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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Сокол 

За периода 2013-2018 г.  
Стратегията за развитие на ОУ с.Сокол се основава на принципите и насоките на 

ЗНП,ППЗНП,приоритетите на МОМН и РИО-Силистра и спецификата на училището. 

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150,ал1,т.1 от 
ППЗНП и е гласувана на заседание на ПС. 

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от 
промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, към 
модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване на правата на 
децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности. 

Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни 
ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на 
детето, Стратегията за развитие на средното образование в Република България, 
Националната стратегия на Министерството на образованието и науката за въвеждане 
на информационните и комуникационните технологии в българските училища. 

В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на 
образователния процес детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

І.Анализ на състоянието на училището и външната среда 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

І.УЧЕНИЦИ 

Брой ученици-общо,по пол,по класове и паралелки;Пътуващи ученици;Отпаднали; 

Преместени в други училища и причините за това;Наказани;Повтарящи; 

Невладеещи в достатъчна степен БЕ; 

Устойчива тенденция към повишаване броя 
на учениците; 

Прием в І-ви клас от района 

Устойчив брой ученици през годините; 

Преместени в други училища – по семейни 
причини или смяна на местоживеене и 

Недостатъчна дисциплинираност на 
учениците и лоши прояви по време на 
учебни занятия; 

Всички паралелки са маломерни 

Голям брой пътуващи ученици 

100% билингви.  
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напускане на страната; 

Няма повтарящи ученици; 

Добра успеваемост при прием след 7 и 8 
клас; 

Качествено изучаване на ЧЕ; 

Един  отпаднал ученик 

Наказан ученик със забележка 

ІІ.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

Учители – образование- мгистър-8, бакалавър -3 професионален бакалавър - 3, 

 ПКС-V-2учители , ІV – 4, ІІ – 2 , 

Специалности- Всички учители са правоспособни и отговарят на изискванията; 

Наличие на възпитатели – 4-ма ; 

Служители- домакин касиер, счетоводител, огняр, шофьор на автобус, готвач, чистач 
хигиенист - 2; 

Квалификационни дейности 

Висока квалификация на учителския състав 
и наличие на желание за повишаването и, 
добра мотивираност за работа; 

Утвърден училищен план за квалификация 
на педагогическите кадри 

Всички ученици са включени в  ПИГ 100%  

Допълнителна квалификация на учители 
за работа в мултикултурна среда 

ІІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

Училищен учебен план; 

Резултати от изпити от самостоятелна форма на обучение; 

Резултати от състезания и конкурси на общинско,областно или национално равнище; 

Среден годишен успех на училището; 

Реализация на учениците след завършване на основна образователна степен; 

Неизвинени отсъствия от учебни занятия; 

Работа за личностно развитие на ученика-духовно,морално,обществено и др. 
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Училищен учебен план-отговарящ, 
желанията на учениците и възможностите на 
институцията; 

Престижни постижения и успешни класации 
в общински и областни състезания; 

Среден годишен успех на училището: добър. 

Реализация след завършено основно 
образование -100%; 

Акцентът в работата и отношението на 
учителите към работа за личностното 
формиране на учениците  

Високи спортни постижения- класирани на 
общинско, областно и  зонално състезание 
по шах-мат 

Висок процент неизвинени отсъствия на 
трима ученика ; 

 

ІV.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Сграда,стаи,кабинети, УТС, задължителна документация, работилници и др. 

Осигуреност със задължителна 
документация; 

Наличие на информационни програмни 
продукти; 

Функциониране на библиотека; 

Училището разполага с училищен стол, в 
който е осигурена храна за всички ученици 

Учителска стая –добре оборудвана 

Наличие на кабинети и хранилища по 
природни науки, компютърен кабинет, стаи 
за дейности по интереси, стая за спорт; 

Броят налични компютри отговаря на 
потребностите на ОУ с. Сокол  

 

Липсва физкултурен салон; 

Не са достатъчни наличните УТС и 
дидактически материали; 

Без кабинет по БДП 

 Класните стаи и кабинети са със стара 
дограма  

Състоянието на WC не отговаря на 
съвременните естетически норми. 

V.ФИНАНСИРАНЕ 

Начин на финансиране, участие в програми за финансиране, дарения, възможности за 
реализиране на допълнителни приходи 
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Собствени приходи от отдаване под наем на 
земеделска земя; 

Редовно финансиране от общината. 

Реализиране на проекти и национални 
програми - Подобряване качеството на 
образование в средищните училища; 
Квалификация на педагогическите 
специалисти; НП ИКТ в училище 

Сътрудничество с Училищното 
настоятелство 

Недостатъчно участие на училището в 
програми за финансиране; 

Неизявено желание за дарения от страна 
на родители с възможности. 

