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I. ВЪВЕДЕНИЕ :

Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимосrга за постигане на по-високи
резултати в образователната дейност, за модернизиране на образованието , за още по-стриктно
съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности .

Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на учебното заведение с
външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и
ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостаrьци и потребности .
Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на учебното

заведение, постигане на дългосрочните цели, ефективно и ефикасно използване на ресурсите,
мотивиране на колектива на организацията .

Четиригодишната програма за развитие на ОУ „Петко Р.Славейков" за периода 2020 - 2024 г. е
изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в
изграждането на ефективна образователна среда в училището . I-~ ашите приоритети отчитат нашите
специфични особености и традиции и представят вижданията ни за европейско развитие на училището и
за изграждане на личности . Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която
водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в училището, и се
ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението .
Настоящата стратегия за развитие на училището е съобразена с :
-Закон за предучилищното и училищно образование ;
-Наредба за организация на дейностите в училищното образование ;
-Закон за закрила на детето ;
-Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година и плана за реализирането
й.;

-Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.;

-Наредбаза обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания ;
-Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ;
-Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни

законодателство ;
-Управленската програма на българското правителство "Хората са богатството на България";
-Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество ;
-Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";

-Националната стратегия

за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в

българските училища;
-Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри ;
-Плана за развитие на Община Пещера за 2020 година.

II. SWOT- АНАЛИЗ
• АНАЛИЗ ИА СЪСТОЯИИЕТО ИА УЧИЛИШЕТО-ВЪТРЕШИА СРЕПА :
Стратегията за развитие на ОУ „Петко Р . Славейков"- гр . Пещера се основава на принципите, произтичащи
от стратегията за развитие на средното образование в Република България .

ОУ " П.Р. Славейков" е училище с богати традиции в образованието в гр . Пещера. Намира се на ул."Трети
март"Ns3 в масивна сграда на два етажа, наследник на най-старата гимназия в града и региона.
1. Ученици :
В последните четири учебни години /от 2016 до 2020 / учениците в ОУ " П.Р.Славейков " варират в

границите на 200-210 ученици. За новата учебна 2020-2021 ще се обучават около 210 ученици в 10
паралелки от I до VII клас, живеещи както в района на училището , така и извън него — от с . Радилово и
с . Капитан Димитриево, за които училището е средищно . В училището се обучават и около 20 ученици
от община Брацигово . Основните причини за намаления прием на ученици през последните години са:
демографският срив и миграционните процеси .
Учители :

В ОУ „П.Р.Славейков" работят 20 педагогически специалисти

и 7 —непедагогически персонал.

Педагогическите специалисти са с образователно -квалификационна степен "магистьр" , бакалавър ,
„професионален бакалавър". От тях болшинството учители са с придобита ПКС —от V'78 до II' Ра ,

ПКС .Няма нередовни учители. Всички служители са със средно или средно специално образование .
Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми : семинари,
обучения, придобиване на квалификационни степени, преквалификация .

Синдикалната организация е с традиции и има положително влияние при регулиране на трудовите
отношения с директора на училището . Същата участва при разработване на вътрешно-училищни
правилници, правила и процедури .
Управлението на ОУ "П. Р . Славейков" се осъществява от директор и заместник-директор . Планирането и
контролът, като функции на управлението, са на необходимото високо ниво, задължително за такова
училище с традиции.
2. Материална и учебно-техническа база.
ОУ " П .Р . Славейков" разполага с добра материална база. През периода 2007 — 2020 г. в рамките на
делегирания бюджет и по различни проекти се извърши обновяване на чинове, маси, столове,

дидактически шкафове в класните стаи и цялостно оборудване на игротека, поставяне на ламинат.
спортни уреди и пособия, образователни и възпитателни материали, канцеларски материали и
консумативи.За спортни дейности училището разполага с отлично оборудвана спортна зала и малък
физкултурен салон за учениците от начален етап, както и открита многофункционална спортна площадка
с игрища за футбол, баскетбол , волейбол . Ежегодно се извършват ремонтни дейности като : ремонтирани
тоалетни на двата етажа, поставяне на окачен таван на коридори и класни стаи , боядисване , изкърпване
, и други ремонти.
Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието .
Компютьрният кабинет е с
локална мрежа и достьп до интернет. На преподавателите и учениците е осигурен непрекъснат достьп
до интернет на територията на сградата чрез WI-FI u различни технически средства за обезпечаване на

образователно -възпитателния процес.
Училището разполага със столова за хранене на учениците от целодневното обучение I-VII клас.

С цел опазване живота и здравето на ученици и персонала е изградена система за видеонаблюдение ,
физическа охрана и СОТ — охранителна фирма .

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕПА :

Училището като институция функционира в условията на променена й агресивна среда, която оказва
силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците . Основният,
очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на
педагогическата система, промяна на целите, технологиите , отношението и стила на работа на
учителите . Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите .

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Найсилно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда. Прогнозите за тяхното развитие
u влияние са противоречиви . Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще
запазят негативното си въздействие върху образователната система.
Изводи от анализа на вътрешна и външна среда

Вътрешната среда се стреми с всички възможни начини и средства да компенсира отрицателното
въздействие на външните фактори върху развитието на училището .
Резултатите от образователно възпитателния процес и средният успех за училището се поддържат на добро ниво, въпреки негативното
влияние на факторите на външната сре,ца.

