
 

  



I. Увод. 

Стратегията за развитие на ОУ „Христо Смирненски”-гр. Кубрат се основава на 

принципите и насоките на ЗПУО приоритетите на МОН, на РУО - Разград, както и на 

специфичните особености на училището. Поставените цели и конкретни действия 

съответстват на конституцията на Република България, на законите и другите 

нормативни актове. Училището провежда собствена политика, отговаряща на 

Държавните образователни изисквания. Всички членове от педагогическия персонал до 

помощно-обслужващия са ангажирани е образователната, възпитателната и 

обслужваща дейност, носят отговорност за постигане на крайни резултати с 

дългосрочни действия. 

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на сътрудничество с 

други институции от поставените задачи до изпълнението им. Система в работата на 

педагогическият колектив поддържане на високо качество и ефективност на УВП в 

съответствие с изискванията на ДОИ и Стратегията на МОН за развитие на 

образованието в Р България 

  

II. Цел на стратегията изработена за периода 2016-2022година 

1. Да определи приоритетите на училището за този период. 

2. Да набележи действията за реализация на приоритетите. 

3. Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, имащи 

влияние върху развитието на училището. 

4. Да утвърди ОУ като училище с благоприятна среда за образование и възпитание. 

5. Да се промени традиционния модел на връзката учител-ученик. 

6. Да се намалят конфликтните ситуации и да се утвърждават позитивни модели на 

поведение. 

      

III. Визия. 

Да изграждаме конкретна образователна и възпитателна среда, която насърчава и 

подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно 

развитие. Светът се променя и обновява. В училищната политика водеща роля имат 

образованието, възпитанието, личностното развитие на децата и младите хора. Да 

обновяваме материалната база. Да прилагаме най-модерни стратегии, технологии и 

интерактивни методи на преподаване. Да подпомагаме и стимулираме децата със 

специални образователни потребности и ги правим значими в учебния и извънучебния 

процес. Да изграждаме общност от ученици, учители и родители, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

  

  

 



IV. Очаквани резултати. 

1. Покриване на ДОИ от при външно оценяване в предвидените класове. 

2. Участие и класиране на ученици в олимпиади. 

3. Участие и класиране на ученици в различни състезания, организирани от МОН, 

столична община и др. 

4. Повишаване на квалификацията на учителите. 

5. Издигане на по-високо ниво на общуване и отношенията между учител, ученик, 

родител. 

6. Изграждане на знаещи и можещи млади хора, конкурентно способни. 

7. Подобряване на материално-техническата база. 

  

V. План на мерките и дейностите по изпълнение на стратегическите приоритети. 

ПРИОРИТЕТИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

I. Повишаване на 

качеството и 

ефективността на 

училищното 

образование и 

възпитание. 

1. Осигуряване на 

качествено и ефективно 

образование. 

2. Осигуряване на по-

голямо приложение на 

теорията в практиката. 

3. Засилване на ролята на 

училищното настоятелство 

при определянето на 

цялостната политика на 

училището. 

4. Развитие на 

компютърните умения. 

5. По-широко използване 

на интерактивни методи, 

проектна работа. 

1. Издигане на качеството на обучение 

по отделните учебни предмети. 

2. Повишаване на нивото на 

познавателни умения. 

3. Повишаване на грамотността по БЕЛ 

и математика. 

4. Утвърждаване на чуждо-езиковото 

обучение по английски език 

5. Създаване на условия за изяви на 

деца със СОП. 

6. Издигането на всяко дете до неговото 

ниво на компетенции. 

7. Подобряване на индивидуалния и 

диференцирания подход в обучението. 

8. Запазване на целодневната 

организация на обучение. 

9. Реализиране на гражданско и здравно 

образование. 

10. Реализиране на системна и 

целенасочена рекламна стратегия за 

привличане и задържане на ученици. 

11. Подготовка на учениците за 

продължаване на образованието им 



(професионално ориентиране). 

12. Спазване на изискванията за 

безопасност на труда, правилника за 

вътрешния ред, водещи закони и 

наредби, свързани с образованието, 

опазване живота и здравето на децата. 

13. Подкрепа на изявата на даровити 

деца и ученици. 

14. Изграждане на достъпна 

образователна среда за деца със СОП. 

15. Разширяване и повишаване на 

равнището на бизнес подготовката на 

учениците. 

  

II. Повишаване на 

квалификацията. 

1. Подпомагане на 

кариерното развитие на 

учителите. 

2. Повишаване на 

изискванията към работата 

на учителя. 

3. Засилване на работата с 

родители. 

4. Засилване на работа с 

ученици в риск от 

отпадане. 

1. Повишаване на личната 

квалификация. 

2. Използване на различни форми: 

- проблемна група 

- практикум 

- семинар 

- лектория 

- дискусия 

- други. 

