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I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
Законът  за  финансовото  управление  и  контрол  в  публичния  сектор  (чл.7, ал.1, т. 1) 

изисква  ръководителите  на  организациите  от  публичния  сектор  да  определят  целите  на  
организациите, които  ръководят, и  да  разработват  и  прилагат  стратегически  и  годишни  планове, 
планове  за  действие  и  индикатори  за  достигане  на  поставените  цели. Член  263 от  ЗПYO изисква  
Стратегията  за  развитие  на  училището  да  се  приеме  от  педагогическия  съвет, след  като  е  
одобрена  от  Обществения  съвет  и  да  се  публикува  на  електронната  страница  на  училището. 

Настоящата  стратегия  е  разработена  от  директора  и  екип  педагогически  специалисти  от  НУ  
„Патриарх  Евтимий", град  Плевен, за  да  се  отговори  на  острата  нужда  от  промени  в  
образователните  политики  на  училището, предизвикани  от  новите  обществено-икономически  
реалности  и  произтичащите  от  това  задачи  за  образованието. Документът  е  разработен  в  
съответствие  със  Стратегическа  рамка  за  развитие  на  образованието  и  обучението  в  Република  
България  (2021-2030) и  е  съобразен  с  перспективите, заложени  в  актуални  стратегически  
документи  на  европейско  и  национално  ниво, които  очертават  общосподелената  визия  за  
висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано  и  продължаващо  през  целия  живот  
образование, обучение  и  учене. (виж  Приложение  1) 

II. AKTYAЛHO CЪCTOЯHИE HA HY"ПATPИAPX ЕВТИМИЙ" KATO 
ОБРАЗОВАТЕЛНА  ИНСТИТУЦИЯ  

Малко  история  
НУ  „Патриарх  Евтимий" е  едно  от  най-старите  учебни  заведения  в  гр. Плевен. 
Създадено  е  през  далечната  1906 г. със  средства  на  родолюбиви  плевенчани, като  

„основно". Ho време  на  Втората  световна  война  спира  да  работи. През  1950 г. е  преобразувано  в  
IV-та  прогимназия, просъществувала  дo 1954 г. B периода  1954-1957 г. функционира  като  
пансион  на  YTP-15, a пo-късно  като  пансион  на  Лозаро-винарското  училище  и  на  курсисти, 
обучаващи  се  за  трактористи. През  месец  септември  1957 г. е  възстановено  като  начално  
училище. За  определен  период  от  време  в  nero ce обучават  и  групи  за  предучилищна  
пoдroтoвкa. 

Днес  НУ  „Патриарх  Евтимий" Плевен  е  училище  с  традиции  и  признат  авторитет, градени  
в  продължение  на  сто  и  петнадесет  гoдини _ Член  е  на  Асоциацията  на  Кембридж  училищата  в  
България. Образователната  институция  е  със  статут  на  базово  за  обучение  на  студенти  от  
Педагогически  колеж  към  Великотьрновския  университет. 

Цялостната  дейност  на  НУ  „Патриарх  Евтимий" Плевен  протича  съгласно  утвърдените  
от  MOH учебни  планове, програми  и  държавни  образователни  стандарти. 

Резултатите  от  дейността  му  показват, че  училището  заема  подобаващо  престижно  място  
в  системата  na образованието  в  региона. 



Интересът  към  учебното  заведение  е  подчертано  силен  от  страна  на  деца  и  родители, 
като  броят  на  желаещите  да  получат  образование  B uero значително  надхвърля  капацитета  от  
разкрити  16 паралелки. 

Материално-техническа  база. 
HY „Патриарх  Евтимий" Плевен  се  състои  от  2 сгради  - основна  на  1 етаж  и  втора  3- 

етажна. 
През  1956 г. се  доизгражда  основната  сграда, включваща  две  класни  стаи  и  дирекция. 

През  1995 г. е  построена  втора  едноетажна  сграда, пристроена  и  надстроена  през  2017 г  
Изграден  е  училищен  парк  с  фонтан. 

Основната  (старата) сграда  е  архитектурно  — строителна  единична  недвижима  културна  
ценност  с  предварителна  категория  „сведение". 

Учебното  заведение  притежава  уникален  за  общинската  образователиа  инфраструктура  
екстериор, съчетаващ  хармонично  сграда  — паметник  на  аркитектурата  и  добре  организирани  B 
отделни  кътове  открити  зелени  пространства. Разполага  с  най-голямото  дворно  пространство, 
спрямо  всички  останали  начални  училища  B общината, което  създава  допълнителни  
възможности  за  провеждане  на  занимания  на  открито  (външна  класна  стая). 

Материално-техническата  база  се  обновява  с  бързи  темпове. Училището  придобива  все  
по-добър  естетически  вид. Във  всички  класните  стаи  е  изъвршен  вътрешен  ремонт. Те  са  с  
напълно  HOBO обзавеждане  и  ИKT оборудване. 

Функционират  две  обособени  помещения  за  кетьрингово  хранене  с  капацитет  35 
ученика. Осигурени  са  безплатни  закуски. 

Училището  разполага  с  модерен  физкултурен  салон, включително  монтирани  
ударопоглъща  настилка  и  вентилационна  система  - рекуператор. Работи  медицински  кабинет, 
осигурен  с  персонал, кабинет  за  ресурсно  подпомагане  и  компютьрен  кабинет. 

Отоплението  е  чрез  ТЕЦ. 
Санитарните  възли  отговарят  нa съвременни  хигиенни  норми. 
Училището  има  изградено  локално  видеонаблюдение , контрол  нa достьпа  чрез  турникет  

с  чупещи  се  рамена, СОТ, паник  бутони  на  външните  врати, както  и  физически  контрол  през  
деня, с  KOHTO ce гарантират  грижите  за  сигурностга. 

Кадрови  ресурс. 
През  2021 г. екипът  на  образователната  институция  включва  следните  длъжности: 

директор  — 1, учители  —31, непедагогически  персонал  — 11, училищен  псиколог  -1, медицинска  
сестра  —1 и  ресурсни  учители  —2. 

Педагогическият  екип  се  състои  от  правоспособни  и  квалифицирани  учители, пo- 
голямата  част  oт  кoитo са  с  дългогодишен  стаж  и  опит  B системата  на  образованието . 

Налице  e пълнa кадрова  обезпеченост. 
Преподавателите  притежават  образователно-квалификационна  степен  „магистьр". 
B училището  няма  текучество  на  учителски  кадри. Oт  графиката  по-долу  се  вижда, че  

работещите  на  щат  B учебното  заведение  през  последните  три  години, малко  се  отличават, 
съобразно  потребностите  от  персонал  на  даден  етап. 
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Графика  I 

год . 



879 757 
1 014 226 

1 153 957 

Финансова  обезпеченост. 

Ретроспективният  анапиз  на  финансовите  средства, с  които  училището  разполага  за  
последните  четири  години, показва  непрекъснат  ръст  на  размера  на  издръжката  (в  лева).  

❑ 2017 г. 	❑ 2018 г. 

❑ 2019 г. 	❑ 2020 г. 

Графика  2 

Участиици  в  образователио-възпитателния  процес. 

Най-голямото  богатство  на  HY „Патриарх  Евтимий" Плевен  са  неговите  ученици  — умни, 
талантливи, любознателни, възпитани, както  и  учителите, които  ги  обучават. 

Постигнати  са  успехи  в  следните  направления: 
подобрено  е  качеството  на  образователния  процес, доказателство  за  което  е  по-високият  
ycnex no много  учебни  предмети  спрямо  минали  учебни  периоди; 
педагогическите  кадри  активно  и  целенасочено  тьрсят  възможности  да  се  квалифицират; 
учениците  участват  и  са  призьори  в  областни  и  национални  кръгове  на  олимпиади  и  
състезания; 
непрекъснато  се  обогатява  и  обновява  материалната  база, въпреки  недостатьчните  
финансови  средства; 
подобрено  е  взаимодействието  с  родителската  общност, която  показва  съпричастност  
към  проблемите  на  училището  и  оказва  ефективно  съдействие  за  решаването  им; 
заздравява  се  взаимодействието  между  НУ  „Патриарх  Евтимий" Плевен  и  детските  
градини  в  района, като  no тoзи  начин  се  осъществява  приемственост  no схемата  „детска  
Градина  — първи  клас" и  се  съдейства  за  безпроблемната  адаптация  на  първокласниците; 
Приемът  на  ученици  в  първи  клас  става  no определени  правила  и  npu заявено  желание  на  

родителите. 
Ha среща  през  месец  септември  всяка  година, училищното  ръководство  запознава  

родителите  на  бъдещите  първокласници  с  материалната  база  и  изискванията  на  учебното  
заведение. 

B HY „Патриарк  Евтимий" Плевен  няма  отпаднапи  от  обучение  и  повтарящи  ученици. 
Причините  за  напожените  наказания  са  свързани  основно  с  нарушаване  на  

дисциплината, съгласно  съответния  държавен  образователен  стандарт. 
B училището  се  обучават  ученици  със  специални  образователни  потребности, за  чиято  

подготовка  се  грижат  допълнително  ресурсни  учители  от  РЦПППО. 
При  възникване  на  проблеми, с  младите  xopa, no всеки  отделен  казус, работи  училищен  

ПСИХОЛОГ. 

Образователно-възпитателна  дейност. 
През  учебната  2020-2021 г. училищна  подготовка  (обучение, възпитание, социализация) 

получават  374 ученици, разпределени  в  16 паралелки  oт  начален  етап  -Таблица  1: 

Клас  Паралелки  - брой  Ученици  - брой  

I 4 96 



Брой  ученици  
374 

380 360 
360 

336 
340 

Брой  ученици  
320 

300 

2018-2019 г. 2019-2020 г. 2020-2021 г. 

