
Стратегия за развитие 

на ОУ “ Иван Вазов” 

План за действие и функциониране 

дейности, мерки,очаквани резултати, отговорници и 

критерии за измерване на постигнатото 

подцели дейности резултат срок отговорник критерии финанси

ране 

1.1 Привличане и 

задържане на 

максимален брой 

ученици 

Целогодишна 

информационна 

кампания 

Открити уроци 

Привличане на 

родители  при 

изграждане на 

рекламна стратегия 

на училището 

Стабилизира се 

относителния брой 

ученици 

Постоянни предвидими 

доходи 

Избягва се смяна на 

учители 

2016-

2019г. 

Директор, 

учители, 

класни 

ръководите

ли 

Задържане на 

максимален 

брой местни 

ученици,привл

ичане на 

ученици от 

други на 

селени 

места,увеличав

ане на 

доверието и 

подкрепата 

сред 

родителската 

общност 

бюджет 

1.2.осъвременяване 

на МТ 

база,адаптиране на 

общите 

пространства за 

неформално учене 

Преобзавеждане на 

кабинети, 

реорганизиране на 

коридори,класна 

стая на 

открито,озеленяване

осъвременяване на 

спорти площадки 

Създават се условия за 

модерно обучение и 

неформално учене, 

променя се нагласата 

на учениците към 

опазване на МТ, 

променя се визията на 

сградата 

2016-

2020г. 

Директор, 

счетоводите

л, 

председател

и на МО 

Създадени 

кътове за 

неформално 

учене с участие 

на ученици, 

намаляват 

посегателстват

а над 

материалната 

база, брой 

ремонтирани 

или обновени 

кабинети 

Бюджет.

дарения,

проекти 

1.3.осигуряване 

достъп на трудно 

подвижни 

Провеждане на 

учебен процес в 

леснодостъпни 

места 

Сградата е пригодена 

за обучение на 

трудноподвижни 

ученици,достъпна е за 

възрастни 

2016-

2020г. 

директор  Бюджет.

дарения,

проекти 

1.4.подобряване на 

условия за хранене 

Ремонт на стола, 

ежедневен контрол 

на храненето 

Учениците получават 

пълноценна храна и 

добри условия в 

помещението за 

хранене 

2017г. Директор, 

учители от 

ДЦО 

Увеличен брой 

ученици, 

участващи в 

полуинтернатн

и групи и 

ползващи 

училищния 

стол 

Бюджет.

дарения,

проекти 



2.1.формиране на 

ядра по интереси 

сред учителите с 

оглед генериране на 

продуктивни 

професионални 

модели 

Актуализация и 

изпълняване на 

плана за 

квалификационната 

дейност,организира

не на неформални 

съвместни дейности  

от преподавателите 

Реализаране на изявени 

потребности,придобити 

нови компетенции и 

умения,повишена 

мотивация,творчески и 

иновативен подход към 

преподаването 

2016-

2020г. 

Председате

ли на МО, 

комисия за 

квалигикац

ия 

Брой млади 

учители, 

получили 

подкрепа и 

останали да 

работят, 

реализирани 

обучения и 

квалификации 

на пед. 

персонал 

бюджет 

2.2.изграждане на 

ресурснабанка с 

добри практики и 

материални ресурси 

Съхраняване на 

документи и 

материали в 

творчески архив 

Осигурява се 

приемственост и 

споделяне на добрите 

практики 

2016-

2020г. 

  

Настойник 

на млади 

учители, 

преседатели 

на МО, 

директор 

Проведени 

иновативни , 

открити уроци 

пред колеги и 

родители,създа

дена банка с 

материали с 

добри 

практики 

бюджет 

2.3.примственост и 

устойчивост при 

прилагане на 

добрите практики 

Поддържане на 

професионално и 

училищно 

портфолио,осигуряв

ане на тяхната 

достъпност 

Сътрудничество в 

избора на 

педагогически подход в 

работата,стимулира се 

екипната работа на 

учителите 

2016-

2020г. 

