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 I. Въведение  
1. Основание за разработване на стратегия е продиктувано от новата динамика 
на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо 
качество на образователната и възпитателна дейност.  

2. Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие 
на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно 
образование. 

3. Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите 
училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, 
Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот 
2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система / 2013 - 2020г/, Стратегия за ефективно прилагане на 
информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на 
Република България (2014 - 2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността (2014 - 2020 г.) и Национална стратегия за 
развитие на педагогическите кадри.  
 
4. Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на 
училището и План за нейното изпълнение.  

5. Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.  
II. Анализ  



Силни страни  
– ОУ „Васил Левски” има дългогодишни традиции и резултати в 
образователната дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо 
развитие на Община Казанлък и региона;  
– Притежава солиден сграден фонд,  добре поддържани  учебни стаи и 
училищен двор;  
– Квалифициран учителски състав;  
– Добра реализация на учениците в професионалните гимназии;  
– Сътрудничество с институции;  
– Наличие на съвременна техника и компютърен кабинет;  
–  Internet ;  
– Библиотека с добър библиотечен фонд;  
– Работа по проекти;  
– Умение за планиране;  
–  Годишен календар ;  
– Популяризиране на специфични за региона празници и ритуали;  
Слаби страни  
– Недостатъчна мотивация на учениците;  
– Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;  
– Ограничено финансово осигуряване  
Рискове  
– Недостиг на финансиране;  
– Силни конкуренти;  
– Отлив на млади педагогически специалисти от системата;  
Дейности за преодоляване на рисковете  
– Запазване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата 
учебна година и превръщането и в първостепенна задача;  
– Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;  
– Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики 
сред учителите;  
– 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  проекти;  
– Обогатяване на извънкласната дейност;  
– Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и 
информационно-комуникативни технологии;  

Водещи принципи при изпълнението на Стратегията: 

1. Ориентираност към личността – Най-важната задача за нас е успехът 

на отделната личност. 

2. Равен достъп – Всеки ученик постъпил в училището има право да 

получи качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му. 



3. Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се 

основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от 

концепцията до изпълнението. 

4. Отговорност – Всички членове на педагогическата общност, ангажирани 

в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, 

осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни 

положителни ефекти с дългосрочно въздействие. 

5. Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана 

към многообразните личностни потребности и предоставя възможности 

за свободен избор на обучаваните. 

6. Единство в многообразието – Обучението, подготовката и възпитанието 

на децата и учениците се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на 

отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна 

политика и общо културно-езиково пространство. 

7. Новаторство – Административното ръководство и педагогическата 

колегия демонстрира воля и възможности за възприемане и прилагане на 

нови и иновативни подходи и философии с цел постигане на по-добри 

резултати. 

8. Автономност – Училището, като част от  системата на образованието 

ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 

държавните образователни стандарти. 

9. Отчетност – Всички участници в училищната общност отговарят и се 

отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност 

и резултатност на политиките. 

10. Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие. 

11. Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни 

действия съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и другите нормативни актове. 

            Пълноценното реализиране на мисията на училището е възможно само в 
условията на устойчиво, възходящо и автономно развитие, включващо 
следните стратегически цели:  

 взискателност към постиженията на възпитаниците и резултатите от 
дейността на педагогическия екип чрез хуманни подходи; 

 адекватно квалифициране на педагогическия екип; 
 непрекъснато модернизиране на материалната база; 
 разширяване на спектъра от извънкласни дейности;  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. БУЗОВГРАД, 2016/2020 г. 

  



 ВИД НА УЧИЛИЩЕТО 

            Училището е  основно с над 130 - годишни традиции  в областта на  
образованието и възпитанието на подрастващите поколения  . 

  ИДЕЯ 

            Да обучава и възпитава в духа на българските традиционни ценности, да 
внася европейски дух, да се стреми да изгражда активни, отговорни, свободни 
личности, които без страх посрещат предизвикателствата на своето време, 
избират решения и поемат отговорността за своя избор. 

  ВИЗИЯ 

            Привлекателен образователно-възпитателен, културен, спортен и 
информационен център на местната общност. 

  МИСИЯ 

            Мисията на ОУ „ Васил Левски”“  е да подпомага индивида в свободното 
му развитие и усъвършенстване на природните му заложби, на тяхната 
хармония и цялост, като го включва в различни по вид дейности и типове 
социални общности за постигане на държавните образователни изисквания в 
съответния етап/степен на училищно образование срещу минимализиране на 
ресурсите - финансови и човешки. 

  ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

       Нашата цел е да подготвим младите български граждани за учене през 
целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните 
тенденции образование и възпитание. 

  

 Приоритетно направление 1:  

            Утвърждаване на училището  като образователно-възпитателен център. 

  Приоритетно направление 2: 

            Да се възпитава чувството за принадлежност към училището като се 
разширява  спектъра на училищния живот чрез качествено образование и 
възпитание, културни и спортни изяви на общински, областни, национални и 
международни конкурси, състезания и олимпиади. 

  Приоритетно направление 3: 



             Повишаване на качеството и ефективността на училищното 
образование и възпитание чрез взискателност към постиженията на учениците 
и резултатите от дейността на учителите както и адекватното им 
квалифициране. 

  Приоритетно направление 4: 

             Взаимодействие с родителската общност като равноправна и 
заинтересована страна. 

  Приоритетно направление 5: 

             Развитие  на общност от съмишленици, споделящи сходни ценности, 
идеи и подходи, като основен субект на модерния облик на училището. 

  

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

 Приоритетно направление 1:  

            Утвърждаване на училището като образователно-възпитателен център. 

  

ЦЕЛИ: 

1. Развиване на системата за отчитане и анализиране на постиженията на 
възпитаниците и резултатите от дейността на педагогическия екип, 
които да спомагат за пo - добри резултати при НВО . 

2. Поетапно навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на 
учениците за работа и живот в информационното общество. 

3. Реализиране на  рекламна кампания за постиженията на  училището и 
привличане на повече нови ученици, с цел разрастването му. 

4. Обособяване на училището в  център с възможност за свободен достъп до 
образователно – възпитателна информация от всички нива 

. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Предоставяне на достъп до училищната база за провеждане на различни 
видове дейности . 

2. Организиране на състезания и конкурси съвместно с други училища . 



3. Разработване и реализиране на училищни проекти за подпомагане на 
училищното възпитание и спорта. 

4. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие. 

5. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно 
съдържание. 

6. Изпълнение на дейностите по Националния календар за 
извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. 

  Приоритетно направление 2: 

            Да се възпитава чувството за принадлежност към училището като се 
разширяване на спектъра на училищния живот чрез качествено образование и 
възпитание. 

  

ЦЕЛИ: 

1. Откликваме на изискванията на обществото за устойчива образователна 
система с безусловна публичност и прозрачност на управление и 
състояние. 

2. Използване на всички възможности за комуникация в реално време, 
улесняващо получаването на желаното и по-качествено образование от 
всички точки на света. 

3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с 
техните желания и възможности. 

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и 
степени.  

5. Развиване на ефективността на връзката учител - родител. 
6. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в 

 организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни 
предмети. 

7. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока 
утвърждаване на училището не само като образователен, но и като 
духовен и спортен  център. 

8. Провеждане на дългосрочни действия , касаещи здравното образование, 
физическата култура, гражданските права и творческите дейности на 
подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и 
безопасност на децата в училище. 

9. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на 
сигурността и здравето на учениците. 

 

  



ДЕЙСТВИЯ:  

1. Развиване на достъпа до съвременни информационни технологии.  
2. Подготовка на ученици за представяне на междуучилищни, общински, 

регионални, републикански и международни състезания, конкурси и 
първенства.  

3. Създаване на възможност незавършилите основно образование ученици 
да ползват правото си за СФО.   
4. Поддържане на управленска информационна система на училищно 

ниво с актуални данни за всички ученици - ЕИСПУО  

5. Отговорно прилагане и спазване на системата за дежурство в училище, 
осъществяване на самоконтрол чрез въвеждане на дневник за отразяване 
на събитията  по време  на дежурствата.  

6. Подготовката на вътрешно училищните нормативни актове да е 
съобразена с целта - постигане стабилност на училищната организация.  

7. Контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване на 
безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност 
на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и 
провеждане на часа на класа.  

8. Познаване и спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на обучение и труд в училището. 

9. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. 
Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение -
проиграване на основни бедствени ситуации. 

10. Поддържане на системите за видео наблюдение и охрана на училището 
и подобряване на безопасността на материалната база. 

11. Адекватно здравно обслужване в училището. 
12. Осигуряване на условия  целодневна организация на учениците от 

начален етап. 
13. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

  Приоритетно направление 3: 

          Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование 
и възпитание чрез взискателност към постиженията на учениците и 
резултатите от дейността на учителите както и адекватното им 
квалифициране. 