II 4 79 

III 4 99 

IV 4 100 

Oбщo 16 374 

През  последните  три  учебни  години, броят  на  обучаваните  учениците  се  запазва  
относително  устойчив.  

Графика  3 
Kъм  училището  ежегодно  се  разкриват  групи  за  целодневна  организация  на  учебния  ден, 

като  през  учебната  2020-2021 г. те  са  10 с  250 ученици. 
Всяка  учебна  година  HY „Патриарх  Евтимий" Плевен  осъществява  информационна  

дейност  за  представяне  и  популяризиране  на  учебното  заведение, която  включва: 
- провеждане  на  родителска  среща  във  връзка  с  прием  в  I-ви  xnac; 
- електронна  реклама; 
- посещение  от  начални  учители  на  открити  занятия  в  детските  градини; 
- наблюдение  на  открити  уроци  в  първи  клас  от  децата, посещаващи  детските  градини  в  

района  на  училището; 
- съвместни  дейности  с  децата  от  детските  градини  и  четвъртокласниците ; 

B резултат  на  това, НУ  „Патриарх  Евтимий" Плевен  е  прието  от  обществеността, като  
образователна  институция  със  свой  собствен  облик, отговаряща  на  съвременните  изисквания  и  
непрекъснато  съобразяваща  дейностга  Cu с  новите  тенденции  и  методи  в  образованието . 

Осигурено  е  ранно  чуждоезиково  обучение  още  от  първи  клас. 
Функционира  външна  класна  стая  за  занимания  извън  сградите. 
Разкрит  е  кабинет  на  открито  no изобразително  изкуство. 
B училището  се  дава  възможност  на  учениците  да  участват  в  извънкласни  дейности: 
- Вокална  rpyna; 
- Клуб  „Приложни  дейности"; 
- Школа  „Карате  дд  ; 
- Спортни  секции  по: баскетбол, хандбал, футбол. 
През  последните  години  средният  успех  на  завършващите  учениците  от  началния  етап  в  

края  на  учебната  година  винаги  е  бил  над  Mnoro добър  5.49 и  показва  стабилност. 
Резултатитс  от  HBO класират  училището  сред  първите  10 училища  в  региона  (76 на  

брой). По-добри  са  резултатите  no БEЛ  и  по-слаби  no математика. Резултатьт  no БЕЛ  е  
устойчив  и  висок  в  рамките  на  училищата  от  региона. Сериозен  спад  no математика  отчитаме  
през  2021 г. 
Таблица  2 

Година  Брой  точки  
математика  

Позиция  сред  
76 училища  

Брой  точки  
БEЛ  

Позиция  сред  76 
училища  

2018 86,5 8 88,13 2 



84,74 86,22 
71,52 85,9 

2018 г. 2019 г. 	2021 г. 

■ математика  ■ БEЛ  

86,5 88,13 

100 

50 

2019 84,74 6 86,22 7 
2021 71,52 12 85,9 4 

Резултати  от  HBO no математика  и  БEЛ  в  точки  за  2018, 2019, 2021 г. 

Графика  4 

Цялостната  извънкласна  дейност  на  учениците  е  една  от  най-силните  страни  на  
училището, a многобройните  спечелени  награди  и  грамоти  от  състезания  и  олимпиади  са  
признание  за  труда  на  децата  и  техните  учители. 

Работа  за  обща  и  допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие  на  учениците  се  
реализира  в  часовете  no отделиите  учебни  предмети  и  в  разнообразна  извънкласна  и  
извънучилищна  дейност. 

Училището  работи  активно  за  пълно  осигуряване  на  приобщаващо  образование. 
B образователно-възпитателния  процес  учителите  се  съобразяват  с  потребностите  на  

учениците  и  отчитат  интересите  и  възможностите  им. 
Ежегодно  се  сформират  групи  за  извънкласни  дейности, на  база  на  разработени  

училищни  програми  за  занимания  no интереси. 
Учениците  през  последните  четири  гoдини  активно  се  включват  в  разнообразни  

дейности  no проектите: „Твоят  час", „Образование  за  утрешния  ден", „Подкрепа  за  
приобщаващо  образование", a педагогическите  специалисти  - в  проект  „Квалификация  за  
професионално  развитие  на  педагогическите  специалисти" (Всички  проекти  са  финансирани  no 
Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж" 2014-2020 г.) 

Проведе  се  обучение  на  ученици  no проект  „Центрове  за  повишаване  готовността  на  
населението  за  реакция  npu наводнения", финансиран  oт  Оперативна  програма  „Околна  среда" 
2014-2020 г. 

Училището  разработи  и  реапизира  и  собствени  проекти: 
- Проект  „ От  екокът  към  екосвят" no Конкурсна  тема  „Обичам  природата  — и  аз  

участвам" в  рамките  на  Иационапна  кампания  „Чиста  oкoлнa среда" на  Министерството  на  
околната  среда  и  водите  и  Предприятие  за  управление  на  дейностите  no опазване  на  околната  
среда. 

- Проект  „Имам  право  на  активно  движение, здраве  и  сигурност" no общинска  програма  
„Последвай  живота!" 

- Проект  „Изграждане  на  интегрирана  система  за  видеонаблюдение  и  кoнтpoл  на  достьпа  
— турникети  C чупещи  рамена  и  чип-карти". 

Периодично  училището  се  включва  в  Схема  „Училищен  плoд" и  Схема  „Училищно  
млякo" на  Държавен  фонд  „Земеделие". 

Ученици, всяка  година  участват  в  Програма  „Научи  се  да  караш  ски" и  Програма  „Научи  
се  да  плуваш" на  Министерството  ua младежта  и  спорта. 

Всяка  година, училището  реализа  проекти  no HMC №  129 за  подпомагане  на  
физическото  възпитание  и  спорта, в  т. ч. учебно-тренировъчна  дейност, спортно-състезателна  
дейност  и  материално-техническо  осигуряване. 



Ho HMC №  283 бяха  одобрени  допълнителни  разкоди/трансфери  за  2020 г. за  закупуване  
на  преносими  компютри  за  нуждите  на  училището. 

Училището  изпълни  значителен  обем  проекти  no Национални  програми  на  МОН: 
- Национална  програма  „Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда-2018 г.", 

Модул  „Осигуряване  на  ученически  шкафчета", Модул  „Площадки  за  обучение  no БДП" и  
Модул  „Културните  институции  като  образователна  среда". 

- Национална  програма  „Заедно  в  грижата  за  ученика" — Модул  1 ,,Осигуряване  на  
условия  за  системно  проследяване  на  личните  постижения  на  учениците  чрез  създаване  на  
индивидуално  портфолио". 

- Национална  програма  „Информационни  и  комуникационни  технологии  (ИКТ) в  
системата  на  предучилищното  и  училищното  образование", дейност  „Средства  за  електронни  
дневници", дейност  „Средства  за  Интернет  свързаност", дейност  „Осигуряване  на  свързаност  
на  всички  училища  и  средства  за  развитие  и  разширяване  на  опорната  мрежа" и  дейност  
„Изграждане /доизграждане  на  WiFi мрежи  за  нуждите  на  yчилищнoтo образование". 

Ho инициатива  на  учители  и  ученици  в  НУ  „Патриарх  Евтимий" отвори  врати  
„Училище  за  здраве". 

Втора  година, ежемесечно  се  издава  училищен  вестник  „Екоучилище". 
Възникнапата  извънредна  ситуация  във  връзка  с  пандемията, започнала  от  втория  учебен  

срок  на  2019/2020 г., безспорно  силио  затрудни  и  педагози, и  ученици, и  родители, но  с  бързи  
темпове  големите  предизвикателства, с  oбщи  усилия, бяха  успешно  преодоляни  в  немалка  
степен. 
Анализ  на  заобикалящата  среда  и  взаимодействие  с  извънучилищни  институции, 
организации  и  партньори  

HY „Патриарх  Евтимий" е  разположено  в  централната  част  на  град  Плевен  в  
непосредствена  близост  дo основната  административна  сграда  на  Община  Плевен. 

Факт  с  важно  значение  е, че  училището  е  ситуирано  в  THX и  спокоен  квартал. 
Пътният  трафик  не  е  натоварен, нo e налице  висока  степен  нa транспортна  достъпност, 

тьй  като  учебното  заведение  граничи  с  три  улици  (една  oт  които  е  част  
oт  основната  мрежа), a в  близост  преминават  тролейбусни  линии  и  маршрут  на  велоалея, и  тoвa 
максимално  улеснява  придвижването  и  достъпността  на  учениците  и  родителите. 

Учебното  заведение  е  пoзициoниpaнo в  зона  с  добри  параметри  на  околната  среда, които  
пocтoяннo ce проследяват  нa нeгoвaтa територия  (в  двора  нa училището  е  монтирана  АИС) — без  
замърсяване  нa атмосферния  въздух  с  фини  прафови  частици  и  ниски  показатели  за  шум. 

Работата  с  родителската  общност  се  провежда  no време  нa родителски  срещи  и  
индивидуални  разговори  с  тях  npu възникнали  проблеми. 

Основна  роля  в  живота  и  дейностга  нa образователната  институция  urpae Обществения  
съвет. 

Класните  ръководители  поддържат  системни  и  съдържателни  контакти  с  родителите  нa 
учениците  и  дo голяма  степен  са  запознати  със  семейната  среда, в  която  те  растат. 

Чрез  собствена  електронна  страница  се  пoддъpжa постоянна  и  активна  права  и  обратна  
информационна  връзка  с  общностга. 