VІ.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзки с неправителствени 
организации, взаимодействие с институциите 

Разнообразна семейна среда, в едни случаи 
благоприятна, в други случаи не дотам; 

Активна работа с родители ; 

Съпричастност и съдействие на УН към 
разрешаване на училищни проблем; 

Добро взаимодействие с институции, 
базирано на имиджа на училището  

Липса на контакти с НПО по актуални 
теми и проблеми; 

Липса на инициативност от страна на 
родителите за участие във вътрешно-
училищния живот; 

Недостатъчна заинтересованост и 
неосъществяване на навременна 
обратна връзка от страна на родителите; 

 

Мисия на училището    

Създаване на условия за удовлетворяване на индивидуалните 
образователни потребности на всеки ученик с оглед пълноценната им реализация 
в по-горната образователна степен. 

Визия  на  училището. 

             Основно  училище “Св.Св.Кирил и Методий”  ще  бъде  демократично  
училище,  с  европейски  дух  и  облик,  осигуряващо  висока конкурентноспособност   
на   своите   ученици  на територията на община Главиница.   

ІІ.Цел,  стратегии, приоритети 
         Главната  цел  на  училищното  развитие  за  периода  от 2013 до  2018  година е 

   Постигане  на устойчиво и балансирано във всички направления на основните 
училищни дейности. високо  качество  на  образование  и  утвърждаване  престижа  на  
училището. 
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          Стратегии  в  дейността  на  училището:  
          -  високо  качество  на  подготовката  на  учениците; 
          -  за  демократизация  и  хуманизация  на  дейността  на  училището / поставяне 
на ученика в центъра на цялата дейност,  грижа  и  внимание  за  неговото  развитие  и  
обучение/;  

     -  за  усъвършенстване  работата  с  напредналите  ученици;    
     -  за  опазване  и  модернизиране  на  материалната  база; 
     -  иновационна  стратегия; 
     -  за  успешно  интегриране  на  учениците  от  малцинствен произход; 
     -  за  превръщане  на  училището в  територия  на  учениците; 
     -  стратегия  за  оцеляване и развитие.       
Приоритети 

        на училищната  стратегия  за  развитие  до 2013  година  имат  приемственост  със  
приоритетите  залегнали  в  Стратегическия  план  за  развитие  на училището  до  2008 
година  и  са  съобразени  с  главната  цел  на  настоящата  стратегия.  Те  имат  задачата  
да  конкретизират  усилията  и  насочат  дейностите  на  общоучилищния  колектив  за  
реализиране  на  поставените  цели. 
 
       Приоритет І :   Повишаване  качеството на УВП чрез подобряване 
организацията  на  учебния  процес  и  повишаване  професионалната  подготовка,  
компетентност  и  квалификация  на  педагогическите  кадри. 

         При  все  по-силната  ориентация  на  европейските страни  към  икономика,  
базирана на знанието,  на  използването  на  високи  технологии,  задачата  на  
училището  е  да формира  нови  умения  и  компетентности – общуването, работата в 
екип, трансфера  на  знанията,  нови  ситуации – стават  водещи  задачи.  С  други   
думи  задачата  на  съвременното  училище е не толкова и не само да   „дава знания”,  а  
да  трасира  пътищата   за  добиването  им,  да  подготвя  младия човек  за  учене  през  
целия  живот. В  рамките  на  този  приоритет  се  очертават  следните  специфични  цел 
и  основни  дейности: 

Специфична  цел 1. Да  се  подобри  качеството  на  педагогическия  труд чрез 
усвояване  и  прилагане  на  нови  образователни  технологии. 

Неоспорима е ръководната  роля  на  учителя в образователния процес, но  с оглед 
новата задача на училището – да подготви ученика за справяне със  ситуации,  заучени  
през  целия живот, то и функциите  на учителя  в съвременното  училище  би следвало  
да  произтичат  от  позицията  му  на партньор на ученика в неговата  самоподготовка  
за  живота. 
Подкрепата на  училищното  ръководство  в тази  приоритетна  област ще бъде  
насочена  към  следните  основни  дейности: 

- развитие на вътрешно-квалификационните дейности по проблемите на 
модернизацията  на  образованието; 

-   обучение и развитие  на уменията  на  учителите  за  работа в групи  и  екип; 
-   обучение  и развитие  на  уменията  на  учителите  за  работа  с  компютър  и  
използване  на  компютърни  технологии  в  обучението. 

   Специфична  цел 2. Да се подобри  системата  за  проверка  на  учебния  напредък  
на  учениците.      