1.Силни стаани •

Успешно обучение и възпитание на

учениците от повече от три населени места живеещи в

мултиетническа среда;
Училището е средищно с целодневна организация на ОВП за всички ученици от 1 до 7 клас ;

Осигурени са разнообразни, според интересите и потребностите на учениците часове по избираема
подготовка, факултативна подготовка и занимания по интереси в групи за ЦОУД;

За пътуващите ученици е осигурен самостоятелен училищен автобус;
Предлага се обедно хранене в самостоятелен ученически стол за всички ученици от училището ;
Осигурени са ресурсен учител и логопед за учениците със СОП ;
Медицински специалист и здравен кабинет в училището
На разположение на ученици, учители , родители е психолог
Училището се намира в центьра на града , в близост до всички важни обществени институции

Пропускателният режим в сградата на училището е обезпечен от служители с разписани функции за
охрана и видео-наблюдение свързано със СОТ с отдалечен достьп.
Добри образователни резултати при външно оценяване в IV u VII клас;
100% прием на учениците при кандидатстване след VII клас ;
Целодневно обучение и възпитание на учениците I-VII клас ;
Много добри резултати при участието на наши ученици в общински, областни и национални състезания,
конкурси и олимпиади ;
Много добре квалифициращ учителски колектив ;
Изградени са и функционират МО по предметни групи ;
Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите ;

Добра материална база — училище с подменена дограма и покривна конструкция , функциониращ
ученически стол, специализирани кабинети , нова спортна зала, спортни площадки, стая за игри и отдих
на малките ученици I-IV клас ;
Наличие на съвременна техника и компютьрен кабинет
Библиотека с добър библиотечен фонд
Работа по проекти
Богат годишен календар и спортни прояви
Добро управление на финансовите средства в условията на делегирания бюджет

Подмладяващ се учителски колектив
2.Слаби стдани
Влиянието на демографската криза в страната ;
Брой на учениците в паралелките —на минимума ;
Нарастване на броя ученици, които живеят в рискова семейна среда;
Нарастване броя на учениците , които се отглеждат от други членове на семейството , а не от родителите ;
Недостатьчна заинтересованост на родителите към училищния жикот ;
Негативно отношение кьм училището и липса на мотики за учене от страна на все повече ученици;
З.Рискове
Ниска степен на раждаемост;
Силни конкуренти ;
Наличие на безработица и икономическа несигурност;
Постоянен ръст на миграция ;
Обедняване на населението ;
4.Възможности
(Дейности sa преодоляване на рисковете)
Анализ на демографската перспектива на община Пещера и региона в период 4-5 години ;
Прикеждане на план-приема на училището в съответствие с демографските тенденции в период 20202024 г.;
Преодоляване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и
превръщането и в първостепенна задача;
Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите ;
Разширяване на партньорствата с родителите , НПО-та ,Общината и др.;
Осъвременяване на материално -техническата база ;
Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите се;
Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти ;
Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената самодейност ;
Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информационно-комуникативни

технологии ;
III. ВИЗИЯ :
ОУ „Петко Р .Славейков" — училище с духорни традиции u иноваторски тьрсения, конкурентноспособно,
с непрекъснато обновяваща се матерйална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на
преподаване ; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование,
съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват

професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители,
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. Гарант за висококачествен
образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен

свят, съобразен с ДОС и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно
включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с
изследователска нагласа и готовност за експериментиране.
IV. МИСИЯ :
Мисията на ОУ „Петко Р . Славейков ` е да е сред водещите културно-образователни институции в града, с

ефективно демократично управление и европейска визия. Отворени сме за партньорство с общностга,
родителите, институциите; Работи се в екип, уважават се всички, които имат продуктивни идеи,
инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището ;
Нашата цел е да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя
всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Качественото образование
дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на
обществото . То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее rтьлноценно , да придобива с
радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на
образователен продукт, отговарящ на европейските критерии u изисквания за качество . Осигуряване на
равен достьп u подкрепа за развитие и приобщававе в системата на училищното образование на
учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА:
Да изградим училищна политика насочена към мотивацията и подготовката на учениците за учене през

целия живот, в изпълнение на националната стратегия „Учене през целия живот" и успешната им
интеграция и реализация в реалния живот.
VI. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Поддържане на високо качество и ефективност на ОВП.
2. Развиване на системата за квалификация, преквалификация , перманентно обучение и контрол .
3. Утвърждаване на училището като образователно , културно , информационно и спортно средище :
4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности научениците и нарастващата

взискателност на родителите.
5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището .
6. Взаимодействие с родителската общност.
7. Осигуряване на широк спекrьр от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване
на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
8. Обновяване , поддържане и сьхраняване на материалната и техническа база.
9. Превенция на ранното напускане от училище
10.Образователна интеграция ,предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от
уязвими групи ;
1 1 . Участие в национални програми и проекти :
12. Прием на ученици , обхват и задържане в училището .
VII. ПРИОРИТЕТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА :
1. Ориентираност към успеха на отделната личност.

2.Равен достьп до образование , при което всеки ученик, постьпил в училището, има право да получи
качествено образование , което отговаря на нуждите и способностите му.
3. Сътрудничество с всички институции, работещи за децата на България .

4.Отговорност на всеки член на училищния екип за постигане на трайни резултати с дългосрочно
въздействие .
5.Единство в многообразието на етноси, създаващо гаранции за защита и развитие на отделните
етнически и културни традиции в рамките на училищния живот.

6.Новаторство по отношение на воля и възможности за възприемане и прилагане на нови методи и
подходи за постигане на по-добри резултати.

7.Ефективност и прозрачност на управлението на ресурсите за постигане на конкретни резултати, и
бъдещото въздействие.

8.Законосъобразност на действията, които да са в

съответствие

с Конституцията на Република

България , на законите на държавата и другите нормативни актове, произтичащи от тях .

VIII.ДEЙHOCTИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

По цел 1. Поддържане на високо качество и ефективност на ОВП.Изпълнение на нацнонална
стратегия ,.Учеие през целия живот"

Действия :

1.Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на
познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното
съдържание^и овладяване на компетентности .
2. Издигане равнището на подготовка по български език. Акцент върху грамотносrта.
З . Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език-участие в състезания, конкурси
4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с ученици със специални
образователни потребности ; ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

5.Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и
насочване на развитието му в област, в която той ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и
подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
6. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.