Учебното  заведение  е  в  режим  нa постоянни  взаимодействия  с  административните  
структури, от  които  пряко  зависи, и  кoитo подпомагат  финансирането  и  наблюдението  нa 
образователно-възпитателния  процес  в  нero: 

- Община  Плевен; 
- Регионално  управление  на  образованието  — Плевен; 
- Министерство  нa образованието  и  науката. 
Училището  пoддъpжa тясна  институционална  обвързаност  и  регламентирано  

партньорство  с  всички  заинтересовани  страни  (Обществен  съвет, ЦПЛP-Центьр  за  работа  с  
деца, ЦПЛP-Ученическа  cпopтнa шкoлa, Център  зa специална  образователна  подкрепа  
„П.Р.Славейков", Регионален  центьр  зa подкрепа  на  процеса  на  приобщаващото  образование, 
детски  градини, ВУЗ, HHO, РЗИ, лични  лекари  и  др.) 



III. ПPEДИЗBИKATEЛCTBATA 
Движението  към  компетентностен  подход  — преминоване  or обучение  към  учене, or 

знания  към  умения  и  отношение, or предметноориентирани  кьм  
компетентностноориентирани  подходи, се  реализиро  по-бавно  or необходимото  и  някак  
спорадично. 

Консерватизмът  на  по-старото  поколение  учители, инерцията, навикът  от  успешните  
(според  тях) практики, забавят  процеса. Липсват  подходяща  учебна  среда, нови  помагала, няма  
ясна  методика  за  оценяване  на  компетентностите . При  съкранен  обем  учебно  съдържание  се  
налага  да  се  прилагат  иновации, за  да  се  формират  компетентности, което  изисква  
допълнително  време. Трудностите  не  са  малко, no трябва  отчетливо  да  се  определят  и  да  се  
работи  за  преодоляването  им. 

Необходима  е  допълнителна  квалификация  на  учителите  no темите: „Компетентностен  
подход  и  иновации  в  образованието", „Приобщаващо  образование", „Информационни  и  
комуникационни  технологии  в  обучението  и  работа  в  дигитапна  cpeдa", въвeдeни  кaтo нoви  
учебни  дисциплини  за  студентите  от  педагогическите  специалности  във  BYЗ  oт  2021 г., 
задължителни  за  получаване  на  професионална  квалификация  „ учител". Налага  се  
преформатиране  на  знанията  относно  целите  на  урока, формиране  на  умения  за  създаване  на  
реален  практически  контекст  за  целите  на  обучението  и  разработване  на  учебните  задачи  no 
начин, който  стимулира  критическото  мислене, екипната  работа, творчеството, 
предприемчивостга, емоционалиата  интелигентност, вземането  на  решения  — умения, които  се  
превръщат  в  основни  в  21 век. 

За  създаването  на  нова  учебна  среда  са  необходи  инициативност, активност, 
конструктивизъм, настоятелност  oт  страна  на  всеки  член  на  колектива  и  пълноценно  
партньорство  с  родителите, местните  власти, бизнеса, неправителствените  организации. 

Повече  от  всякога  учителите  се  нуждаят  от  обмен  на  добри  идеи, практики  и  
образователни  ресурси, споделеност  с  педагогическите  колективи  на  други  училища. 

Повишаването  на  обхвата  на  учениците  в  задължително  училищно  образование, 
намаляването  на  дела  на  преждевременно  напусналите  училище  и  успешната  
реинтеграция  на  отсъствалите  пo-пpoдължumeлнo вpeмe, пpoдължaвa да  ca cpeд  нaй- 
важните  задачи  на  училището. 

Социално-икономическите  условия  в  страната  и  миграцията  продължават  да  поддържат  
категорията  ученици  в  неравностойно  положение. За  техния  равен  старт  и  подкрепа  да  получат  
качествено  образование, са  необходими  специални  грижи, добротворчество  и  съвместна  работа  
с  всички  институции, организации  и  общности, които  имат  отношение  към  формиране  
личността  на  младите  хора. 

Учениците  със  COП  трябва  да  се  почустват  обгрижени  и  защитени  в  училище, да  се  
осигури  качественото  им  обучение  и  включване. 

Необходимо  е  да  се  преоткрива  и  преосмисля  всеки  ден  приобщаващото  образование, за  
да  даде  окуражителни  резултати. He формални  комисии  и  документи, a грижа  и  съвместна  
работа  на  учители, психолог, родители, социални  работници, медицински  лица  и  др. ще  дадат  
усещането  за  училище-дом  na онези, които  носят  риска  да  бъдат  извън  образованието . 

Ще  cc разчита  na индивидуален  подход  на  преподаване, учене  и  социализация, отчитащи  
индивидуалния  напредък  на  всеки  ученик. 

Възпитателната  работа, като  неизменна  част  or цялостния  образователен  
процес, се  нуждае  or добавяне  на  HOBO сьдържание. 

Изграждането  на  компетентности  като: умение  за  работа  в  екип, умение  да  се  отстоява  
позиция, умение  да  се  зачитат  правата  и  достоинството  на  другите, извеждат  на  преден  план  
темата  за  развитие  на  социалната  и  емоционалиа  интелигентност  на  учениците. 

Проблемите  на  устойчивото  развитие  и  възможностга  младите  хора  да  се  включат  в  
решаването  им, дава  възможност  за  много  инициативи  и  дейности, кoитo да  формират  качества  
като  социална  отговорност, съпричастност, умение  да  чуваш  и  чувстваш  целокупната  природа. 
Необходимо  е  да  cc разработят  и  цялостни  пoлитики  no отношение  na здравословен  и  
природосъобразен  начин  na живoт. 



Целенасочена, разнообразна  и  деликатна  работа  е  необходима  за  обръщане  погледа  на  
младия  човек  навътре  към  себе  Cu — за  себепознание, себеуважение, желание  за  себеизява  и  
себеутвърждава. Лидерите  се  създават  още  в  най-ранна  възраст  и  училището  трябва  да  поеме  
тази  отговорност. 

Най-широко  none за  изява  на  учители, ученици  и  родители, като  общност, дава  
възпитателната  работа. Поради  това, тя  пълноценно  трябва  да  cc ползва, за  да  cc формират  
изкoнни  човешки  ценности  и  да  cc изгражда  ценностно-ориентирано  поведение. 

Училището  трябва  да  ускори  темповете  за  разгръщане  на  творчеството  и  
иновациите  вучебния  час  и  извън  нeгo. 

Науката  и  иновациите  са  ключът  към  решаване  на  много  от  проблемите  на  съвременния  
живoт, a училището  е  начин  на  живот. Иновациите  в  методите  на  преподаване  ще  спомогнат  за  
по-силна  мотивация  за  учене  и  за  по-осмислено  и  трайно  знание. Иновативната  учебна  среда  
създава  възможности  за  експерименти, наблюдения, конструиране, подтиква  към  творчество. 
Необходимо  е  кoлeктивнo ycunue за  максимално  използване  на  проектни  средства  за  създаване  
и  реализиране  на  STEM среда  в  училище. 

Трябва  да  превърнем  училището  в  истинска  територия  на  ученика, където  той  твори, 
греши, изправя  cc и  uu показва  таланта  и  мечтите  си, чака  подкрепа  и  одобрение. 

Качественото  съвременно  образование  преди  всичко  обаче  зависи  or 
професионалните  и  лични  качества  на  учителя. 

Той  вече  не  е  в  центьра  на  обучението, защото  го  е  отстьпил  на  ученика, no e в  центьра  
на  управление  на  учебната  среда, планирането, мотивирането  и  оценяването  и  трябва  системно  
да  cc подготвя  за  новите  Cu роли  на  ментор, коуч, фасилитатор . Съвременните  комуникационни  
текнологии  създават  широки  възможности  за  самообразование , нo традиционното  групово  
обучение  за  разширяване  и  надграждане  на  професионалните  компетентности  Cu остава  най- 
надеждната  и  използвана  форма  за  продължаваща  квалификация. Необкодимо  е  да  cc изгради  
система  за  проследяване  на  придобитите  допълнителни  квалификации, принадената  стойност  от  
тях  и  планиране  на  актуални  и  належащи  квалификации. 

Съвременната  модерна  мапкериална  база  и  ресурс  за  обучение  са  необходимо  условие  
за  успешна  реформа, ефективност  и  устойчпвост  на  резулп:атите. 

C колективните  усилия  нa всички  педагогически  и  непедатогически  специалисти, 
административното  ръковдство, родителите, общинската  администрация  и  други  съпричастни  
към  образованието  инстигуции  и  организации, трябва  да  cc ocurypu благоприятна, безопасна, 
максимално  близка  до  реалния  живoт  среда, създаваща  креативност  и  творчество, среда  
превръщаща  дегитализацията  в  реалност. Необходимо  е  да  cc използват  възможностите  на  
проекти  и  национални  програми  зa осигуряване  на  средства  за  това. Идеята  за  съвместно  
ползване  на  ресурс, работа  в  мрежи, е  едно  много  добро  решение  за  по-бързо  обезпечаване  на  
подходяща  среда  за  обучение, възпитание  и  социализация . Публично-часното  партньорство  и  
договорености  за  взаимопомощ  на  първо  време  могат  дa дадат  временна  сигурност  зa по-добра  
обезпеченост  на  образователния  процес. 

Сериозен  ресурс  за  справяне  с  предизвикателствата  са  иновациите  и  взаимопомощта. 
Традицията  трябва  да  cc надгражда, да  cc дава  път  на  нoвoтo, да  cc оценява  ефективното  и  
ефикасното  и  най-важното  - да  нe губим  от  вътрешния  Cu поглед  възмoжнocтитe, желанията  и  
нуждите  на  младите  хора. 