3. Повишаването на квалификацията да 

е свързано с допълнително материално 

стимулиране. 

4. Повишаване на контрола върху 

педагогическата дейност. 

5. Повишаването на знанията в областта 

на информационните технологии. 

6. Изготвяне на годишни тематични 

планове, програми ЗИП и СИП, план на 

МО, план за ЧКР. 



7. Участие във форми на квалификация, 

организирани на училищно,общинско и 

регионално ниво. 

8. Повишаване на квалификацията за 

работа с деца в риск от отпадане. 

9. По-голяма активност в развитието на 

иновативни практика. 

10. Повишаване на качеството на 

системата за контрол чрез разработване 

на оценъчни карти. 

11. Усъвършенстване на методите и 

формите за оценяване на знанията и 

уменията на учениците. 

12. Контрол върху организацията, 

провеждането и резултатите при 

провеждане на външно и вътрешно 

оценяване. 

13. Подкрепа на учители, работещи с 

надарени деца. 

14. Изготвяне на готови бланки – за 

улеснение при работа с училищната 

документация. 

  

III. Осигуряване на 

защита на децата в 

училище. 

1. Реализиране на 

стратегията за закрила на 

здравето и безопасността 

на децата. 

Провеждане на 

дългосрочни действия, 

касаещи здравното 

образование, физическата 

култура, гражданските 

права и творческите 

дейности на 

подрастващите, отнасящи 

се до сигурността и 

безопасността на децата. 

1. Поддържане на управленска 

информационна система на училищно 

ниво с въвеждане на данни за всички 

ученици (AdminPRO) 

2. Спазване на системата на дежурства 

в училището. 

3. Контрол по изпълнение на 

дейностите, свързани с осигуряване на 

безопасни условия на обучение, 

дейността на комисиите по 

безопасността на движението, 

противопожарна охрана, гражданска 

защита и провеждане на часа на класа. 

4. Изготвяне и реализиране на здравно-

образователна програма. 



5. Един път в годината провеждане на 

практическо обучение – проиграване на 

основни бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, пожар, 

терористичен акт). 

6. Поддържане на системата за видео-

наблюдение и охрана на училището и 

подобряване на безопасността на 

материалната база. 

7. Осигуряване на здравно обслужване 

в училището. 

8. Създаване на условия за ученическо 

хранене. 

9. Превенция на тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

10. Превенция на насилието и агресията 

в училището. 

11. Възпитание в навици и умения в 

здравословно хранене. Прилагане на 

европейска схема и национално участие 

за представяне на плодове и зеленчуци. 

12. Реализиране на програма за здравно 

и екологично образование. 

13. Провеждане на безопасност на 

движението по график. 

14. Провеждане на обучение на 

ученици за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи, пожари по график. 

  

IV. Тясно 

взаимодействие с 

родителите 

1. Възпитаване на 

учениците във 

взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителите им. 

2. Прилагане на модели на 

поведение, основани на 

идеите и принципите на 

1. Създаване на обществен съвет. 

2. Засилването на работата с родители. 

3. Изпълнение на ПВР в частта – 

безпричинни отсъствия. 

4. Работен план за консултации и 

приемно време. 

5. Съвместни дейности с родителите. 

7. Периодично и ритмично да се 

представя информация за: 



гражданското образование. 

3. Спазване на единни 

изисквания при общуване. 

4. Изграждане на обратна 

връзка за поведението на 

учениците. 

Изграждането на система за 

действия за преодоляване 

на безпричинните 

отсъствия. 

- среща с класния ръководител. 

- преподавателите в приемното време. 

- участие в родителски срещи. 

- да участват с мнение за развитието на 

училището. 

- да участват при решаване на въпроси, 

отнасящи се за правата и интересите на 

децата им. 

- да участват в УН. 

- да познават ПВР. 

  

V. Осигуряване на 

разнообразие от 

извънкласни 

форми на работа, 

при което се 

създават условия 

за публична изява, 

инициатива, 

творчество. 

1. Създаване на условия за 

извънкласна дейност. 

2. Използване на добра 

педагогически практики за 

работа с деца. 

3. Развиване форма на 

ученическо 

самоуправление. 

4. Да се мотивират 

учениците за участие. 

5. Да се популяризират 

постиженията. 

1. Засилено внимание върху 

заниманията със спорт и изкуства. 

2. Мероприятия: 

- състезания, екскурзии с учебно-

възпитателна цел, участия в олимпиади, 

изложби, спортни форми. 

- отбелязване на събития от 

националния календар. 

- участия в обявени регионални и 

национални състезания. 

3. Представяне на работата с деца пред 

родители. 

4. Стимулиране за участие в конкурси, 

състезания, олимпиади. 