7.Подобряване работата по реализирането на гражданското и здравно образование, изграждане на
навици за здравословен начин на живот в ученическа възраст и по време на ранното полово съзряване .

8.Подготовка на учениците за продължаване на образованието — професионално и кариерно
ориентиране на учениците, съобразно техните интереси и възможности .
9. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
10.Стриктно спазване на изискванията :
- за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с
образованието, опазване на живота и здравето на децата;
- на заложените основни принципи в "Етичен кодекс за работа с подрастващи";
- за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и

непедагогически персонал;
- за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
11.Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни
модели на поведение .
12.Развитие на включващото образование на учениците със специални образователни потребности и
изграждане на достьпна архитектурна и образователна среда в училището .
Очаквани резултати:
1. Привличане, прибиране , задържане и приобщаване на поддежащите за задължително обучение деца в
училище.
2. Осигуряване на качествено и ефективно образование .
З . Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно

оценяване .
4. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство

и патриотизъм , толерантност, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа
активност и спорт.
6. Засилване ролята на родителския съвет при определяне цялостната стратегия на училището .
7. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа ).
По цел 2. Развиване на системата за квалигbикация , преквалжbикаиия , перманентно обучение и
контрол .

Действия :
1. Повишаване личната квалификация от всеки учител , чрез провеждане на въвеждаща, поддържаща и
надграждаща квалификация на педагогическата колегия .

2. Обвързване на постигната професионално -квалификационна степен с допълнително материалното
стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
З . Повишаване ефективността на педагогическия контрол . Повишаване на изискванията към работата на
учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
4. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението — засилване качеството на
предварителната подготовка, спазване задълженията , произтичащи от ЗПУО, наредби и вътрешните

правилници .
5. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютьрни програми и изготвяне
на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки
чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологии .
6. Изработка на тематични годишни планове, програми за разширена и допълнителна подготовка , план
на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа.
7. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане, с ученици със СОП, с ученици от
уязвими групи
8. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна документация.

9. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за
професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
10.Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число
квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията, уменията и
компетенциите на учениците .
11.Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно

оценяване .
Очаквани резултати:
1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в
училището .
2. Продължаване на изградената система за квалификация .
З . Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.
4. Повишаване на изискванията към работата на учителя .
5. Квапификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане .
По цел З. Утвърждаване ва училището като образователно . културно . ивгbормационно и спортно
средище •

Действия :
1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които
спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия
потенциал на учениците .
2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси от регионапен,
национапен и международен характер.
З . Предоставяне на свободен достьп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
5. Участие в културните празници на града и общината.
б . Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и
личностното им развитие.
7. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание .
8. Изпълнение на дейности по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния
спортен календар на МОН .
Окакваки резултати :
1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата
организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците .
2. Задълбочаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в
информационното общество .
З . Реапизиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището .
4. Създаване сайт на училището,поддържане на фейсбука на училището , тryбликуване на вътрешно училищни нормативни документи, постижения на учители и ученици , предстоящо в училището , галерия
със снимки.
По цел 4. Удовлетворяване на специгbичните образователни потребностн на учениците и
нарастващата взискателност на родителите .

Действия :
1. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в разширената и допълнителна

подготовка.
2. Диференцирана работа с учениците със специални образователни потребности.
З . Засилен диапог с ученическия съвет за решаването на актуални проблеми на учениците .
4. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на
подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация .
Очаквани резултати:
1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна
публичност и прозрачност на управление и състояние .
2. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
З . Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи.
4. Развиване ефективностга на връзката учител-родител-ученик .
5. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
б . Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не
само като образователен, но и като духовен и културен центьр .
По цел 5. Осигуряване на стабилност. ред и защита на децата в училището.

Дейстеия :
1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за

всички ученици — Admin-pro.
2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище .

3. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и
стабилност на училищната организация .
4. Засилен контрол по изпълнение дейностите , свързани с осигуряване безопасни условия на обучение,
дейностrа на комисиите по безопасност на движението , противопожарна охрана, гражданска защита и
провеждан часа на класа.
5. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.
6. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в
училището .
7. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации . Периодично , два пъти годишно ,
провеждане на практическо обучение - проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение ,
наводнение, пожар , производствена авария, терористичен акт).
8. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасносrга
на материалната база.
9. Адекватно здравно обслужване в училището .
10.Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците .
11. Превенция на насилието и агресията сред учениците .
12.Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене .
13.Изграждане на навици за здравословен начин на живот в училищна възраст и по време на ранното
полово съзряване .
Очаквани резултати:
1. Реanизиране на стратегия за закрила здравето и безопасностга на учениците .
2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура,
гражданските права и творческите дейности на подрастващите , отнасящи се до непосредствената
сигурност и безопасност на учениците в училището .
3. Реanизиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за
ограничаване и преодоляване на опасностите .
4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурностга и здравето на
учениците .
По цел 6. Взаимодействие с подителската общност.