IV. АНАЛИЗ  HA ВЪТРЕШНИТЕ  H ВЪНШНИТЕ  ЗA CPEДATA ФAKTOPИ  
Swoт  Aнaлиз  

BЪTPEШИA CPEДA 
(Ha обекта  на  планиране) 

Силни  страни  
(предимства) 

Слаби  страни  
(недостатьци) 

Обучение  no учебни  плановс  и  програми  
съгласно  държавните  образователни  

Недостатьчна  материална  база  за  
реализиране  на  едносменно  обучение  и  



стандарти  при  отчитане  на  желанията, 
възможностите  и  потребностите  на  
учениците. 

осигуряване  на  ефективно  провеждане  на  
извънкласни  и  извънурочни  дейности. 

Осигурена  целодневна  организация  на  
учебния  ден  и  ранно  чуждоезиково  обучение  
за  всички  желаещи  

Липса  на  зона  за  обучение  no безопасност  
на  движението  

Висококвалифициран  педагогически  
персонал  

Липса  в  някои  зони  на  училището  на  
елементи  на  достьпната  архитектурна  
среда  за  хора  с  двигателни  затруднения  

Иновативни  методи  на  преподаване, 
оценяване  на  учениците  и  организация  на  
учебния  час  и  пространство . 

Невъзможност  да  се  разгьнат  пълнитe 
функционални  вазможности  на  дворното  и  
прилежащите  пространства  на  училището, 
тьй  като  не  са  благоустроени  

Въвеждане  на  компетентностен  подход  и  
подход  и  интегрираното  STEM/STEAM- 
базирано  обучение  в  условията  на  смесена  
учебна  среда. 

Недостатьчно  ниво  на  умения  на  част  от  
педагогическите  специалисти  за  изполване  
на  ИKT в  обучението  и  работа  в  дигитална  
среда  

Налреднал  етап  на  дигитализация  на  учебния  
процес  

Няма  изградена  система  за  документиране  
и  проследяване  на  квалификацията  на  
учителите  

Висока  успеваемост  на  учениците  на  вънпiно  
оценяване, олимпиади, конкурси  

Въвеждането  на  компетентностния  подход  
става  с  незадоволително  темпо. 

Училище  с  авторитет, към  което  има  интерес- 
ежегодно  100% изпълняван  план-прием  

Недостатьчен  мониторинг  и  оценка  на  
въздействието  от  иновативните  дейности  и  
обмяната  на  иновативни  практики. 

Няма  отпаднали  от  училището  ученици  Дефицит  на  проектен  мениджмънт  
Традиции  във  възпитателната  работа  за  
разгръщане  потенциала  на  всеки  ученик  и  
формиране  на  ценности. Ритуализация  на  
училищния  живот. 

. 

Изградена  система  на  приобщаващо  
образование  на  ученици  със  СОП: ресурсни  
учители, псиколог, индивидуални  планове  и  
програми, проследимост  на  напредъка  
Тясна  институционална  обвързаност  и  
регламентирано  партньорство  с  всички  
заинтересовани  страни. Ефективна  работа  с  
родителската  общност  
Училище  в  централната  част  на  града, с  
голямо  дворно  пространство, много  добри  
параметри  на  околната  среда  и  транспортна  
достъпност  
Обновена  и  модернизирана  материална  база  
cъc съвременно  обзавеждане  и  оборудване. 
Изградена  иновативна  учебна  среда  за  
занимания  извън  сградите. 
Внедрена  интегрирана  система  за  контрол  на  
достъпа  и  сигурност  
Организирано  хранене  и  безплатни  закуски. 
Медицинско  обслужване. 
Статут  на  базово  училище  за  обучение  на  



студенти. 

ВЪНШНА  CPEДA 
(извън  обекта  на  планиране) 

Възможности  Заплахи  

Повишаване  на  проектната  активност  за  
привличане  на  повече  външно  финансиране, 
ориентирано 	към 	разообразяване 	и  
обогатяване  на  дейностите. 

Несигурност  в  социалната  и  
демографската  среда  

Насочване  на  по-голям  дял  целеви  средства  
от  Републиканския  бюджет  за  подобряване  
състоянието 	на 	материалната 	база 	на  
училището. 

Нарастваща  тенденция  на  негативно  
отношение  към  формалното  образование . 

Осигуряване  на  допълнително  финансиране  
от 	общинския 	бюджет 	в 	подкрепа 	на  
училищнити  инициативи . 

Финансова  нестабилност  и  ръст  на  
разходите  

_ 
Увеличаване 	обема 	на 	инвестициите 	за  
оптимизиране  на  общинската  образователна  
инфраструктура . 

Честа  промяна  на  нормативни  документи  
Липса  на  документ  за  оценка  на  качеството  
Липса  на  регламент  за  оценка  на  
компетентности . 

Изграждане  на  допълнителни  помещения  и  
саниране  на  съществуващите  сгради  и/или  
придобиване  на  допълнителни  сгради 	(или  
части 	от  тях) 	и 	терени, 	подходящи 	за  
провеждане 	на 	обучение, 	позволяващи  
обособяването  на  самостоятелен  кабинет  за: 
работа 	на 	ресурсните 	учители, 	както 	и  
обучение  no БДП  

Демотивация  и  проява  на  слаба  
заинтересованост  от  страна  на  структурите  
и  институциите  от  държавния, частния  и  
обществения  сектори  за  споделяне  на  
отговорности  за  образованието  

Технико-технологична 	модернизация 	на  
материалната 	база 	за 	обезпечаване 	на  
пълното  прилагане  на  ИKT в  процеса  на  
обучение. 
Подобряване  работата  на  персонала  чрез  
прилагане 	на 	разнообразни 	форми 	за  
повишаване 	на 	професионалната  
компетентност, в  т.ч. развиване  на  дигитални  
умения  на  високо  нивo. 

Повишаване  публичността  и  прозрачността  в  
дейността  на  училището  за  осигуряване  на  
широко  обществено  участие  в  процеса  на  
вземане 	на 	решения, 	C 	акцент 	върху  
задълбочаването 	на 	ангажираността 	на  
родители  и  ученици. 
Ангажиране  и  включване  на  повече  социални  
партньори, особенно  oт  третия  сектор  и  
бизнеса, 	в 	подкрепа 	на 	училищните  
инициативи. 
Увеличаване  броя  на  групите  за  целодневна  
организация  на  учебния  ден, еквивалентно  на  



броя  разкрити  паралелки. 
Осигуряване 	на 	плавен 	преход 	за  
преминаване  към  едносменен  режим. 
Утвърждаване 	на 	интегрираното  
STEM/STEAM базирано  обучение.   

V. CTPATEГИЯTA КАТО  ПEPCПEKTИBA 

МИСИЯ  

B своята  дейност  на  територията  на  Община  Плевен  НУ  „Патриарх  
Евтимий" осигурява  реализирането  на  основните  цели  на  училищното  
образование  B следните  аспекти: 

-интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено  и  физическо  
развитие  и  подкрепа  на  всеки  ученик  B съответствие  C възрастта, потребностите, 
способностите  и  интересите  My; 

-съхраняване  и  утвърждаване  на  българската  национална  идентичност; 
-придобиване  на  компетентности, необходими  за  успешна  личностна  и  

професионална  реализация  и  активен  граждански  живот  B съвременните  
общности; 

-придобиване  на  компетентности  за  прилагане  на  принципите  за  устойчиво  
развитие; 

-ранно  откриване  на  заложбите  и  способностите  на  всеки  ученик  и  
насърчаване  на  развитието  и  реализацията  My; 

-формиране  на  устойчиви  нагласи  и  мотивация  за  учене  през  целия  живот; 
-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; 

-формиране  на  толерантност  и  уважение  към  етническата, националната, 
културната, езиковата  и  религиозната  идентичност  на  всеки  гражданин; 

-формиране  на  толерантност  и  уважение  към  правата  на  учениците  и  хората  
C увреждания; 

-познаване  на  националните, европейските  и  световните  културни  ценности  
и  традиции; 

-придобиване  на  компетентности  за  разбиране  на  глобални  процеси, 
тенденции  и  техните  взаимовръзки; 

-придобиване  на  компетентности  за  разбиране  и  прилагане  на  принципите, 
правилата, отговорностите  и  правата, които  произтичат  от  членството  B 
Европейския  съюз. 



Начално  училище  „Патриарх  Евтимий" — модерно  учебно  заведение, едно  от  най- 
предпочитаните  в  гр.Плевен, в  което  се  предоставя  образование  с  високо  ниво  на  
училищна  подготовка, гарантираща  адекватно  на  потребностите, заложбите  и  
възможностите  личностно  развитие  за  по-успешна  социална  адаптация  на  
подрастващите  и  формиране  на  достагьчно  компетентности  за  водене  на  
самостоятелен  и  пълноценен  живот. 

BOДEЩИ  ПРИПЦИПИ  

Законосъобразност  - осигурява  съответствие  на  целите  и  предлаганите  мерки  със  
законите  и  подзаконовите  нормативни  актове  
Всеобхватност  — училищните  политиките  да  бъдат  подчинени  на  местно, 
регионално  и  национално  ниво  и  в  съответствие  с  политиките  на  ЕС. 
Прозрачност  - всички  стратегически  документи  и  вътрешни  нормативни  актове  
на  училището  да  бъдат  публично  досгьпни. 
Документиране  — документиране  на  идеите, предложенията  и  изказванията  в  
процеса  на  изготвяне  на  вътрешните  нормативни  актове  и  тяхното  съхранение  и  
архивиране. 
Обратна  връзка  — получаване  на  отговори  и  реагиране  на  предложенията  на  
участниците  в  комисиите  и  предложенията  на  ПС. 
Приемственост  — новите  политики, свързани  с  образователната  реформа  няма  да  
отрекат  вече  поетите  ангажиментите  в  рамките  на  образователната  институция  и  
стратегията  няма  да  ги  подменя  с  HOBH. Добрият  опит  ще  бъде  не  само  съхранен, 
но  и  ще  продължи  да  се  мултиплицира . 
Равнопоставеност  - всички  заинтересовани  страни  трябва  да  имат  равни  
възможности  за  участие  в  планирането  и  реализирането  на  дейностите  no 
изпълнение  на  стратегическите  и  оперативни  цели. 