Комисия за 

качество на 

образовател

ния процес 

Брой 

съвместни 

екипни 

дейности на 

учителите, 

задържане на 

младите 

учители в 

системата,изра

ботени 

портфолиа на 

учителите, 

резултати от 

анкета за 

самооценка на 

труда 

бюджет 

2.4.изграждане на 

капацитет за 

разработване на 

проекти и участие в 

програми 

Сформиране на 

екип от допълващи 

се 

специалисти,привли

чане на родители и 

организации 

Работи се по проекти, 

подобряващи 

педагогически и 

административен 

капацитет 

2016-

2020г. 

Директор,ст

арши 

учители 

По- голям брой 

учители 

участват по 

свое желание в 

разработване 

на проекти, 

брой 

реализрани 

проекти, 

подкрепа от 

родители и 

съвместна 

дейност, 

повишен 

административ

ен капацитет 

на колектива 

Бюджет,

организ

ации,об

щина 

3.1. Организиране 

на форуми за изява 

на талантливи 

ученици и подкрепа 

за участие 

Организиране на 

състезания,подкреп

а на учениците за 

участие в 

извънучилищни 

изяви 

Разширява се кръга от 

социални умения, 

мовишаване на 

мотивираност за учене 

2016-

2020г. 

Директор,ст

арши 

учители 

 

Награди на 

изявени 

ученици от 

разлияни 

мероприятия, 

повишено 

Бюджет,

организ

ации 



 

желание за 

сгормиране на 

клубове по 

интереси 

3.2.превенция на 

агресията 

Диагностика, 

механизъм и план за 

действие,информац

ионна кампания за 

дефиниция за 

тормоз,акции за 

подкрепа на 

деца,финансово 

неосигурени 

Установява се реалното 

състояние,вземат се 

адекватни 

мерки,възпитание в 

съпричастност и 

ненасилие 

2016-

2020г. 

Директор,к

омисия за 

превенция 

на тормоза, 

класни 

ръководите

ли 

Намалява броя 

на агресивните 

прояви сред 

учениците, 

резултати от 

анкети сред 

ученици и 

родители 

Бюджет, 

настояте

лство,ор

ганизац

ии, 

институ

ции 

3.3.подкрепа на 

учениците във 

всяка област 

Ученически 

съвет,обсъждане на 

инициативи и 

проблеми,свързани 

с училищния 

живот,ден на 

ученическо 

самоуправление,инд

ивидуална работа с 

всеки ученик с 

оглед на неговите 

потребности,способ

ности,напредък 

Организирана работа 

на ученическия 

съвет,ангажирано 

участие на учениците, 

разбиране на 

задълженията и 

отговорностите на 

работещите в 

училище,осигурява се 

професионална грижа 

за всеки ученик 

2016-

2020г. 

 Повишаване на 

успеха по 

различни 

учебни 

дисциплини, 

инициативи на 

ученическия 

съвет, 

проведени дни 

на ученическо 

самоуправлени

е, намаляват 

нарушенията 

на ученици и 

учители на 

вътрешния ред 

в училище 

бюджет 

4.1.използване на 

ресурсите на 

населеното място за 

подобряване на 

физическото и 

духовно здраве 

Съвместна работа с 

кметството за 

социализиране на 

местните 

паметници,ползване 

на спортните бази 

на 

селото,партниране  

с читалището 

Учениците спортуват и 

участват в различни 

форми на културна 

дейност 

 

2016-

2020г. 

Директор,вс

ички 

педагогичес

ки 

специалист

и 

 

Увеличане на 

съвместни 

мероприятия и 

спортни 

прояви с 

участие на 

спортни 

клубове , 

читалище, 

детски градини  

от селото 

бюджет 

4.4.разширяване на 

извънкласните 

дейности и спорт 

според нуждите с 

помощта на 

различни 

организации 

Проучване на 

желания чрез 

анкети, определяне 

на конкретни 

извънкласни 

дейности,организир

ане на клубна 

дейност 

Яснота по отношение 

на видовете 

извънкласни 

дейности,изградени 

групи за работа в 

свободното време на 

учениците 

Месец 

май на 

съответн

ата 

година 

Директор, 

учители 

Създадени 

извънкласни 

дейности с 

разлияна 

тематика, 

увеличен брой 

ученици, 

участващи в 

тях, брой 

създадени 

клубове по 

интереси по 

инициатива на 

ученическия 

съвет 

Бюджет,

организ

ации 

       



 