Действия :
1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации .
2. Повишаване на уменията за работа с родители .
3. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
4. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време .
5. Планиране на съвместни дейности с родителите.
6. Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация :
- за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес ;
- за спазването на училищната дисциплина;
- уменията на децата за общуване с учениците и учителите ;
- интегрирането им в училищната среда;
- за посещаемостга на учебните часове от учениците ;
- за отсъствията на ученика от учебни часове,
- когато започне процедура за налагане на наказание;
- консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед
максимапно развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа от специanист, когато това се нanага.
7. Училището да предоставя възможност и да оказва необходимото съдействие на родителите за:
- да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или
в друго удобно за двете страни време ;
- да участват в родителските срещи;
- да участват в обществ . съвет;да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището ;
- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които
засягат права и интереси на детето им ;
- да участват в паралелковите родителски съвети и общоучилищния родителски съвет;
- да бъдат консултирани по въпроси , свързани с възпитанието на децата и учениците , от специалист;
- да осигуряват посещаемостга на ученика в училище;
- да се явяват в училището , когато важни причини нanагат това и бъдат поканени от класния ръководител
или директора;
- намиране на нови форми за общуване ;
'- правата на родителя в процедурата по нanагане на наказание ;
- присъствие на родител/настойник при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на
наказания на ученик.

Очаквани резултати:
1 .Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и

сътрудничество с родителите им.
2.Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ЗПУО и наредби.
З . Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост.
По иLел 7. Осигvряване на шиаок спектьр от извънкласни Фоами за свободното ваеме на vчениците
и създаване на vсловия за тяхната личностна изява, инициатива и тводчество.

Действия :
1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна образователна
-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
- състезания , екскурзии с образователно -възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни

състезания;
- отбелязване на тьржествени събития и ритуали от националния и религиозния календар ;
• подчертаване на националната и училищна символика - знаме, химн, елементи на униформа;
- творческа изява - участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
2. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация
на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциan на учениците .
З . Оптимизиране работата на ученическия съвет.
4. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
5. Избор на иновативни u съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с учениците
пред родителите.
6. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания ,

олимпиади.
Очаквани резултати:
1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците .
2. Развиване форми на ученическо самоуправление .
З . Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
4. Популяризиране постиженията на учениците и учителите .
По цел 8. Обновяване, поддържане и rьхраняване на матепиалната и техническа 6asa.

Действия :
А ._Подобрения във външната среда:

1. Поддържане в добро състояние двора и оградата на училището .
2. Подобряване на условията за ученически спорт в часовете по ФВС .
З . Поддръжка на спортните площадки.
Б. Подобрения във вътрешната среда:

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи - класни стаи,
кабинети, коридори, фоайета .
2. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие . Стремежът е -изпреварващо
предоставяне на учителите на най-модерна и достьпна техника за осъществяване на интерактивно
обучение.
В . Попдържане на моперна ИКТ среда:

1. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
2. Активно участие в електронната свързаност на българските училища.
З . Поддържане на изградената надеждна и гьвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и
повишаване на ефективностга на учебния процес и управлението на административната дейност.
4. Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището .
5. Постоянно поддържане на компютьрните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни
проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
б .Въвеждане на иновативни технологии в образованието реanизирано в училището (интерактивни дъски,

специализирано ИТ).
Очаквани резултати:
1. Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците .
2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
З . Естетизация на околната среда.
4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане
на повече млади учители.
,
По цел 9. Пдевенция на отпадащите от училище ученици.

Действия :
1. Изготвяне на Програма за превенция на отпадането на учениците от училище.
2. Идентифициране на ученици в риск от отпадане и картотекирането им от класните ръководители.
З . Защита, уважение и утвърждаване на личното достойнство на учениците .

4. Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата в обласrта на техните способности и
тanанти.
5. Подпомагане ролята на класния ръководител при индивидуanната му работа с децата в риск.
б . Поставяне на обучението на интерактивни и интеркултурни основи.
7. Включване на родителите във всички форми на училищния живот.
8. Осигуряване на безопасна и сигурна среда чрез превенция и овладяване на агресията.
9. Подпомагане на пълноценното участие на ученици в неравностойно социално положение в ОВП чрез
осигуряване на средства за учебни екскурзии, лленери и състезания .
10.Активизиране ролята на общоучилищния родителски съвет в приобщаването на родителите като
партньори и споделяне на отговорностите за задържане на децата в училище.
11.Създаване на привлекателни извънкласни форми.
12.Осигуряване на безопасна и сигурна среда - охрана и видео наблюдение на училището.
Очаквани резултати :
1 .Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към
учебния процес .
2. Намаляване броя на отпадащите ученици чрез създаване на достьпна за тях обучаваща среда .
З . Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване на
взаимоотношенията с институциите ).
flo uen 10. Обnазователна интеграция на учениците от етническите малцинства .

Действия :
А . Работа за опознаване на традиционната култура.

1. В часовете по български език и литература, музика, изобразително изкуство , история, час на класа да
се предвидят теми от празничния календар и фолклорното богатство на всеки от етносите .
Б . Учебна дейност :

1. Чрез използването на интерактивни методи на работа в учебните часове да се подпомагат учениците от
различните етноси със затруднения в усвояването на учебния материan, като се вктпочват в различни
групи и изпълняват индивидуanни задачи.
2. При задаване на домашна работа да се съобразява нивото на трудност с възможностите на учениците
от отделните малцинства и да се прилага диференциран подход.
З . В часовете за консултации приоритетно да се работи с учениците от различни етноси, които имат
затруднения в овладяване на българския език, отгам и с възприемането на текстове от други учебни
предмети .
4. Включване на учениците , невладеещи български език на добро ниво, в полуинтернатни групи /ПИГ/ и
поддържане на постоянен диanог между възпитателите и учителите .
В . Извънучебна дейност:

1. Даване възможност на всички ученици от училището да се включат в свободно избираема подготовка
по свое желание и желание на родителите .
2. При организиране на училищни празници и спортни прояви да се дава възможност за включване на
ученици от различни етноси .
З . Съвместно с учителите по изобразително изкуство , музика, български език и литература, история,
домашен бит и техника в навечерието на празниците на различните етноси да се издават информационни
табла.
Г. Работа с родителите :

1.Лектория с родителите на деца от различни етноси на тема "Етнически толеранс".
2. Успешно и трайно сътрудничество с ЦМЕДТ „Амanипе", местни ромски лидери, авторитети u др .
Очаквани резултати:
Създаване условия за запазване на етнически толеранс към представителите на различни етнически
групи в училището и приобщаването им за активно участие в урочната и извънурочната дейност.
По цел 11. Участие в национални паограми и паоекти :

Действия :
1. Създаване на училищна комисия , която да следи за подходящи проекти и НП и да включва училището
в тЯХ .