OПEPATИBHA ЦEЛ  

НУ" Патриарх  Евтимий", гр.Плевен  да  осигурява  необходимите  благоприятни, 
стимулиращи, здравословни, екологосъобразни , безопасни  и  сигурни  условия  
за  провеждане  на  модерно  обучение, изява  на  дарбите  и  таланта, ефективно  
възпитание  и  социализация  съгласно  държавните  образователни  стандарти. 
да  съдейства  за  активно  включване  и  участие  на  всички, имащи  отношение  към  
личностното  израстване  на  младите  хора, с  което  да  се  създават  условия  за  
придобиване  на  качествени  и  пълноценни  знания  и  умения  и  за  развитие  на  
стойностни  отношения  сред  училищната  общност. 



CTPATEГИЧECKA ЦEЛ  

Осигуряване  на  висококачествено  начално  образование  no европейски  
стандарти  чрез  осигуряване  на  приобщаваща, подпомагаща  и  
насърчаваща  усвояването  на  ключови  компетентности  за  учене  през  целия  
живот  училищна  среда, в  условията  на  съвременна  материална  
база, непрекъснато  повишаващ  професионалната  Cu компетентност  
педагогически  персонал, широка  обществена  подкрепа  и  при  
отчитане  на  интересите  и  потребностите  на  учениците . 

VI. ПРИОРИТЕТПИ  ОБЛАСТИ, CTPATEГИЧECKИ  ЦEЛИ  H ДЕЙПОСТИ: 
Приоритетни  области  

1. Ефективно  включване, трайно  приобщаване  и  образователна  интеграция  
2. Компетентности, ценности  и  таланти  
3. Мотивирани  и  креативни  учители. 
4. Сплотени  училищни  общности  и  системна  работа  с  родителите . 
5. Образователни  иновации, дигитална  трансформация  и  устойчиво  развитие  
6. Ефикасно  управление  и  участие  в  мрежи. 

Приоритетна  област  1. Ефективно  включване, трайко  приобщаване  и  
образователна  интеграция  

Основната  задача  на  училището  е  да  осигури  равен  достъп, всеобхватност  и  качествено  
образование  за  всеки  ученик. За  реализацията  на  тази  цел  приоритетно  ще  се  изпълняват  мерки, 
насочени  към  гарантиране  на  устойчивост  на  процеса  на  образователна  интеграция, намаляване  
на  неравенствата, насърчаване  на  социалното  включване, мотивация  на  деца  и  родители  за  
образование, системна  работа  с  родителите  за  привличането  им  като  пълноценни  участници  в  
образователния  процес. 

Училището  ще  осигурява  приобщаваща, подкрепяща, сигурна  и  безопасна  образователна  
среда  за  провеждане  на  ефективен  образователен  процес, за  опазване  и  укрепване  здравето  на  
учениците  и  за  тяхното  пълноценно  личностно  развитие  
Стратегическа  цел  1.1. Преодоляване  на  социално-икономическите, културните  и  други  
бариери  за  достъп  до  образование. 

• Обновяване  и  модернизация  на  част  от  сградния  фонд, дворното  и  прилежащите  
пространства  на  училището  за  привеждането  им  в  съответствие  със  съвременните  
стандарти. Създаване  на  възможност  за  преминаване  на  едносменно  обучение; 

• Изграждане  на  обособена  зона  за  провеждане  на  обучение  на  учениците  no безопасност  
на  движението; 

• Осигуряване  на  здравословно  хранене  на  учениците  в  училище  и  използване  на  ресурси  
за  поевтиняване  на  храната  и  подобряване  на  нейното  качество; 

• Повишаване  броя  на  учениците, включени  в  целодневна  организация  на  учебния  ден  и  
осъвременяване  на  организацията  и  методите  на  работа  в  групите; 

• Подобряване  на  организапията  no избор, използване  и  съхранение  на  учебнипи  и  уЧебни  
помагала. Осигуряване  на  безплатен  досгьп  до  различни  съвременни  образователни  
ресурси; 

Стратегическа  цел  1.2. Взаимодействие  с  деца  и  родители  за  създаване  на  положително  
отношение  към  образованието  

• Провеждане  на  дейности  за  съвместна  работа  на  ученици, учители  и  родители, в  и  извън  
училище, за  подпомагане  адаптацията  на  учениците  към  училищния  живот  и  мотивиране  
за  осъзнато  учене; 



• Организиране  на  общи  дейности  no интереси, честване  на  празници, благотворителни  
акции  и  други  събития  за  приобщаване  към  училищната  общност; 

• Създаване  на  университет  за  родители  за  повишаване  уменията  на  родителите  за  грижа  и  
подкрепа  на  децата  и  за  взаимодействие  с  институциите; 

• Подкрепа  на  Механизма  за  съвместна  работа  на  институциите  no обхващане  и  
включване  в  образователната  система. Проследяване  на  всеки  случай  на  ученик  npu 
пътуване  и  миграция  и/или  в  риск  от  отпадане, както  и  подобряване  на  
междуинституционалния  обмен  на  информация; 

Стратегическа  цел  1.3. Подкрепа  за  развитието  на  специалистите, работещи  в  училището. 

• Надграждане  и  разширяване  компетентностите  на  учителите, ncuxonora и  ресурсните  
учители  за  повишаване  на  мотивацията  на  учениците  за  успешно  включване  и  
пълноценно  участие  в  образователния  процес; 

• Осигуряване  на  възможности  за  повишаване  на  квалификацията  на  непедагогическия  
персонал; 

Стратегическа  цел  1.4. Прилагане  на  индивидуален  подход  към  потребностите  на  всеки  
ученик. 

• Прилагане  на  приобщаващи  грижи  и  на  модели  за  адаптация  и  плавен  преход  на  
първокласниците  към  условията  в  училище; 

• Прилагане  на  индивидуален  пoдzoд  и  персонализиране  на  обучението  за  всяки  ученик  
съобразно  индивидуалните  My потребности, напредъка  и  възможностите  за  разгръщане  
на  пълния  му  потенциап; 

• Използване  на  възможностите  на  дигиталните  технологии  за  индивидуализация  на  
обучението; 
. 	Споделяне  на  добри  практики  за  прилагането  на  индивидуален  подход  npu обучението  

на  учениците. 
Стратегическа  цел  1.5. Подкрепа  за  пълноценно  участие  в  образователния  процес  на  
ученици  със  спецнални  образователни  потребности  
• Изграждане  на  достъпна  архитектурна  среда  и  осигуряване  на  кабинет  и  обучителни  

материали  за  ефективна  работа  на  учениците  със  СОП; 
• Функционално  оценяване  на  образователните  потребности  на  учениците  със  специални  

образователни  потребности  и  хронични  заболявания; 
• Разработване  и  прилагане  на  програми  за  психомоторно, познавателно  и  езиково  

развитие, за  индивидуална  и  групова  работа  при  установени  езикови  и/или  
емоционалноповеденчески  и/или  сензорнизатруднения; 

• Осигуряване  на  необходимата  техника  за  провеждане  на  учебния  процес  на  учениците  
със  специални  образователни  потребности; 

Стратегическа  цел  1.6. Образователна  интеграция  на  ученици  от  уязвими  групи, на  
тьрсещи  или  получили  международна  закрила  и  мигрантн  

• Прилагане  на  пoлитики  за  толерантност  и  уважение  към  културните  различия  и  
ефективно  междукултурно  взаимодействие, за  преодоляване  на  негативни  обществени  
нагласи, основани  на  етнически  произход  и  културна  идентичност. 

Стратегическа  цел  1.7. Подкрепа  за  пълноценно  участие  в  образователния  процес  на  
ученици  с  изявени  дарби. 

• Взаимодействие  между  училицхето  и  центровете  за  подкрепа  за  личностно  развитие  за  
ранно  откриване  на  талантите  и  способностите  на  всеки  ученик  и  насърчаване  на  
развитието  и  реализацията  им  чрез  училищните  екипи  за  подкрепа; 

• Създаване  на  условия  за  изява  и  презентиране  на  талантите  (изложби, фестивали, 
конкурси,състезания); 

• Осигуряване  на  морална  и  материална  подкрепа  за  деца  с  изявени  дарби  за  високи  
постижения  в  областта  на  науките, технологиите, изкуствата  и  спорта. 
Стратегическа  цел  1.8. Превенция  и  намаляване  на  агресията  и  тормоза  и  недопускане  на  
дискрыминация  в  учнлището  



• Включване  на  ученици  в  риск  в  групи  за  повишаване  на  социалиите  умения  за  общуване  
и  решаване  на  конфликти  no ненасилствен  начин; 

• Оказване  на  психологическа  и  педагогическа  подкрепа  за  учениците  и  родителите; 
. 	Квалификация  на  педагогическите  специаписти  за  управление  на  конфликти, справяне  с  

агресията, дискриминацията  и  насилието; 
• Изпътплиение  на  инициативи  за  повишаване  на  толерантностга, за  намаляване  на  

агресията  и  кибертормоза; 
• Доизграждане  на  системата  за  сигурност  и  контрол  на  достьпа  в  училище; 
• Формиране  на  компетентности  за  междукултурен  диалог, провеждане  на  кампании  за  

толерантност  и  намаляване  на  агресията  на  учениците; 
Стратегическа  цел  1.9. Разширяване  яа  възпитателната  функция  на  училището  
• Формиране  на  национално  самосъзнание, национална  идентичност, национално  

самочувствие, национапна  гордост, национално  достойнство. Организиране  на  дейности, 
свързани  с  почитане  на  българската  история, култура  и  образование. 

