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АНАЛИТИЧНА  ЧАСТ  

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

1. Основание  за  разработване  на  стратегията  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  Национапните  стратегии  и  програми  за  развитие  на  
образованието  и  обучението, Закона  за  предучилищното  и  училищно  образование  
и  общинските  политики. 
З.Основни  принципи  при  разработването  на  Стратегията  са  общоприетите  
училищни  ценности, произтичащи  от  Стратегическа  рамка  за  развитие  на  
образованието  и  обучението  в  Република  България  (2021-2030), Конвенцията  за  
правата  на  детето, Закона  за  закрила  на  детето, Стратегия  за  ефективно  прилагане  
на  информационни  и  комуникационни  технологии  в  образованието  и  науката  на  
Република  България, Национална  стратегия  за  насърчаване  и  повишаване  на  
грамотносrга, Стратегия  за  интелигентен, устойчив  и  приобщаващ  растеж, 
Европейска  квапификационна  рамка  за  учене  през  целия  живот, Наредба  за  
приобщаващо  образование, Закон  за  защита  на  личните  данни  и  Национална  
стратегия  за  развитие  на  педагогическите  кадри. 
4. Педагогическият  съвет  /HC/ приема  стратегията  за  развитието  на  училището  и  
План  за  нейното  изпълнение. 
5. Стратегията  подлежи  на  ежегодна  актуализация. 

II. АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  И  РАЗВИТИЕТО  ИА  УЧIIЛИЩЕТО  
УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА  И  МАТЕРИАЛНА  БАЗА  

НУ  „Св. Софроний  Врачански" е  построено  през  1908 година. Днес  
училището  има  съвременен  облик, запазвайки  възрожденския  си  дух. 

Училището  разполага  с  15 приветливи  класни  стаи, оборудвани  с  модерни  и  
функционапни  мебели, които  създават  позитивна  учебна  среда  и  осигуряват  
възможност  за  използване  на  иновативин  методи  в  обучението  и  възпитанието  на  
децата. Училището  разполага  с  мултимедии, девет  телевизора, статични  и  
мобилни  интерактивни  дъски, два  интерактивни  дисплея. Четиридесет  и  четири  
служебни  лаптопи  и  таблети  са  предоставени  на  преподавателите . Територията  на  
училището  е  покрита  на  100 % с  безжичен  интернет. 

Изграденият  радио-информационен  блок  информира  учениците  за  
предстоящи  актуални  събития  и  им  дава  възможност  да  се  изявяват  като  
журналисти, актьори  или  водещи  на  радио-предавания. Музика  заменя  
традиционния  училищен  звънец  и  обявява  началото  и  края  на  учебните  часове. На  
училищните  видеоекрани  /I и  II етаж/ се  представят  презентации, изготвени  по  
различни  поводи, информации  за  събития  от  училищния  живот. 
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Училището  разполага  с  голям  физкултурен  салон, който  е  отделен  от  
основната  сграда. Оборудването  му  е  съобразено  с  възрастовите  особености  на  
учениците . Отворен  е  и  за  всички, които  желаят  да  се  занимават  в  свободното  си  
време  с  танци, таекуон-до  и  други  спортни  дейности. 

Училището  разполага  и  с  футболно  игрище  с  изкуствена  трева. 
За  здравето  на  учениците  целодневно  се  грижи  медицинско  лице  в  

специализиран  кабинет. 
Кухненско-столовият  блок  е  приветлив  и  уютен  и  създава  условия  за  

формиране  на  здравно-хигиенни  навици  у  учениците  и  умения  за  самообслужване . 

За  децата  със  СОП  е  оборудван  кабинет  за  ресурсно, логопедично  и  
психологическо  подпомагане  и  е  осигурена  подходяща  подкрепяща  среда. 
По  Национална  програма  „Информационни  и  комуникационни  технологии  в  
училище" са  закупени  и  обособени  24 + 2 броя  терминални  станции  — висок  клас. 
Оборудван  е  компюrьрен  кабинет  с  лаптопи  за  учениците  и  голям  интерактивен  
дисплей  за  учителя. Училището  разполага  и  с  24 таблета  и  мобилна  станция  за  
зареждането  им, които  подпомагат  използавнето  на  различни  дигитални  
инструменти  и  софтуерни  приложения  в  учебния  процес. 