2. Мотивиране на учениците за участие в проекти.
Очакваки резултати:
1.Участие на училищната общност във всички проекти и национanни програми обявени от МОН и
покриващи наши потребности .
t
2. Даване равен достьп на всички ученици до участие в работата по проекти .
По цел 12. Паием на ученици • обхват и задържане в училището.

Действия :
1. Осъществяване на съвместни дейности с детските градини в района на училището и селата в нашата
община.
2. Посещение на начални учители на празници в ДГ.

З . Организиране на родителска среща в училище и презентиране на условията и ОВП в училище .
4. Подобряване на условията за целодневна организация .
- Обезпечаване на образователно-възпитателния процес с квалифицирани кадри ;
- Подобряване условията за хранене на учениците ;
- Създаване на условия за организиран спорт и занимания по интереси ;
- Ефективно използване на наличната спортна и компютьрна база.
5.Приемане и спазване на Ред за прием на ученици в училище :
Очаквани реsултати:
1. Популяризиране ОВП в училище и постиженията на учениците сред родителите в ОУ „Петко
Р . Славейков" - град Пещера.
2. Обхват на всички деца поддежащи на задължително обучение и живеещи в района на училището и
селата Радилово и Капитан Димитриево и деца от община Брацигово
З . Ефективна целодневна организация на учебния процес .
IX. ФИНАНСИРАНЕ :
ОУ „ П.Р.Славейков" е средишно общинско училище от 2014-2015 учебна година и се финансира чрез

утвърдения единен разходен стандарт за един ученик за съответната финансова година от държавния
бюджет чрез бюджета на Община Пещера. От 2008 г. училището е на делегиран бюджет.
Размерът на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към началото на съответната
финансова година и ЕРС на ученик .

Финансиране се получава и за учениците записани в самостоятелна форма на обучение съгласно
нормативните изисквания.
Финансиране се получава и за учениците записани в ЦОУД съгласно нормативните изисквания .
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на допълнителни финансови средства от МОН,
ПМС и / или Община Пещера за:
- учебници и учебни помагanа за учениците от I до VII клас;
- капитanови разходи за ремонтни дейности в училището ;
- спорт /ПМС Ns 129 от 11.07.2000 г./;
- ученици със специanни образователни потребности ;
- средствата по национanни програми за подобряване на образованието в РБ;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентира'н ред и условия за разпределение .
Средствата за диференцирано заплащане , СБКО и квалификация на учителите са част от бюджета на
училището , който е формиран на базата на средствата от единните разходни стандарти за всеки ученик и
компонентите на формулата за община Пещера.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните
правила за работна заплата.
Нашите vсилия ше бъдат насочени към :

1.Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите
ресурси на нико училище .
2. Повишаване на действията ни за реализиране на дейността за по - пълноценно оползотворяване на
средства от Европейския съюз.
З . Ефектикно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми .
4. Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с
общоучилищния родителски съвет.
Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ :
Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗПУО , наредби и приоритетите на
МОН и Община Пещера и спецификата на учебното заведение.
Стратегията за развитие се актуanизира в началото на всяка учебна година. и в случаи на значителни
промени в организацията на работа в училището или на норматикните актове
За реапизирането на тази стратегия се разработват и приемат допълнителни програми , планове,
правилници отнасящи се до конкретните й части.
Всяка година се разработва и годишен план за дейностга на училището , свързан с дейности no
изпълнение на Стратегията с конкретни срокове и отговорници .

Лриложение .М 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на ОУ „ Петко
Р.Славейков " гр.Пещера за периода 2020-2024 учебна година

Обхват
Настоящият план за действие се базира на целите , предизвикателствата , дейностите, мерките , посочени

в Стратегията за развитие на ОУ „Петко Р .Славейков" включително до учебната 2020-2024
г.Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията с предвиден
срок за изпълнение на всяка дейност.
Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от :
- делегирания бюджет

- средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
- средства от национални програми
- други източници на дарителска помощ .
- собствен труд и труд на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на

помещенията
ели
Цел 1: Поддъ жане на високо качество и е ективност на ОВП :
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Цел 2: Развиване на системата за квan иФикация, преквалификаиия , перманентно обvчение и контрол .
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работа с приложни компютьрни програми и
изготвяне на продукти , предполагащи

интегрирането на отделни предметни области и
междупредметни връзки чрез интерактивни
методи на преподаване и информационните

технологии.
б.

7.

8.

Изработка на тематични годишни планове ,
програми за разширена и допълнителна
подготовка , план на МО по културнообразователни области, план за провеждане часа
на класа .
Квanификация на учителите за работа с ученици в
риск от отпадане , с ученици със СОП , с ученици
от уязвими групи
Създаване и използване на електронни документи
от задължителната училищна док ментация .

на

9.

10.

11.

Активно участие в системата от стимули за
повишаване на мотивацията на педагогическите
кадри за професионално усъвършенстване и
тяхната активност в развитието на иновативни
п актики .
Усъвършенстване на условията и реда за
провеждане на вътрешното оценяване , в това
число квалификация на учителите за прилагане на
нови форми за оценяване на знанията, уменията и
компетенциите на учениците .
Контрол върху организацията, провеждането и
резултатите при провеждане външно и вътрешно

Директор

Постоян .

Делег.бюджет

Директор,
Зам .директор

Постоян .