• Формиране  на  просоциално  поведение  чрез  дейности  в  подкрепа  на  каузи  в  рамките  на  
доброволчество, благотворителност, екологични  инициативи  и  др. - на  територията  на  
училището  или  извън  нero. 

• Формиране  на  нагласи  за  приемане  на  различията  между  учениците, основани  на  раса, 
народност, етническа  принадлежност, произход, религия; 

• Формиране  на  умения  за  самонаблюдение, самооценка, самоуважение  и  управление  на  
собственото  развитие  и  напредък; 

• Разширяване  на  формите  и  обхвата  на  извънкласните  дейности. Стимулиране  и  подкрепа  
за  развитие  и  изява  на  заложбите  и  талантите; 
• Обогатяване  на  възпитателната  работа  в  училище  чрез  взаимодействия  с  други  

институции  и  организации  (в  областга  на  науката, културата, правото, здравеопазването, 
социапното  подпомагане , cnopTa, c организации  на  гражданското  общество  и  др.) 

• Подкрепа  на  дейностга  на  ученическия  съвет  в  училището; 
• Конструктивни  взаимодействия  на  училището  с  родителите  и  включване  на  родителите  в  

различни  дейности, насочени  към  формиране  на  ценности, нагласи, мотиви, насочени  към  
развитие  на  личността  като  индивидуалност  и  член  на  обществото; 
• Споделяне  в  педагогическата  колегия  на  модели  за  ефективни  възпитателни  

взаимодействия  в  учебен  час  и  часа  на  класа, добри  практики  и  иновации. Разработване  на  
методически  и  дидактически  ресурси  за  възпитателна  работа  в  училище; 

Приоритетна  област  2. Компетентности , ценности  и  таланти  
Съвременното  образование  трябва  да  осигури  придобиване  на  ключови  компетентности  

и  усвояване  на  ценности, кoитo да  доведат  дo разгръщане  на  личностния  потенциап  на  всеки  
ученик. B училището  трябва  да  се  изгради  среда, която  да  удовлетвори  индивидуалиите  
потребности  на  ученика  и  да  подпомогне  ранното  откриване  на  заложбите  и  таланта  My. 
Обучението, базирано  на  възпроизвеждане  на  готови  знания, трябва  да  отстъпи  пред  обучение, 
осигуряващо  развитие  на  съвременни  умения  и  практическа  приложимост  на  изучаваното  
учебно  съдържание . B училище  трябва  да  се  развива  социапната  и  емоционалиата  
интелигентност  на  учениците. 
Стратегическа  цел  2.1. Учебно  съдържаняе, преподаване  и  оценяване  в  съответствие  с  
компетентностния  подход  
• Разработване  на  училищните  учебни  планове  и  програми  съгласно  изискванията  на  

Стандарта  за  учебния  план, в  контекста  на  компетентностния  подход  при  отчитане  на  
желанията  и  потребностите  на  учениците; 

• Смяна  на  фокуса  на  обучението  от  преподаване  на  знания  към  овладяване  на  ключови  
компетентности  и  развитие  на  способности  да  се  решават  проблеми; 

• Разширяване  изучаването  на  чужд  език  и  придобиването  на  дигитални  и  комуникативни  
умения; 



• Използване  и  създаване  на  разбираеми, атрактивни  и  съвременни  електронни  ресурси, 
подпомагащи  придобиването  на  необходимите  компетентности  и  стимулиращи  развитие  на  
личностни, социални  и  граждански  умения  и  на  емоционална  интелигентност; 

• Формиране  на  умения  на  учениците  за  използване  на  придобитите  компетентности  при  
изпълнение  на  ежедневни  задачи, за  справяне  в  сложни  и  непознати  житейски  ситуации  
в  променяща  се  околна  среда; 

• Формиране  на  умения  за  свързване  на  знанията  и  уменията  от  различни  области  и  за  
прилагане  на  наученото  в  практически  ситуации. Поощряване  на  ученето  чрез  
преживяване  и  решаване  на  реални  проблеми; 

. Създаване  на  условия  и  подкрепа  на  екипната  работа  на  учителите  за  интегриране  на  
учебното  съдържание, за  ефективно  осъществяване  на  междупредметни  връзки  и  за  
работа  върху  усвояване  на  свързващите  компетентности  у  учениците; 

• Ориентиране  на  оценяването  към  ключовите  компетентности  с  акцент  върху  
функционалната  грамотност  в  областта  на  четенето, математиката, природните  науки, 
както  и  към  междукултурни  компетентности, умения  за  решаване  на  проблеми  в  екип  и  
метакогнитивни  умения; 

• Синхронизиране  на  изискванията  на  вътрешното, външното  и  международното  
оценяване  на  учениците  към  ключовите  компетенции  на  учениците; 
. Интегриране  на  дигиталиата  и  медийната  грамотност  в  обучението  no всички  учебни  

предмети; 
• Системно  взанмодействие  с  родителите  за  формиране  и  развитие  у  децата/учениците  на  

к.гпочовите  компетентности  и  на  умения  за  живот  и  работа  през  XXI век. 
Стратегическа  цел  2.2. Възпитание  в  ценности  

• Насърчаване  на  ценностно-ориентирано  поведение  и  създаване  на  атмосфера  в  класната  
стая, благоприятстваща  формиране  на  социални  и  граждански  компетентности ; 
• Реапизиране  на  инициативи  за  съхраняване  и  утвърждаване  на  българската  национална  

идентичност  и  популяризиране  на  българския  език, традиции  и  култура; 
• Възпитание, насочено  към  изграждане  у  учениците  на  стремеж  за  изказване  на  

информирано  мнение, за  проява  на  взаимно  уважение, разбирателство  и  сътрудничество; 
възпитание  в  доброта; 

• Обучение, насочено  към  приобщаване  към  европейските  и  общочовешките  ценности; 
• Изграждане  на  умения  за  критично  мислене  и  разбиране  за  света, културата, религиите, 

историята, медиите, икономиката, околиата  среда, устойчивостга; 
• Развитие  на  ценностно-ориентирано  поведение  за  зачитане  на  човешкото  достойнство, 

свободата, демокрацията, равенството, правовата  държава  и  правата  на  човека, с  акцент  върху. 
правата  на  детето  и  детското  участие; 

• Формиране  на  компетентности  за  междукултурен  диалог  и  изява  на  активна  гражданска  
пoзиция; осигуряване  на  детското  и  младежко  участие; 
• Формиране  на  толерантност  и  уважение  към  етническата, националната, културната, 

езиковата  и  религиозната  идентичност  на  всяко  дете/ученик; 
• Системно  взаимодействие  с  родителите  за  формиране  на  ценности  у  учениците. 

Стратегическа  цел  2.3. Развитие  на  способностите  и  талантите  
• Разширяване  на  спектьра  oт  занимания  no интереси, насочени  към  развитието  на  

личностни  и  междуличностни  умения; 
. Разширяване  на  обхвата  на  участниците  в  заниманията  no интереси, чрез  провеждане  на  

различни  форми  на  изяви  на  училищно  и  междуучилищно , oбщинcкo нивo и  др. 
• Задълбочаване  на  сътрудничеството  между  училището  и  центровете  за  подкрепа  за  

личностното  развитие  (ЦПЛР) за  изпълнение  на  дейности  no интереси; 
• Привличане  на  представители  на  висши  училища, научни  институти, социални  

партньори  и  неправителствени  организации  в  подкрепа  на  заниманията  no интереси  и  
извънучилищните  дейности; 

Приоритетна  област  3. Мотивирани  и  креативни  учители. 



Компетентностният  подход  в  образованието  може  да  се  реализира  от  компетентни, 
подкрепящи, диапогични, отворени  за  иновации, с  мисия  и  с  нагласа  за  постоянно  учене  и  
развиване  на  личностните  Cu и  професионални  компетентности  педагози. Това  ще  се  постигне  
чрез  целенасочено  самообразование  и  отговорна  и  добре  организирана  професионапна  
квалификация  за  актуализиране, разширяване  и  надграждане  на  базовата. 
Стратегическа  цел  3.1. Обезпечаване  на  образоватилните  дейностн  в  училище  с  
мотивирани, отговорни  и  с  висока  професионална  квалификация  педагогически  
специалисти  

• Подкрепа  на  новопостьпващите  педагогически  специалисти  в  училище; 
• Изработване  и  прилагане  на  система  за  проследимост  на  придобитите  квалификации  и  на  

необходимостга  от  продължаваща  квалификация  на  педагогическите  специалисти; 
• Развитие  на  дигиталиите  компетентности  на  педагогическите  специалисти  за  прилагане  

на  новите  технологии, за  облачни  ИKT услуги, за  иновативни  дигитални  методи  за  
преподаване, за  интегриране  на  дигиталната  медийна  грамотност  в  обучението  no 
всички  учебни  предмети  и  др.; 

• Развиване  на  компетентностите  на  педагогическите  специалисти  за  работа  с  
даровити/талантливи  ученици, с  ученици  със  специални  образователии  потребности  и  в  
мултикултурна  среда; 

• Осъществяване  на  мобилност  на  педагогически  специалисти, в  т.ч. и  чрез  Европейска  
програма  Еразъм+; 

Приоритетна  област  4. Сплотени  училищни  общности  и  системна  работа  с  

родителите. 