VI. Участие в 

национални 

програми и 

проекти 

1. Участие в проекти и 

национални програми, 

обявени от МОН, 

покриващи потребностите 

на училището. 

2. Развитие на 

конкурентно-способността 

на училището. 

1.  Участие в национални програми: 

- квалификация; 

- информационни и комуникационни 

технологии в училище; 

- Модернизация на материалната база в 

училище; 



- диференцирано заплащане. 

2. Изпълнение на: 

- осигуряване на учебници и учебни 

помагала за ученици от I-VII клас в 

училище. 

- осигуряване на закуска (или плод), 

мляко (или чай), млечно-кисели 

продукти на всеки ученик в I-IV клас. 

  

VII. Опазване и 

укрепване на 

здравето на 

учениците. 

1. Изграждане на 

физически и психически 

млади хора. 

1. Участие в спортни състезания, 

турнири, спортни клубове. 

2. Осигуряване на достъп на учениците 

до спортната база на училището в извън 

учебно време. 

3. Целогодишна туристическа дейност. 

4. Организиране на зелени училища. 

5. Провеждане на здравни беседи от 

медицинско лице. 

6. Превенция на наркоманиите и 

зависимостите. 

7. Осигуряване на здравни и безопасни 

условия в училището. 

8. Осигуряване на здравословна храна. 

9. Осигуряване на охрана и строг 

пропускателен режим. 

10. Провеждане на периодични 

инструктажи. 

11. Периодична проверка на МТБ за 

отстраняване на неизправности. 

      

 

 

  



VI. Финансова дейност. 

1. Проблеми: 

   - Финансирането е значително и нараства непрекъснато; 

   - Нарастването е значително по-малко от инфлацията, което води до намаляване на 

реалните ресурси за училищни дейности; 

   - Основна част от ресурсите отиват за работна заплата; 

2. Източници на средства: 

   - Основно осигуряване за работата на училището се извършва чрез системата на 

делегирания бюджет; 

   - Допълнително финансиране от собствени средства; 

   - Участие в проекти; 

   - Организиране на благотворителни акции за подобряване на МТБ; 

   - Собствен труд за осъществяване на вътрешни ремонти, текущи ремонти, ремонти за 

естетизиране на помещения. 

  

 

 

VII. Заключение. 

Динамичното развитие на модерните технологии налага промени във всички сфери на 

човешкия живот, в това число и в сферата на образованието. Революцията в 

информационните технологии разкрива неподозирани възможности за обмен на 

информация и усвояване на знания, преобразува представите ни за комуникация във 

времето и пространството. Затова през последните години образованието се 

утвърждава като една от темите с най-голямо обществено значение. В съзнанието на 

повечето от нас то се оформя като нов национален приоритет. Само една образована 

нация може да бъде богата и просперираща. 

Стратегията за развитие на  ОУ „Христо Смирненски” – гр. Кубрат е основана на 

разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът). Всяка 

идея е обмислена през призмата на тази ценност – поставяне на ученика в активна 

позиция по отношение на усвояването на нови знания, на практическата им 

приложимост и опазване здравето на подрастващите. В изработването й е вложен опита 

на педагогическата колегия и административно ръководство. Основните приоритети 

отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и 

представят вижданията ни за европейско развитие на училището. 



В политиката, която се провежда водеща роля имат живота и здравето на децата и 

младите хора, образование и възпитание, ориентирани адекватно на динамичната 

глобална общност, развитие на личността чрез осигуряване на равен достъп и 

качествено обучение, чрез провокиране на мисленето и мотивиране на 

самостоятелността, формиране на практически умения и иницииране на желание за 

изяви на собственото Аз. 

ОУ „Хр. Смирненски”  гарантира висококачествен образователно-възпитателен процес, 

адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с 

Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско 

съзнание и отговорно лично поведение, за активно включване в обществения живот, 

готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска 

нагласа и готовност за експериментиране. 

Педагогическия екип е от високо квалифицирани специалисти, отворени към 

иновациите, проявяващи толерантност и креативност в образованието, прилагащи 

творчески подход в осъществяване на образователно-възпитателния процес за 

приобщаване на младия човек към проблемите на родния му град и реализирането му 

като гражданин на Република България и на Света. 

Анализ и оценка на резултатите от дейностите по осъществяване на тази стратегия се 

извършват ежегодно от назначена комисия, в която влизат зам.директора и 

председатели на МО и въз основа на разработени и приети на ПС критерии и 

показатели. 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2021-2022 г. Актуализира 

се в случай на значими промени в организацията на работата на училището или на 

нормативните актове за средното образование. 

Със стратегията са запознати всички членове на колектива, обществения съвет и 

учениците. 

Приет е на заседание на Педагогическия съвет с протокол: № 1 / 29.09.2021г. 

 