Делег.бюджет

Директор ,
Зам .директор

Постоян .

Делег. бюджет

оценяване .
цел 3: Утвърждаване на vчилището като образователно, кvлтvрно, инФормационно и спортно средище :

Ns

Дейност

1.

Лриемане и изпълнение на ежегодна програма за
извънкласни и извънучилищни дейности, които
спомагат за по-добрата организация на свободното
време и са насочени към развитие на творческия

на

отговорник

срок

Източник
ф инансиране

директор

Нач .уч . г;
Лостоян .

Делег. бюджет,
НП, проекти

Организиране, поощряване и своевременно
информиране за участие в конкурси от регионален ,
национален и межд на оден ха акте .
Предоставяне на свободен достьп на училищната
база за провеждане на различни видове дейност .

Зам .директор
Гл .учит.

Постоян .

Делег. бюджет

Директор,
Учит . ФВС

Постоян .

Не
се
изисква
финансиране

Организиране на спортни състезания по различни
видове спо т.
Участие в културните празници на града и
общината .
Повишаване на социалните умения на учениците
чрез подпомагане на физическото , социалното и

Учит . ФВС

Постоян .

Директор

Постоян .

Кл .р-ли,
Учителите

Постоян .

Делег. бюджет,
НП, проекти
изисква
Не
се
инанси ане
Делег.бюджет

Учителите

Постоян.

Делег. бюджет

Зам .директор
Гл . учител

Постоян .

Делег. бюджет,
спонсорство

потенциал на учениците.
2.

З.

4.
5.
6.

личностното им развитие .
7.
8.

Разширяване на създаването и използването на
елект онно учебно съдъ жание .
Изпълнение на дейности по Националния календар
за извънучилищни дейности и Националния
спо тен календар на МОН .

Цел 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата

взискателност на родителите .
Ns
Дейност

отговорник

срок

Източник
инанси ане

1.

Директор

Нач .уч . г

Делег. бюджет

Учителите

Постоян .

Делег. бюджет

Директор
Предс . учен.
Съвет,
Директор
Лсихолог

Постоян .

Делег. бюджет

Постоян .

Делег. бюджет

Задоволяване желанията на учениците за
допълнително обучение в разширената и

на

допълнителна подготовка.
2.
З.

4.

Диференцирана работа с учениците със специални
об азователни по ебности .
Засилен диалог с ученическия съвет за решаването
на актуални проблеми на учениците .
3 а постигане на по-добър диалог с учениците и
родителите им е необходимо и осъществяване на
подготовка за оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа, за общуване и

социализация .
Цел 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

Ns

Дейност

І отгово ник

І с ок

І Източник

на

инанси ане
I.

директор

Постоян.

Делег.бюджет

Зам . директор

Постоян .

Делег.бюджет

директор

Постоян .

Делег. бюджет

директор

Постоян .

Делег.бюджет

Нач .уч .
Год.;
Постоян .
Постоян .

Делег. бюджет

Изпълнение на Правилника за осигуряване на

Предс .
на
комис .
по
зд . об аз .
Директор

здравословни и безопасни условия на обучение и

Зам.директор

труд в училището .
Възпитаване на умения и поведение npu кризи u
екстремни ситуации . Периодично , два пъти
годишно, провеждане на практическо обучение -

Директор
Зам . директор

Лостоян .

Родители
Делег.бюджет

Директор

Постоян .

Делег. бюджет

Мед. сес а
Предс . комис .
по зд . об аз .
Предс . комис .
по здр . образ .

Постоян .
Постоян .

Делег. бюджет
Делег. бюджет

Постоян .

Делег. бюджет

Предс . комис .

Постоян .

Делег. бюджет

Поддържане на управленска информационна
система на училищно ниво с въвеждане на данни

за всички ученици - Admin- ro.
2.
3.

4.

Стриктно спазване системата на дежурство в
чилище.
Подготовката на училищните нормативни актове
да е съобразена с целта - постигане на яснота и
стабилност на училищната о ганизация .
Засилен контрол по изпълнение дейностите ,

свързани с осигуряване безопасни условия на

5.

6.

7.

обучение, дейносrга на комисиите по безопасност
на движението , противопожарна охрана,
гражданска защита и провеждане часа на класа ,
както изпълнението на Правилата за работа в
чилище в услов uята на COVID 19
Изготвяне и реan изиране на здравно образователна програма .

Делег. бюджет

Собствени усилия

проиграване на основни бедствени ситуации
8.

9.
10.
11.

12.
13.

(земетресение , наводнение , пожар, производствена
ава ия, те о истичен акт).
Поддържане на системите за видеонаблюдение и
охрана на училището и подобряване на
безопасността на мате иan ната база.
Адекватно зд авно обсл жване в уч uлището .
Превенция на тютюнопушенето и употребата на
anкохол и на котични вещества с ед учениците .
Превенция на насилието и агресията сред
учениците . Изготвяне на Механизъм за справяне с
агресията .
Възпитаване на устойчиви навици и умения за

зд авословно х анене.

позд .об аз

Изграждане на навици за здравословен начин на
живот в училищна възраст и по време на ранното

Предс . комис .
по здр . образ .

Постоян .

Делег . бюджет

отговорник

срок

Източник
инанси ане

Психолог/
зам .директор

Постоян .

Делег. бюджет

Гл . чител
Директор
Зам .директор

Постоян .
Постоян .

Делег. бюджет
Делег.бюджет

Директор
Учителите
Зам .директор
учителите

Постоян .

Делег. бюджет

Нач . . г
Постоян .

Делег . бюджет
Делег. бюджет

полово съз яване .
LIen 6: Взаимодействие с nопителската обшност.

Ns

Дейност

1.

Развиване на способностите и нагласите за
конструктивно решаване на проблемни ситуации .

2.
3.