 ЦЕЛИ: 

1. Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност в 
училището. 

2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за 
работа с напреднали и изоставащи ученици както и непрекъснатото 
интегриране на ученици със СОП. 

3. Развиване на формите за ученическо самоуправление. 



4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни 
дейности според желанието им и възможностите на училището.  

5. Популяризиране на постиженията на учениците и учителите. 

 ДЕЙСТВИЯ: 

1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 
съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и 
извънучилищни мероприятия и дейности. състезания, екскурзии с учебно-
възпитателна цел, участие в  състезания, изложби, ; 

2. Отбелязване на тържествени събития и ритуали от училищния, общинския и 
националния календар;  

3. Подчертаване на националната и училищна символика - знаме, химн, 
униформа; 

4. Участие в обявени общински, регионални конкурси и състезания.  

5. Активно съдействие и подпомагане на инициативите на учениците от 
педагогическата колегия. 

6. Подобряване състоянието на външната и вътрешна среда на училището. 

7. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната 
среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, 
информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база. 

8. Насърчаване на адекватната подготовка и квалификацията на учителите, 
свързана с резултатите на учениците им и системата за заплащане. 

9. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други 
центрове за обучение, читалища и неправителствени организации. 

10. Участие на училищната общност в проекти и национални програми, 
обявени от МОН и покриващи наши потребности. 

 

 Приоритетно направление 4: 

             Взаимодействие с родителската общност като равноправна и 
заинтересована страна. 

 ЦЕЛИ: 

1. Осъществяване на процеса на подготовка, обучение и възпитание на 
учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 



2. Развиване на конструктивна комуникация взаимоотношенията в 
съответствие с действащата нормативна уредба. 

3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите 
на гражданското образование. 

4. Спазване на единни педагогически изисквания 

5. Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и обратна информация 
в релацията „училище – семейство”. 

6. Развитие на ефективна система от действия за преодоляване на проблема 
с безпричинните отсъствия от учениците от гимназиален етап. 

 ДЕЙСТВИЯ: 

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

2. Повишаване на уменията за работа с родители и настойници.  
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен 

процес.  
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за 

своевременна връзка с ученика и неговите родители и настойници.  
5. Спазване на графика за консултации и приемно време. 
6. Планиране и реализиране на съвместни дейности с родителите. 
7. Педагогическата колегия своевременно и периодично да предоставя 

информация: 

 за успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния 
процес; 

 за спазването на училищната дисциплина; 
 уменията на децата за общуването със съучениците и учителите; 
 интегрирането им в училищната среда и приемане на различията; 
 за посещаемостта на учебните часове от учениците; 
 за отсъствията на ученика от учебни часове; 
 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. 

1. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото 
съдействия на родителите : 

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на 
училището; 

 да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 
учениците, от специалист; 

 да осигуряват посещаемостта  на ученика в училище; 
 разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението 

на училището и усъвършенстване  статута  на  обществените съвети.  



 

  

  Приоритетно направление 5: 

             Развитие  на общност от съмишленици, споделящи сходни ценности, 
идеи и подходи, като основен субект на модерния облик на училището. 

 ЦЕЛИ: 

1. Създаване на  доброволна общност от съмишленици, подкрепящи 
развитието на училището 

 ДЕЙСТВИЯ: 

1. Популяризиране дейността на училището на общинско ниво.  
2. Реализиране на съвместни проекти с дейци на изкуството и спорта. 

 Финансово обезпечаване на дейностите  

 
1. Средства от бюджета на училището  

2. Дарения от спонсори  

3. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи 
ремонти и естетизиране на помещения  

4. Финансиране от спечелени проекти и програми  

 Заключение: 

Срок за изпълнение на тази стратегия са учебните 2016-2020 години.  

 Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на 
значителни промени в организацията на работа в училището или на 
нормативните актове за основното образование.  

 Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на 
колектива, учениците, родителите  

 

            Настоящите Стратегия и стратегически план  за развитие на ОУ „ВАСИЛ 
Левски” е изготвена за периода от 2016 до 2020 година.  Приета е на заседание 
на ПС с протокол № 5 от 01.09.2016. и е утвърдена със заповед на директора на 
училището № 773 – 154/ 01.09.2016 г. 

 


