за мониторинг и контрол се определя от 
Ръководителя, който определя честотата на работните срещи и техният дневен ред;

■S Честотата на работните срещи не трябва да е по ниска от веднъж на тримесечие.
S  Една от основните функции на групата (звеното) за мониторинг и контрол е 

докладването. Същото може да се определи в два основни вида- вътрешно за екипа по 
наблюдение и контрол и външно- към ръководството на училището. Вътрешното 
докладване е за работно ползване и включва ежемесечни и шестмесечни обобщаващи 
доклади. Външното докладване се прави на годишна база или в извънредни ситуации, 
характеризиращи се с драстични промени в средата на изпълнение на училищната 
политика.

■S Групата (звеното) за мониторинг и контрол инициира процедурата по 
промяна/актуализация на стратегическият документ при:

Настъпили значими изменения в средата на изпълнение (съществено 
влошаване/подобряване на ситуация, значими промени в условията за финансиране и 
ДР-)

Административни реформи, които засягат пряко и значимо определени аспекти 
или като цяло на прилаганата училищна политика.

Значими корекции на стратегически и планови документи от по-горните нива, 
които изискват съгласуване на ниво училище.

Неизпълнение и констатирано значително разминаване между поставените цели 
и постиганите резултати.

Поява на нови възможности за развитие, ако същите са свързани с конкретни и 
обосновани по аналитичен и количествен начин нужди на училището, респективно на 
заинтересованите страни от съответната училищна политика.

■S Процедурата за промяна задължително включва: подробна обосновка на
необходимостта от промяната, подкрепена с надеждни логически и статистически 
обосновани аргументи, както и анализ на въздействието на промените върху процеса на 
прилагане на политиката. Самата процедура се инициира с доклад до ръководството на 
училището (Директор), като задължително освен обосновката, към доклада се 
прикрепва Актуализиран вариант на стратегическият документ.

У Не се допуска промяна само на стратегическия компонент на политиката/стратегията! 
Същата следва да е придружена с промяна в аналитичния компонент на документа, 
чрез което се доказва нуждата и целесъобразността на документа.



■S Екипът за наблюдение е длъжен да събира регулярно и систематично информация за 
обезпечаване на системата от индикатори, като всеки доклад (вътрешни и външен) 
следва да включва преглед на изпълнението, в съответствие със заложените параметри 
на индикаторите;

За проследяване на напредъка по изпълнение на стратегията следва да се 
използват следните индикатори: мерна единица, период на измерване, източник на 
информация, базова стойност /преди/, целева стойност /сега/.