Въведена  е  ученическа  униформа, която  се  носи  задължително  на  училищни  
празници  и  мероприятия. 
За  лого  на  училището  се  използва  обликът  на  Св. Софроний  Врачански. 
Сайт  на  училището  - www.sofronii-vr.com  

1. ФИНАНСИРАНЕ  

От  2008 година  НУ  „Св. Софроний  Врачански" е  на  делегиран  бюджет. Към  
настоящия  момент  училището  разполага  с  една  бюджетна  сметка. Финансовата  
обезпеченост  на  учебното  заведение  се  осигурява  от  субсидии, собствени  приходи, 
дарения  и  други  неданъчни  приходи. 
С  финансовата  подкрепа  от  родители, фирми  и  Училищното  настоятелство  се  
обогатяват  училищните  дейности. 

2. ВЪИШНИ  ПАРТНЬОРСТВА-ПОДКРЕПА  от  ИНСТИТУЦИИ  

Една  от  основните  задачи  на  преминаването  към  демократична  система  е  
възраждането  на  гражданското  общество, което  да  създаде  възможности  за  все  по- 
активно  включване  на  обществеността  в  решаването  на  образователни  проблеми. 

В  тази  връзка  Нц  "Св. Софроний  Врачански  " има  много  добри  практики. 
Сформиран  е  Обществен  съвет  и  училищно  настоятелство, което  е  регистрирано  
по  Закона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  още  през  2002 г. 

Училището  има  подкрепата  на  РУО-Враца, Община  Враца, Областна  
администрация, Регионална  библиотека  „Христо  Ботев", Читалище  „Развитие", 
Младежки  дом, Центьр  за  работа  с  деца, Регионален  исторически  музей, 
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Търговско-промишлена  палата, БЧК, РЗИ, Природозащитен  центьр  „Натура", 
Врачанска  митрополия  и  е  желан  партньор  при  осъществяване  на  дейности  и  
инициативи, свързани  с  гражданското  образование  и  възпитание  на  учениците. 

III. SWOT АНАЛИЗ  

Слаби  страни: Силни  страни: 
➢ Стратегическо  местоположение  на  

училището  в  централна  градска  част  
➢ Добри  образователни  традиции  
➢ Високи  образователни  резултати  при  

външно  оценяване  
➢ Едносменен  режим  на  обучение  
➢ Осигуряване 	на 	целодневна  

организация  на  учебния  ден, обедно  
хранене  и  транспорт  на  пътуващите  
ученици  

➢ Високо  квапифициран  педагогически  
екип  

➢ Изградена  система  за  кариерно  
развитие  и  за  повишаване  
квалификацията  на  учителите  

➢ Разнообразна 	квалификационна  
дейност, участие  в  училищни, 
регионални  и  национални  форуми  

➢ Прилагане  на  нови  образователни  
модели 	и 	иновационни  
преподавателски  практики  

➢ Отлични  резултати  и  постижения  на  
учениците  в  извънучилищни  

и  деиности  
➢ Успешно  участие  в  национапни  

програми  и  проекти  
➢ Наличие 	на 	форми 	за  

самоуправление- детски  парламент  
„Детство  без  тревоги" 

➢ Приобщаване  на  учениците  към  
европейската  общност  чрез  работа  по  
Европейски  проекти  Е — twinning и  
програма  Erasmus + 

➢ Недостиг  на  сграден  фонд  за  оборудване  
на  самостоятелни  стаи  за  дейности  по  
интереси  при  целодневна  организация  
на  обучение  

➢ Пренатоварена  материална  база, което  
затруднява  ефективната  организация  и  
провеждане  на  допълнителна  работа  за  
отстраняване  на  пропуските  в  учебния  
материал  или  надграждане  на  знанията  

➢ Училището  не  разполага  със  заседателна  
зала  и  библиотека  

➢ Липса  на  ограда  на  училищния  двор  
➢ Нисък  процент  на  заинтересовани  и  
активни  родители, желаещи  да  участват  
в  училищния  живот  

➢ Недостиг 	на 	правоспособни  
специалисти  /логопед  и  психолог/ за  
обща  и  допълнителна  подкрепа  на  
учениците  
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➢ Ритуализация  на  училищния  живот- 
ученическа  униформа, знаме, лото, 
химн  на  училището  

➢ Функциониращ  сайт  на  училището  
➢ Много  добра  материална  база- 

реновирана  сграда, модерни  класни  
стаи, два  кабинета  с  терминални  
станции, футболно  игрище  и  голям  
физкултурен  сапон  

➢ Територията  на  училището  е  покрита  
на  100 % с  безжичен  интернет  

➢ Използване  на  електронен  дневник, 
който  обезпечава  обработването, 
напичието  и  контрола  на  цялата  
информация  и  осигурява  бърз  досrьп  
до  родителите  