Повишаване на уменията за работа с родuтели
Изпълнение на Правилника за дейносrга на
училището за ограничаване на безпричинните

Учителите

отсъствия .
4.
5.
6.

Стриктно спазване графика за консултации и
п иемно в еме .
Плани ане на съвместни дейности с родителите .
Педагогическата колегия периодично u
своевременно да предоставя информация :
- за успеха и развитието на учениците в

образователно-възпитателния процес;
- за спазването на училищната дисциплина;

на

- уменията на децата за обцуване с учениците и
учителите;
= интегрирането им в училищната среда;
- за посещаемостта на учебните часове от
учениците ;
- за отсъствията на ученика от учебни часове,
- когато започне процедура за налагане на

наказание ;

7.

- консултира родителите за възможностите и
формите за допълнителна работа с ученика с оглед
максимално развитие на заложбите му, както и за
възможностите за оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа от специалист, когато
това се налага .
Училището да предоставя възможност и да оказва
необходимото съдействие на родителите за:
- да се срещат с класния ръководител и

Директор
Зам .директор
Учители

Постоян.

Делег.бюджет

преподавателите по предмети в определеното
приемно време или в друго удобно за двете страни
време ;
- да участват в родителските срещи;
- да участват в обществ .сьвет ;да изразяват мнение
u да правят преддожения за развитие на
училището ;
- да присъстват и при желание от тяхна страна да
бъдат изслушани, когато се решават въпроси,
които засягат права и интереси на детето им ;
- да участват в паралелковите родителски съвети и
общоучилищния родителски съвет;
- да бъдат консултирани по въпроси, свързани с
възпитанието на децата и учениците, от

специалист;
- да осигуряват посещаемостга на ученика в
училище ;
- да осигуряват присъствието на ученика във
виртуалните класни стаи по време на електронното

обучение;
- да се явяват в училището, когато важни причини
налагат това и бъдат поканени от класния

ръководител или директора;
- намиране на нови форми за общуване ;
- правата на родителя в процедурата по налагане
на наказание ;
- присъствие на родител/настойник при
изслушване на ученик и да изрази мнение при

налагане на наказания на ученик.
Цел 7: Осигуряване на широк спектьр от извънкласни форми за свободното време на учениците и
създаване на vсловия за тяхната личностна изява, инициатива и твоnчество.

Ns
1.

Дейност
Осъществяване оптимално ниво на вътрешна
мотивация у учениците чрез съдържателна
образователна -възпитателна работа, свързана с
училищни и извънучилищни мероприятия и

дейности:

.

- състезания, екскурзии с образователно възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби,

спортни състезания ;
- отбелязване на тьржествени събития и ритуали от

националния и религиозния капендар;
- подче таване на националната и учuлищна

отговорник

срок

Източник
инанс ане

учителите

Постоян.

Делег.бюджет
НП,
европ.проекти

на

2.

символика — знаме , химн , елементи на униформа ;
- творческа изява - участие в обявени регионални и
национални конкурси и състезания .
Осъществяване на извънкласни и извънучилищни
дейности , които спомагат за по-добрата
организация на свободното време и са насочени
към развитие на творческия потенциал на

З.

Оптимизиране работата на ученическия съвет.

учителите

Постоян .

Делег.бюджет
НП,
европ проекти

Предс .учил.

Постоян .

Делег. бюджет

Постоян .

Делег.бюджет

чениците.
Съвет- чител
4.

Активно съдействие и подпомагане инициативите

Предс .учил.

на учениците от педагогическата колегия .

Съвет- чител

5.

Избор на иновативни и съдържателни форми за
представяне на резултатите от работата с

Гл .учител

Постоян .

Делег. бюджет

6.

Информиране и стимулиране на учениците да
участват в конкурси, състезания,

учителите

Постоян .

Делег. бюджет

чениците п ед родителите.
олимпиади.
Цел 8: Обновяване , поддържане и съхраняване на материалната и техническа база.

Ns

Дейност

А

Подобрения във външната среда:
1. Поддържане в добро състояние двора на
училището .
2. Подобряване на условията за ученически спорт в
часовете по ФВС .
З . Лодд ъжка на спо тните площадки.
Подобрения във вътрешната среда:
1. Дългосрочно планиране на дейности за
подобряване на средата, в която се работи — класни
стаи, кабинети , коридори , фоайета.
2. Поддържане постигнатото високо ниво на
технологично развитие . Стремежът е —
изпреварващо предоставяне на учителите на наймодерна и достьпна техника за осъществяване на

Б

отговорник

срок

Източник
инанси ане

на

Домакин

Постоян .

Учител ФВС

Постоян .

Учител ФВС

Постоян .

Делег.бюджет
Собствени усилия
Родители
Др . спонсорство
НП, евр . проекти

Директор
Учители

Постоян .

директор

Постоян .

Делег . бюджет
Собствени усилия
Родители
Др . спонсорство
НП , евр . проекти

Директор
Учител ИТ

Постоян .

Делег.бюджет

отговорник

срок

Източник
инанси ане

директор

Нач .

инте активно об ение .
В

Поддържане на модерна ИКТ среда:
1. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за
съхраняване и използване на електронно

съдържание .
2. Активно участие в електронната свързаност на
българските училища.
З . Поддържане на изградената надеждна и гьвкава
ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и
повишаване на ефективността на учебния процес и
управлението на административната дейност.
4. Развитие на безжичната инфраструктура (тип
Wi-Fi свързаност) на територията на училището .
5. Постоянно поддържане на компютьрните зали в
училището (компютри, терминали, мултимедийни
проектори) с оглед все по-активното навлизане на
технологии в учебния процес .
6. Въвеждане на иновативни технологии в
образованието реализирано в училището
(инте активни дъски, специализи ано ИТ).
Цел 9: Превенция на ранното напускане от училище .