Ако  споделяме  общата  за  училището  философия  за  обучение в 
партньорство,  то  нашите  партньори – учениците и родителите – имат  нужда от 
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своевременна,  надеждна и непрекъсната  информация  за  учебния  напредък на  всеки  
ученик,  от  професионални  и  своевременни  препоръки  за  необходимите  
коригиращи  мерки. 
В  изпълнение  на  тази специфична  цел в училището  ни трябва  да се развиват  
следните  дейности : 

- обучение  и  развитие  на  уменията  на  учителите  да  диагностицират  
развитието  на  учениците;       

- разработване  и  прилагане  на  системата  за  информация на родителите  за  
напредъка  на  техните  деца. 

 
 Приоритет  ІІ.   Укрепване  на  институционалния  капацитет за управление  на  
образователните  промени. 

Укрепването и повишаването  на  училищния  капацитет  за  управление ще  
задълбочат  процесите  на демократизиране  и  хуманизиране  на  образователния  
процес;  ще  спомогне  да  се  подобри  реда  и  психоклимата в училището  като  цяло  
и  в класната стая в частност;  ще  допринесе за  консолидирането  на  училищната  
общност  около  общите  цели;  ще  даде  възможност  да  се  конкретизират  и  
разширят  отговорностите  на  участниците  в образователния   процес.    Реализирането  
на   този  приоритет е  ключов по отношение  на   формирането  на  представата  на  
обществеността  за  нас като  институция,  защото  засяга  най – важният  училищен  
ресурс – човешкия и  се  свежда  до  най – сложния – отношенията  между  хората  в  
общността. 

В  рамките  на  този  училищен  приоритет  можем  да  определим  следните  
специфични  цели  и  набележим  съответните  дейности : 

Специфична  цел 1.   Да се разшири и укрепи училищната структура  за  
управление.      

 Реализирането  на  тази специфична  цел  ще доведе до привличането  на всички  
учители  в  различните  органи  за  самоуправление,  ще повиши поемането  на  
отговорности  за резултатите и в крайна сметка  ще  съдейства за  демократизацията  на  
училището  и  за  повишаване  ефективността  на училищните   дейности. 

 Дейностите  по  тази  цел  ще  включват : 
-   подкрепа и обучение  на  екипи  за  подготовка  на  проекти; 
-   определяне  на  зони  за  ученическото  самоуправление.  

 Специфична  цел 2.   Подобряване  на   реда  и  психоклимата в училище и 
класната  стая. 

            Реализирането  на тази специфична  цел  ще  спомогне  да  се  конкретизират 
отговорностите  на  участниците в образователния процес; ще  регулира  и  подобри 
отношенията  между хората в училищния колектив. 

Дейностите  за  изпълнението на тази цел би следвало да се насочат към 
актуализирането и усъвършенстването на нормативната уредба, а именно: 

- актуализиране и популяризиране  на  училищния  правилник  съобразно 
философията и целите на училището;    

- съвместно  изработване и приемане на консенсусни  правила  за работа  в  
класната  стая.               
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 Специфична  цел 3.   Да се подобри  работата с родителите и общинските 
институции.                      
Изпълнението на тази цел  ще  допринесе  за  активизиране  на  родителите  за  участие  
в  училищния  живот;  ще  подпомогне  родителите в грижите  за  развитието  на  децата 
им,  ще  подобри  връзките  на училището с общината,  държавните  институции и 
НПО, което в крайна сметка ще  повиши  имиджа  на  училището и ефективното  
изпълнение  на  поставените цели. 

Дейностите  по  изпълнението на тази цел  могат да бъдат насочени към: 
-   актуализиране на състава и структурата на УН; 
-   съвместно  определяне на зони  за  действие  на  родителската  общественост,  
договорени  правила и отговорности на родителите;       
-   „Училище за родители”  -  обучение  и материали в помощ на родителите  за  
мотивиране  на  учениците  за  участие  в  образователния  процес,  за  начините  за  
оказване  на  помощ  и  други  актуални  теми. 

Приоритет  ІІІ.   Подобряване и модернизиране  на  училищния ресурсен  
капацитет. 

Училищните  ресурси  включват   най – общо хора, съоръжения, сградния  фонд – 
тоест  фактори, които  пряко  влияят върху облика на училището,  формират  
училищната  визия.  Подобряването и модернизацията  на  училищните  ресурси  се  
определят  за  училищен  приоритет, който ще допринесе за повишаване ефикасността 
на УВР и  конкурентноспособността  на  училищната  институция.  Задачата ни е да 
превърнем  ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Сокол в предпочитано от учениците и 
родителите  училище в  региона.  За  изпълнението  на  този  приоритет можем да се 
съсредоточим  върху  следните  специфични  цели  и  основни  дейности : 
Специфична  цел 1.   Да се повиши  професионализма и качеството  на работа на 
учителите  и  училищния  персонал. 

В рамките на този приоритет  следва  да  предприемем  следните  дейности :    
-   развиване на вътрешноквалификационната  дейност,  ориентирана  към  нуждите  
на  учителите и съобразена  с  училищната  програма  за развитие; 
-   насочване и подкрепа на учителите  за  участие в курсове  за  повишаване  на  
квалификацията. 
-   познаване  и  коректно  изпълнение  на  нормативната  училищна 
уредба,  както  и  договорените и консенсусно  приети  правила  за  обучение  и  
оценяване . 