➢ Успешно  управление  на  финансовите  
средства  в  условията  на  делегирани  
бюджети  

➢ Финансиране 	по 	национални  
програми  и  проекти  

➢ Партниращо 	 училищно  
настоятелство  и  Обществен  съвет  

➢ Осигурен  пропусквателен  режим  и  
видеонаблюдение  

➢ Санирана  училищна  сграда  с  висок  
клас  на  енергийна  ефективност  

➢ Осигуряване  от  училището  на  
квалифицирано 	 ресурсно  
подпомагане 	на 	учениците, 
нуждаещи  се  от  допълнителна  
подкрепа  

  

       

  

Възможности: 

 

Заплаzи: 
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➢ Привеждане  на  план-приема  на  
училището  в  съответствие  с  
демографските  тенденции  в  периода  
2020-2024 г  и  ЗПУО  

➢ Повишаване  на  квалификацията  и  
обмен  на  добри  педагогически  практики  
сред  учителите  

➢ Развитие 	на 	образованието 	и  
обучението  в  дигитална  среда  и  чрез  
дигитални  ресурси  

➢ Разработване  и  управление  на  проекти  
➢ Разширяване  на  сградния  фонд  на  

училището  
➢ Въвеждане  на  обучение  по  системата  

Монтесори  
➢ Разширяване  и  разнообразяване  на  

извънкласните  дейности  с  учениците  
➢ Възможни  партньорства  с  различни  

организации  за  съвместни  дейности  и  
подпомагане  

➢ Подобряване  на  взаимодействието  с  
родителите, с  оглед  повишаване  на  
тяхната  ангажираност   

➢ Демографска  криза  в  страната  
➢ Наличие  на  безработица  и  икономическа  
несигурност  

➢ Постоянен  ръст  на  миграция  
➢ Висок  процент  на  педагогически  
специалисти  в  предпенсионна  възраст  

➢ Недостатъчна  лична  мотивация  на  
учениците  

СТРАТЕГИЧЕСКА  ЧАСТ  
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I. мисия  

Учим  да  обичаме. Обичаме  да  учим. 

Ние  подпомагаме  естественото  развитие  на  детето. Нашата  образователна  
среда  насърчава  вътрешната  интелигентност  за  проявата  на  уникалния  потенциал  
на  детето. Нашата  работа  цели  да  предизвика  естественото  любопитство  и  
подкрепя  децата  да  следват  своите  интереси  и  лична  страст, като  развиват  
талантите  и  заложбите  си  и  ги  превръщат  в  завидни  академични  знания, лидерски  
умения, самодисциплина, отговорност, самостоятелност  и  инициативност. 

II. ВИЗИЯ  

Визията  на  НУ  "Св.С.Врачански" гр. Враца  се  обуславя  от  лидерските  му  
позиции  в  региона. Училището  притежава  силни  страни  и  големи  възможности  и  
се  нарежда  сред  най-добрите. Доказапо  се  през  годините  и  предвид  добрата  
перспектива  за  развитие, нашите  очаквания  са  то  да  се  превърне  в  авторитетен  
образователен  центьр, чиято  запазена  марка  е  високото  качество  на  знанията  и  
формираните  компетенции  на  учениците. 

Нашата  визия  е  да  подготвим  учениците  за  учене  през  целия  живот, 
оценявайки  уникалността  на  всяко  дете  и  осигурявайки  неговите  нужди  в  
безопасна  и  сигурна  среда. 

Ние  се  стремим  да: 
развиваме  активни  учащи  се, с  буден  и  rьрсещ  ум, чрез  създаване  на  

; 

	

	 стабилна  основа  от  положителни  нагласи  и  умения, и  разбиране  на  себе  си  
като  личност; 
представяме 	тематичните  направления  от  учебната  програма, като  се  
опираме  на  интегрирано  междупредметно  взаимодействие; практическа  
насоченост  на  обучение, ориентация  към  резултати, прилагане  на  
иновативни  подходи  и  практики  в  процеса  на  преподаване  и  учене. 
насърчаваме  към  високи  стандарти  на  поведение, което  засилва  взаимното  
уважение, толерантността  и  разбирането  за  това  какво  е  да  бъдеш  
гражданин, не  само  на  училището, но  и  на  местните, националните  и  
международните  общества. 
осигуряваме  добре  организирана, стимулираща  и  сигурна  учебна  среда, 
която  подготвя  децата  да  се  справят  с  нашия  непрекъснато  променящ  се  
свят. 
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насърчаваме  децата  да  се  развиват  морапно, както  и  духовно, да  разпитват, 
обсъждат  и  тьрсят  разяснения, като  същевременно  имат  увереността  да  
запазят  своята  индивидуалност  и  осъзнаване  на  собствената  си  стойност. 