Ns
1.

Дейност
Изготвяне на П о

ама за п евенция на

.г

Делег. бюджет

на

2.

отпадането на учениците от училище .
Идентифициране на ученици в риск от отпадане и

За.директор

Постоян .

Делег. бюджет

Защита, уважение и утвърждаване на личното

учители

Постоян .

Делег.бюджет

достойнство на учениците.

психолог

Осигуряване на възможности за индивидуална
изява на децата в обласrта на техните способности
и таланти .
Подпомагане ролята на класния ръководител при
индивид алната му работа с децата в риск .
Поставяне на обучението на интерактивнии
интеркултурни основи .
Включване на родителите във всички форми на
чилищния живот .
Осигуряване на безопасна и сигурна среда чрез
превенция и овладяване на агресията .

учители

Постоян .

Делег.бюджет
НП,евр . проекти

Зам .директор

Постоян .

Делег. бюджет

Директор
Учител ИТ
Зам . директор

Постоян .

Делег. бюджет

Лостоян .

Делег.бюджет

Директор
Психолог/

Постоян .

Делег. бюджет

За.директор

Постоян .

Делег. бюджет

Предс . учил .
Съвет-учител

Постоян .

Делег. бюджет

Зам .директор
Директор

Постоян .
Лостоян .

Делег. бюджет
Делег.бюджет

ка тотеки ането им от класните ръководители .
З.
4.

5.
б.
7.
8.

зам .ди екто
9.

Подпомагане на пълноценното участие на ученици
в неравностойно социално положение в ОВП чрез
осигуряване на средства за учебни екскурзии ,

плене и и състезания .
10.

11.
12.

Активизиране ролята на общоучилищния
родителски съвет в приобщаването на родителите
като партньори и споделяне на отговорностите за
задъ жане на децата в уч uлище.
Създаване на п ивлекателни извънкласни форми .
Осигуряване на безопасна и сигурна среда - охрана
и видео наблюдение на училището .

Цел 10: Образователна интеграция , предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от
уязвими групи .

Ns
А

Б

Дейност
Работа за опознаване на традиционната култура .
1. В часовете по български език и литература,
музика, изобразително изкуство, история , час на
класа да се предвидят теми от празничния
календар и фолклорното богатство на всеки от

отговорник

срок

Източник
инанси ане

учителите

Нач .уч . г

Делег. бюджет

Учителите

Постоян.

Делег. бюджет

Учителите

Постоян .

Делег .бюджет

Учителите

Постоян .

Делег. бюджет

Учителите

Нач . уч . г

Делег .бюджет

Учителите

Нач .

Делег .бюджет

етносите .
Учебна дейност:
1. Чрез използването на интерактивни методи на
работа в учебните часове да се подпомагат
учениците от различните етноси със затруднения в
усвояването на учебния материал, като се
включват в различни групи и изпълняват

индивидуалнизадачи .
2. При задаване на домашна работа да се
съобразява нивото на трудност с възможностите на
учениците от отделните малцинства и да се
прилага диференциран подход.
З . В часовете за консултации приоритетно да се
работи с учениците от различни етноси, които
имат затруднения в овладяване на българския език,
оттам и с възприемането на текстове от други

учебни предмети.

В

4. Включване на учениците , невладеещи български
език на добро ниво , в полуинтернатни групи /ПИГ/
и поддържане на постоянен диалог между
чителите от ПИГ и ителите в ЗП
Извънучебна дейност :
1. Даване възможност на всички ученици от

.г

на

училището да се включат в свободно избираема
подготовка по свое желание и желание на

родителите .

Г

2. При организиране на училищни празници и
спортни прояви да се дава възможност за
включване на ученици от различни етноси .
З . Съвместно с учителите по изобразително
изкуство , музика, български език и литература,
история , домашен бит и техника в навечерието на
празниците на различните етноси да се издават
ин о мационни табла.
Работа с родителите :
1. Лектория с родителите на деца от различни
етноси на тема "Етнически толеранс".
2. Успешно и трайно сътрудничество с ЦМЕДТ
„Амалипе" и други НПО

Учителите

Постоян .

изисква
Не
се
финансиране

Учителите

Постоян .

Делег. бюджет

Психолог

Постоян .

Делег . бюджет

Зам .директор

Постоян .

Делег . бюджет

отговорник

срок

Източник
инанси ане

директор

Постоян .

Делег. бюджет

учителите

Постоян .

Делег. бюджет

отговорник

срок

Източник
инанси ане

Зам .директор

Постоян .

Делег. бюджет

Зам . директор
Зам .директор

Постоян .
Постоян .

Делег . бюджет
Делег . бюджет

директор

Постоян .

Делег.бюджет

директор

Постоян .

Делег. бюджет

цел 11: Участие в национални програми и проекти .

Ns

Дейност

1.

Създаване на училищна комисия, която да следи за
подходящи проекти и НП и да включва училището
в тях .
Мотиви ане на ученицuте за участие в п оекти ,

2.

на

Цел 12: Прием на ученици , обхват и задържане в училището .

№

Дейност

1.

Осъществяване на съвместни дейности с детските
градини в района на училището и селата в нашата
община и община Б ацигово
Посещение на начални учители на п азници в ДГ.
Организиране на родителска среща в училище и
п езенти ане на условията и ОВП в училище .
Подобряване на условията за целодневна

2.
З.
4.

организация .
- Обезпечаване на образователно -възпитателния
процес с квалифицирани кадри ;
- Подобряване условията за хранене на учениците ;
- Създаване на условия за организиран спорт и

занимания по интереси ;
5.

- Ефективно използване на наличната спортна и
компють на база
Приемане и спазване на План —приема за I u V кл .
Приемане и спазване на Ред за прием на ученици в
чилище

на