Специфична  цел 2.   Да се подобри и модернизира  училищната  материална  база  в 
съответствие  с  визията  на училището и  целите  на  обучението. 

Физическите  средства са изключително  важен  училищен  ресурс, който  прави  
възможни  усилията  на  учителите  да  модернизират  образователния  процес и създава 
положителна нагласа  за  участие  на  партньорите.     

Дейностите,  които  можем  да  планираме  през  петгодишния  период на  развитие  
ще   са   насочени  към : 

- създаване на работни групи  от учители и родители за търсене, предлагане и 
разработване на проекти към програми,  финансиращи  образованието;                  

- оформяне на класните  стаи и кабинети  съобразно  целите на обучение  в тях с 
помощта на самите ученици; 

-    осигуряване на компютърна техника с подходящ  софтуер и свободен  интернет – 
достъп за  всеки  кабинет  и класна  стая; 
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-    включване на ученическите  колективи  в  озеленителни  дейности и в дейности 
по подобряване  на  училищния  интериор.  

ІІІ. Мониторинг за степента на постигане на стратегията и 
неразкритите потенциални възможности на училищната 
общност на ОУ с.Сокол посредством: 

 периодично събиране и отчитане на определена информация по различните 
дейности, залегнали в стратегията; 

 съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото, състояние на 
управлението на образователните дейности и училището; 

 своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с 
потребностите на училищната среда; 

Заключителни бележки: 
Предложената стратегия отразява намеренията на педагогическия колектив на 

ОУ с. Сокол за развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 5 
години. При определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме се 
ръководили от разбирането, че развитието на образователната система има за основна 
цел формирането на свободна и творческа личност, чиято социална функция е ин-
тегриране в обществото иучастие в неговото обновяване и промяна. Стратегията 
обхваща периода от 2013 г. до 2018 г., като следва да бъде актуализирана всяка година. 
Основни средства за конкретизация и реализиране на стратегията са : 

1. училищните програми, 
2. годишните училищни планове, 
3. организационно управленската структура на училището, 
4. Правилник на училището, 
5. Планове на методическите обединения в училището 

ІV.Дейности за постигане на целите 

1.Административно-управленска дейност: 
    1.Утвърждаване на учебни планове в разделите ЗИП и СИП , формиращи облика на 
училището , съобразени с интересите на учениците; 
    2.Сформиране на педагогически екип мотивирани и квалифицирани преподаватели , 
обединени от общата цел за издигане рейтинга на училището 
    3.Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива , насочени 
към ефективна ОВР и благоприятен психоклимат за ползотворна дейност; 

3.1.Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез планиране на 
дейности по МО , комисии и др. 

3.2.Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране 
участието в тях 

3.3.Създаване на нулева поносимост към недостатъчната дисциплинираност на 
учениците и лоши прояви по време на учебни занятия; 
    4. Работа в посока на : 

4.1 Участие на училището в програми за финансиране; 
4.2 Контакти с НПО по актуални теми и проблеми; 
4.3 Повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във 

вътрешно-училищния живот; 
2.Образователно-възпитателна дейност: 
    1.Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели 
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1.1.Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и 
форми 

1.2.Излизане от шаблона и скуката в класно-урочната система и формите за 
проверка и оценка на знанията и уменията на учениците; 

1.3.Прилагане на интерактивно обучение , иновации 
    2.Обособяване на училището като център на социални и културни изяви,разширяване 
връзките с околната среда за популяризирането и фиксирането ролята на училището за 
гражданското възпитание на учениците; 

2.1.Внедряване допълнителни форми на работа с учениците –планирано , по 
график,съгласувано с интересите на учениците и техните родители; 
3.Квалификационна дейност: 
    1. Планиране вътрешноквалификационна дейност , осигуряваща необходимата 
педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите; 
    2. Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на 
конкурентноспособността и професионалното самочувствие; 
4.Социално битова и финансова дейност: 
    1. Поддържане на добрия облик на училищната сграда, преустройство на врати с цел 
поддържане на уюта в училището . 
    2. Планиране разходването на средствата осъвременяване на техника и други 
помощни средства по приоритети 
V.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията 
    1. Делегегирани средства 
    2. Собствени приходи от отдаване под наем 
    3. Средства,набрани от УН 
    4. Дарения от спонсори 
    5.  Разработване и реализиране на проекти 
    6. Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на 
помещения 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година,както и в случай 
на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база 
на средното образование. 

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за 
дейностите с конкретните срокове и отговорници. 

 

 

Директор: ………….. 
Зюбейде Насуф 
 

 