Строгата  самооценка  е  крайъгълният  камък  на  усъвършенстването  на  
училището  и  е  непрекъснат  и  постоянно  развиващ  се  процес. Това  е  ,,прозорец, 
през  който  другите  виждат  училището. Но  това  е  и  огледалото, през  което  
училището  вижда  себе  си, както  го  виждат  другите  ". 

Самооценката  в  училище  води  до  ефективно  планиране  на  подобренията, за  
да  се  надградят  силните  страни  на  училището  и  да  се  отстранят  съществуващите  
слабости. 

III. ВОДЕЩИ  ПРИНЦИПИ  ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  
СТРАТЕГИЯТА  

1. Прозрачност  и  гласност  в  управлението. 
2. Иновативност  и  творчество  чрез  съчетаване  на  утвърдените  традиции  с  
отвореност  към  нови  идеи. 
З. Етичност, колегиалност, екипен  принцип  в  работата  на  учителите. 
4. Компетентност  и  професионализъм  като  най-сигурен  начин  за  отстояване  
авторитета  на  учителската  професия. 
5. Партньорство  с  родителите, гражданската  общественост, образователни  и  други  
институции  за  подпомагане  на  училищната  дейност  и  подобряване  на  
материалната  база. 

IV. ЦЕЛИ  НА  СТРАТЕГИЯТА  

СТРАТЕГИЧЕСКА  ЦЕЛ  
Ориентиране  на  училищното  образование  към  провокиране  на  мисленето  и  

самостоятелността, към  формиране  на  практически  умения  и  към  изграждане  на  
хармонични  и  образовани  личности, конкурентоспособни , с  активна  гражданска  
позиция  и  поведение, с  творческо  мислене  и  индивидуален  познавателен  опит. 

V. ПРИОРИТЕТИИ  ОБЛАСТИ  И  СТРАТЕГИЧЕКИ  ЦЕЛИ  

1. Мотивация  за  учене  и  пълноценно  участие  

Приоритети: 
• Установяване  на  специфичните  потребности  и  заложби  на  всеки  ученик, 

проследяване  на  неговото  развитие  в  процеса  на  обучение. 
• Подкрепа  за  пълноценно  участие  на  учащите  се. 
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• Разнообразяване  на  методиката  на  преподаване  посредством  включване  на  
интерактивни  дейности  и  дигитални  инструменти. 

• Внедряване  на  иновативни  методи  на  обучение. 
• Усъвършенстване  на  уменията  за  прилагане  на  формиращо  оценяване  в  

процеса  на  проверка  и  оценка  на  постигнатите  резултати  на  
учениците.цспешна  подготовка  за  участие  във  външно  оценяване. 

• Създаване  на  условия  за  активна  извънкласна  дейност  с  учениците. 
• Оптимизиране  на  мрежата  на  извънкласните  форми. 
• Стимулиране  на  учениците  и  учителите  за  участие  в  общински, областни, 

национални  и  международни  конкурси  и  проекти. 
• Включване  в  екипи  и  изпълнение  на  дейностите  за  обхващане  и  задържане  

в  образователната  система  на  деца  и  ученици  в  училищна  възраст. 

2. Знания, умения, ценности, таланти  и  потенциал  

Приоритети: 
• Психолого-педагогическа  подкрепа  за  успешна  адаптация  на  учениците. 
• Осигуряване  на  стабилност, ред  и  сигурност  в  училище. 
• Учебно  съдържание, преподаване  и  оценяване  в  съответствие  с  

компетентностния  подход. 
• Формиране  и  развитие  на  ключовите  компетентности . 
• Формиране  на  ценности  и  ценностно-ориентирано  поведение. 
• Развитие  на  способностите  и  талантите. 

З. Превръщане  на  ученето  през  целия  живот  в  реалност  

Приоритети: 
• Повишаване  на  привлекателността  на  учебния  процес  и  на  училищната  

среда. 
• Насърчаване  на  ученето  през  целия  живот. 
• Нови  основни  умения  за  всички: придобиване  и  подновяване  на  уменията, 

необходими  за  активно  участие  в  обществото  на  знанието. 
• Засилено  инвестиране  в  човешки  ресурси. 
• Нововъведения  в  преподаването  и  ученето: разработка  на  ефективни  методи  

на  преподаване  и  учене  и  внедряването  им  в  процесите  на  непрекъснатото  и  
широкообхватно  образование. 
• Оценяване  на  познанията  - значително  подобряване  на  начините  за  

разбиране  и  оценяване  на  участието  в  образователния  процес  и  на  
резултатите  от  него. 
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3. Мотивирани  и  креативни  уцители  

• Развитие  на  компетентностите  в  съответствие  с  променящата  се  роля  на  
учителя. 