Ha основа  на  споделени  общообразователни  ценности, училището  ще  разширява  и  
задълбочава  взаимодействието  с  всички  участници  в  образователния  процес  (ученици, учители, 
други  специалисти  и  родители), с  местните  власти  и  местната  общност, както  и  c институции  и  
граждански  организации, имащи  отношение  към  образователното  и  личнocтнo развитие  на  
децата. Съвместните  усилия  ще  се  насочат  в  посока  утвърждаване  на  устойчив, позитивен  
училищен  климат, на  атмосфера  на  доверие, уважение  и  грижа  за  другия, на  чувството  за  
общностна  принадлежност  и  стремеж  към  по-добри  постижения  
Стратегическа  цел  4.1. Създаване  и  развиване  на  ефективнн  училищни  общности  

• Прилагане  ua училищни  политики  за  създаване  на  позитивен  организационен  климат, 
ефективна  комуникация  и  пoзитивни  отношения  между  всички  участници  в  nponeca на  
образование  и  заинтересованите  страни, включително  за  управление  ua кoнфликти, за  
преодоляване  на  стереотипи, предразсъдъци  и  дискриминационни  narnacu; 

• Насърчаване  участието  на  училищните  oбщнocти  в  планиране  и  реализиране  на  
училищни  събития  - конкурси, празници, тържества, спортни  събития  и  др.; 

• Прилагане  на  програми  за  взаимодействие  нa училищната  oбщнocт  с  различни  
заинтересовани  rpynu, които  дa подпомагат  включването  на  децата  в  образование, 
тpaйнoтo им  приобщаване  и  повишаването  на  образователните  им  резултати; 

Стратегическа  цел  4.2. Обединяване  на  ресурсите  на  семейството  и  училището  за  
пълноценното  развитне  на  ученнка. 

• Прилагане  на  подходящи  форми  за  взаимодействие  с  родителите, насочени  към  
осъзнаване  и  осъществяване  na техните  отговорности  за  възпитанието, развитието, 
образованието  и  отглеждането  на  децата, както  и  зa сътрудничество  с  училището  
(обучения, семинари, кръгли  маси  и  др.); 

• Проучване  становището  ua родителите  no знaчими  за  училищния  живот  теми  
(допитвания, анкети, формуляри  зa oбpaтнa връзка  и  др.) и  създаване  на  условия  за  
диалог, доверие  и  равнопоставеност  npu вземането  ua решенията  за  образованието  и  
развитието  на  децата  и  учениците; 



• Координиране  взаимодействието  на  семействата  с  външни  институцин  и  организации, 
оказващи  социална, образователна  и  личностна  подкрепа  за  учениците; 

• Създаване  на  условия  за  взаимодействие  между  родителите  и  насърчаване  на  
партньорството  между  тях  за  активно  участие  в  училищния  живот  (нa HHBO клac, 
училище, извънучилищно  ниво; общности  на  настоящи  и  бивши  родители  и  ученици  и  
др., които  работят  съвместно  в  интерес  на  училището  и  др.); 

• Насърчаване  на  родителите  да  участват  чрез  избраните  от  тях  представители  в  
обществения  съвет  и  училищното  настоятелство  (дни  нa открити  врати, поща  и  др.) 

Приоритетна  област  5. Образователни  иновации, днгитална  трансформация  
и  устойчиво  развитие  

Иновациите  в  образованието  ще  допринесат  за  засилване  на  мотивацията  на  учениците  
за  активно  участие  в  образователня  процес  и  повишаване  ефективността  му.Чрез  иновации  се  
изграждат  необходимите  зa личностното  израстване  компетентности  креативност  и  творческо  
мислене. 

Достьпът  до  ИKT усъвършенства  процеса  нa обучение  и  повишава  неговата  ефикасност  
и  ефективност. 

Образованието  зa устойчиво  развитие  ще  осигури  развитието  на  гражданска, финансова, 
здравна, екологична  и  спортна  култура. Ще  се  разширяват  познанията  за  безопасност  на  
движението  no пътищата. Училището  ще  инвестира  в  модерно  оборудване  и  обзавеждане  и  ще  
създаде  подкрепяща  мисленето  и  творчеството  образователна  среда. 
Стратегическа  цел  5.1. Насърчаване  и  развитие  на  кyлтypa за  иновации  
• Въвеждане  на  иновации  в  образователното  съдържание, методите  нa преподаване  и  

образователната  среда; 
• Проучване  и  въвеждане  на  иновации  в  организацията  и  управлението  нa училището; 
• Сътрудничество  за  мултиплициране  на  иновации  между  училището  и  иновативни  

училища; 
• Проучване  и  оценка  на  иновации, които  успешно  се  прилагат  в  у-ще, подготовка  зa 

мултиплициране  на  ефекта  им  и  кандидатстване  за  иновативно  училище; 
Стратегическа  цел  5.2. Иновации  в  образователния  процес. 

• Разширяване  прилагането  на  проектно-базирано  обучение  на  база  интегрирано  знание  за  
развитие  на  уменията  за  критично  мислене, взимане  на  информирано  решение, 
npunaraue нa знанията  в  практиката  и  формиране  на  отношение  към  значими  за  
обществото  проблеми; 

• Пълноценно  използване  нa STEM средата  за  npunaraue нa нови  методи  нa преподаване , 
с  цел  мотивиране  на  учениците  зa учене, трайно  знание  и  професионална  ориентация; 

• Прилагане  на  хибридна  форма  на  обучение  (присъствено  и  дистанционно) чрез  
използване  на  отворени  образователни  ресурси  и  прилагане  на  иновативни  методи  нa 
преподаване; 

Стратегическа  цел  5.3. Иновадии  в  образователната  среда. 
• Подобряване  на  образователната  среда  чрез  създаване  на  училищен  центьр  със  STEM 

среда; 
• Осигуряване  нa естетични, модерни  и  гъвкави  пространства  в  училище, кoитo 

осигуряват  адаптация  спрямо  променящите  се  нужди  на  обучението  и  инoвaтивнитe 
практики; 

• Разширяване  на  образователната  среда  извън  училището  с  оглед  прилагане  на  иновации  
в  удобни  и  достьпни  пространства, включително  и  сред  природата. 

Стратегическа  цел  5.4. Развятие  на  образованието  в  дигитална  среда  и  чрез  дигитални  
ресурси  
• Балансирано  използване  на  дигиталните  образователни  решения  и  на  тpaдициoннoтo 

учене  съобразно  възрастта  на  децата; 



• Развиване  на  уменията  на  педагогическите  специалисти  за  преподаване  в  онлайн  среда  и  
за  разработка  и  използване  на  дигитално  учебно  съдържание; 

• Формиране  на  умения  за  безопасно  използване  на  интернет, за  разпознаване  на  рискове, 
заплаки, фалшивите  новини  и  др.; 

• Ефективен  и  постоянен  контрол  от  страна  на  педагогическите  специалисти  за  спазване  
на  правилата  за  работа  в  мрежата  на  учениците  в  училище; 

• Редуциране  достьпа  до  вредно  или  незаконно  съдържание  в  интернет  на  учениците  в  
училище  от  ръководителя  на  компютьрния  кабинет, съвместно  с  интернет  доставчика; 

• Споделяне, интегриране  и  използване  на  вече  съществуващи  и  доказали  ефективностга  
Cu безплатни  дигитални  образователни  ресурси  за  ученици  и  учители; 

• Разработване  и  осигуряване  за  безвъзмездно  ползване  на  дигитални  образователни  
ресурси  за  учениците; 

Стратегическа  цел  5.5. Образование  за  устойчиво  развитие  
• Осъществяване  на  специализирани  обучения  на  учители  за  ефективно  педагогическо  

взаимодействие  в  съответствие  с  принципите  за  устойчиво  развитие; 
• Обогатяване  и  раширяване  на  дейностите  no опознаване  на  природата  в  неурбанизирана  

среда; 
• Разширяване  на  дейностите, свързани  с  повишаване  на  двигателната  активност  и  

здравословното  хранене; 
• Изграждане  на  екологична  култура  и  навици  за  разделно  събиране  на  отпадъци; 
• Реализиране  на  дейности  за  популяризиране  на  европейските  инициативи  в  областта  на  

образованието  за  устойчиво  развитие; 
• Организирано  на  обучение, ориентирано  към  формиране  на  знания  и  умения  за  живот  с  

фокус  към  здравното  образование, здравословното  хранене, първа  долекарска  помощ, 
безопасно  движение  no пътищата, обучение  no различни  видове  спорт  и  други  с  
активното  участие  и  на  родителите; 

• Използване  на  отворени  образователни  pecypcu и  модели  за  устойчиво  развитие. 
Стратегическа  цел  5.6. Модервизиране  на  образователната  инфраструктура  към  
устойчиво  развитие  
• Извършване  на  основен  ремонт  на  старата  сграда, вкл. конструктивно  укрепване, 

подмяна  на  всички  инсталации  и  въвеждане  на  мерки  за  енергийна  ефективност; 
• Обособяване  ua STEM центрове  (вътрешни  пространства), вкл. за  занимания  no 

кoмпютьpнo моделиране; 
• Разширяване  обхвата  на  интегрираната  система  за  сигурност  и  контрол  на  достьпа  за  

осигуряване  на  пълио  прокритие  на  съществуващото  локапно  видеонаблюдение ; 
• Изграждане  на  площадка  за  обучение  no БДП; 
• Изграждане  на  допълнителни  игрища  в  северната  зона; 
• Подмяна  на  част  oт  външната  ограда  на  училището  - монтаж  на  предпазни  решетки  oт  

ковано  желязо  над  съществуващата  каменна  зидария; 
• Изграждане  на  открита  лекоатлетическа  писта  в  зелената  площ, западно  oт  новата  сграда  
• Изграждане  на  допълнителни  елементи  на  достьпната  архитектурна  среда: рампа  в  

северната  част  на  дворното  пространство  и  достьпен  маршрут  (наастилка  с  тактилии  
ивици) в  посока  изтoк-запад, oт  външната  порта  до  рампата  на  новата  сграда  

Приоритетна  област  6. Ефикасно  управление  и  участие  в  мрежн. 
При  новите  икономически  реалности  ефективното  управление  на  училището  все  повече  

ще  разчита  на  интегрирания  подход  и  ефективното  взаимодействие  със  заинтересованите  
институции  и  гражданите. Училището  ще  прилага  пoлитики  за  свързаност  между  
образователните  институции  за  споделяне  на  ресурси, работата  no проекти  и  в  мрежи. 
Стратегическа  цел  6.1. Преход  от  стандартизиран  подход  в  управлеиието  на  
образователните  институции  към  управление, основано  на  креативност  и  иновации  



• Прилагане  на  екипен  подход  на  взаимодействие  между  всички  участници  в  
образователния  процес; 

• Утвърждаване  на  училищните  съвети  като  ефективен  участник  в  училищния  живот  и  в  
организационното  развитие  на  училището. Разширяване  участието  на  учениците  при  обсъждане  
на  важни  за  тяк  въпроси  и  вземането  на  решения. 
Стратегическа  цел  6.2. Сътрудничество  между  институциите  и  свързване  в  мрежи  

• Създаване  и  поддържане  на  ефективни  тематични  партньорски  мрежи  между  училището  
и  други  образователии  институции; 

• Ефективно  взаимодействие  с  неправителствени  организации  и  други  представители  на  
гражданското  общество  no въпросите  на  училищното  образование; 

• Споделяне  на  ресурси  между  училището  и  други  образователните  институции  oт  
региона; 

• Провеждане  на  съвместни  инициативи, партниране  и  споделяне  на  ресурси  с  
библиотеки, музеи  и  други  културни  институции  и  научни  организации; 

• Поддържане  на  училищна  библиотека, обогатяване  на  библиотечния  фонд. 

VII. ОБХВАТ  HA СТРАТЕГИЯТА  
• Директор; 
• Заместник- директори; 
• Педагогически  специалисти  oт  училището; 
• Административни  служители; 
• Непедагогически  персонал; 
• Ученици; 
• Родители; 
• Социалните  партньори. 

VIII. АДМИНИСТРИРАНЕ  
Постигането  на  стратегическите  и  приоритетните  цели  за  четиригодишния  период  е  

обвързано  с  приемането  и  гласуването  на  педатогически  съвет  на  План  за  изпълнение  на  
дейностите, включващ  времеви  график, отговорни  лица  за  изпълнение  на  конкретните  
дейности, източник  и  приблизителна  стойност  на  финансиране . Мониторингьт  no изпълиение  
на  предвидените  в  nnaua дейности  е  приоритет  на  ръководството  на  училището  с  активното  
участие  на  обществения  съвет  като  орган  за  граждански  контрол. 

IX. ФИИAИCИPAИE H ДPYГИ  РЕСУРСИ  
Финансовн  ресурси  

Финансовата  рамка  на  Стратегията  за  развитие  на  училището  (2021-2025 г.) се  съдържа  
едновременно  в: 

• Бюджетите  на  училището  — издръжка  no делегираната  държавна  дейност  за  годините  от  
2021 до  2025 г  

• Привлечени  целеви  субсидии  от  Републиканския  бюджет  за  същите  гoдини; 
• Допълнително  финансиране  oт  бюджетите  на  община  Плевен; 
• Средства, усвоени  no бюджетите  на  собствени  или  партньорски  проекти  с  външно  

финансиране  за  времето  oт  2021 г. дo 2025 г. 
Материално-техннчески  ресурси  

• Собствената  материална  база, обзавеждане  и  оборудване; 
• Подкрепа  oт  общинската  администрация, предвид  значителния  обем  от  активи, с  които  

разполага; 
• Ползване  на  база  на  учебни  заведения, фирми  и  неправителствени  организации  на  база  

на  публично-частно  партньорство; 
• Ресурси, придобити  като  принадена  стойност  от  успешно  реапизирани  проекти  за  

външнo финансиране. 
Уовешки  ресурси  



Екипът  на  училището; 
Ученици; 
Родители; 
Специалисти  от  Община  Плевен; 
Специалисти  от  PYO 
Привлечени  външни  специалисти  

Х. ОЧАКВАИИ  PEЗYЛTATИ  

1. Да  се  разшири  и  обогати  материалната  база  на  училището  - да  стане  по-функционална, 
безопасна  и  достьпна. Да  се  осигури  едносменно  обучение, среда  за  реализиране  на  
интегрираното  STEM/STEAM базирано  обучение, ефективно  обучение  no БДП  и  
подкрепяща  развитието  на  учениците  със  СОП. 

2. Учителите  да  разширят  и  надградят  компетентностите  Cu OTHOCHO компетентностния  
подкод, ИКТ, дигиталните  тexнoлorии, устойчивото  развитие  и  иновациите , STEM 
обучението, проектно  базираното  обучение. Да  повишат  мотивацията  Cu за  създаване, 
npunaraue и  споделяне  на  иновативни  продукти  за  урочната  и  извънкласна  работа. 

3. Учениците  да  придобият  компетентности  за  личнocтнo развитие  и  пътшоценна  
реализация  като: умения  да  учат  самостоятелно, да  отстояват  позиция, да  взимат  
информирано  решение, да  са  креативни, да  решават  конфликти, да  уважават  себе  Cu и  
другите, да  са  активни  граждани, да  са  креативни, дисциплинирани  и  инициативни. 
Училището  да  запази  челните  си  пoзиции  в  региона  no среден  успех, успех  oт  НВО, 
класирания  на  състезания  и  олимпиади  

4. Да  се  разширят  и  обогатят  партньорските  взаимоотношения  с  институции  и  организации, 
които  имат  отношение  към  личностното  развитие  на  младите  хора, да  се  утвърждава  
работата  в  мрежи  за  осигуряване  на  повече  и  пo-качествен  ресурс  за  взаимодействието  
ученик-учител  и  изява  на  таланта  и  творческите  способности  на  учениците. 

ПОКАЗАТЕЛИ  ИИДИKATOPИ  

Реализация  на  училищния  nnau-npueM 
Eжeroдeн  прием  на  4 паралелки  
пълняемост  пo-висока  от  22 ученици  

Успех  oт  HBO в  IV клас. 
Математика  
БEЛ  
Общо  

сред  първите  пет  училища  в  регион  Плевен  
75 т. — устойчивост  на  резултатите  
82 т. — устойчивост  на  резултатите  
Резултат, съотносим  към  получения  при  
вътрешноучилищното  оценяване  
Минимум  Отличен  5.50 Среден  ycnex no roдини  

Участие  на  ученици  в  състезания  и  конкурси  
във  всички  области  на  познанието  
училищни, 
общински, 
областни  
национални  

100% от  учениците  
30% от  учениците  
20% от  учениците  
10% oт  учениците  

Отпаднали  от  училище  ученици  0% 
Ученици  с  дисциплинарни  провинения  Пoд  5% от  учениците  
цченнци. аключени  н  дейности  no проекти  
Национални  програми  
Извънкласни  форми  

20% от  учениците  
30% от  учениците  
40% oт  учениците  

Обхват  на  учениците  ЦДOYД  
Брой  групи  
Обкванати  ученици  

10 
65% от  учениците  

Пocтьпили  жалби  no пoвoд  работата  на  
училището  

Дo 5 на  година  

Повишаване  на  квалификацията  на  учителите  



Придобили  по-висок  клас  квалификация  4 педатогически  специалисти  
Придобили  минимум  три  кредита  от  обучение  100% от  педагогическите  специалисти  
Участие  във  вътрешноучилищна  квалификация  
в  рамките  на  минимум  16 Ч. годишно  100% от  педагогическите  специалисти  
Удовлетвореност  от  живота  в  училище  — 
ученици  90% 
родители  80% 

Приложение  1 
При  изготвяне  на  Стратегията  са  взети  предвид: 

• Закон  за  предучилищното  и  училищно  образование; 
• Подзаконови  нормативни  актове  на  МОН, въвеждащи  държавни  образователни  

стандарти  в  областта  на  предучилищното  и  училищно  образование; 
• Национална  програма  за  развитие  на  България  2030; 
• Стратегическа  рамка  за  развитие  на  образованието, обучението  и  ученето  в  Република  

България  (2021-2030 г.); 
• Стратегия  за  възпитателната  работа  в  образователните  институции  2019-2030 г. 
• Стратегия  за  намаляване  дела  на  преждевременно  напусналите  образователната  

система; 
• Национална  стратегия  за  учене  през  целия  живот  (YЦЖ); 
• Национална  стратегия  за  насърчаване  и  повишаване  на  грамотносгга  ; 
• Стратегия  за  ефективно  прилагане  на  информационни  и  комуникационни  технологии  в  

образованието  и  науката  на  Република  България  (2014 — 2020 г.); 
• Национална  стратегия  за  развитие  на  педагогическите  кадри; 
• Европейска  рамка  за  дигиталните  компетенции  на  преподавателите  (2017); 
• Национална  стратегия  на  Република  България  за  интегриране  на  ромите  

(2012 — 2020) no приоритет  „Образование ` ; 
• Стратегия  за  образователна  интеграция  на  деца  и  ученици  от  етническите  малцинства  

(2015 —2020); 
• Национален  план  за  възстановява .не  и  устойчивост; 
• Интегрирана  териториална  стратегия  за  развитие  на  Северозаладен  район  2021-2027 

• Национална  програма  за  изграждане  на  STEM среда; 
• Секторна  стратегия  за  безопасност  на  движението  no пътищата  (2021— 2030), МОН  
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