• Използване  на  разнообразни  подходи  и  инструменти, за  да  се  обхванат  
различията  в  стиловете  на  учене  и  да  се  предостави  възможност  за  изява  
на  всеки  ученик. 

• Мотивиране  на  учителите  за  ефективен  педагогически  труд. 
• Участие  в  квапификационни  форми  за  повишаване  квалификацията  на  

учителите  в  областта  на  новите  технологии. 
• Популяризиране  на  постиженията  на  ученици  и  учители  чрез  

отразяването  им  в  публичното  пространство . 

4. Дигитална  трансформация  

• Развитие  на  образованието  и  обучението  в  дигитална  среда  и  чрез  дигитални  
ресурси. 

• Ефективно  използване  на  възможностите  за  достъп  до  националния  
образователен  портал, електронни  помагала  с  интерактивно  съдържание  по  
всички  учебни  предмети, достъп  до  всички  съществуващи  електронни  
ресурси  - онлайн  платформи, електронни  учебници, мултимедийни  уроци, 
образователни  портали, образователни  приложения  и  игри, виртуални  
панорами  на  известни  обекти  от  българската  история  и  култура. 

• Приложение  на  ИКТ  като  ефективна  подкрепяща  среда  при  
самоподготовката  на  учениците  по  учебни  предмети  в  часовете  за  
самоподготовка. 

• Развиване  на  умения  за  създаване  на  образователни  ресурси. 
• Прилагане  на  училищни  политики  и  практики  за  безопасна  и  отговорна  

употреба  на  интернет  и  мобилните  технологии, спазвайки  изискванията  за  
безопасна  онлайн-среда. 

5. Образователни  иновации  

• Интердисциплинарно  проектно  базирано  обучение  с  интегриране  на  
информационните  техонологии . 

• Въвеждане  на  обучение  по  системата  „Монтесори". 
• Креативни  класни  стаи  - модел  „преносим  компюrьр" за  всеки  ученик. 
• Обърната  класна  стая. 

б. Образование  за  устойчиво  развитие  
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• Формиране  и  развитие  на  отношения  и  нагласи  за  здравословен  и  
природосъобразен  начин  на  живот. 

• „Зелена" образователна  среда. 
• Продължаване  на  традициите  и  съобразяване  с  новостите  при  

гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  
образование. 

• Привличане  на  родителите  за  активно  участие  в  образователно- 
възпитателния  процес. 

• Гарантиране  на  неприкосновеността  на  личносrга  и  личния  живот, 
чрез  осигуряване  на  защита  на  физическите  лица  при  обработване  на  
свързаните  с  тях  лични  данни. 

VI. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  
СТРАТЕГИЯТА  

1. Повишаване  на  качеството  и  ефективностга  в  обучеинето  по  всички  учебни  
дисциплини. 

2. Трайно  придобиване  на  компетентности  в  областта  на  българския  език  с  цел  
постигане  на  функционална  грамотност, грамотност  в  областта  на  
математиката  и  природните  науки, технологична  и  дигитална  грамотност, както  
и  уменията  за  общуване  на  чужд  език. 

3. Утвърждаване  облика  на  училището  и  чувството  за  принадлежност  към  него  от  
всеки  възпитаник. 

4. Обогатяване  на  материалната  база, в  посока  на  използване  на  новите  
технологии  в  образованието. 

5. Защита  на  личностното  достойнство  на  учениците  в  синхрон  с  процесите  на  
демократизация  в  обществото. 

6. Грижа  и  внимание  към  всеки  ученик. 
7. Изграждане  на  хармонична  и  разнообразна  учебна  среда  за  представители  на  

уязвимите  rрупи, сред  които  ученици  със  специални  образователни  
потребности  и  хронични  заболявания, както  и  в  неравностойно  положение  с  
оглед  осигуряване  на  равнопоставеност  и  достъп  до  качествено  образование  и  
обучение. 

8. Задълбочаване  на  индивидуалната  работата  с  талантливите  ученици, развиване  
на  потенциала  им, насърчаване  на  стремежа  към  високи  постижения  с  цел  
мотивация  на  всички  ученици. 

9. Акцентиране  върху  способностите  за  самостоятелно  получаване  на  знания  и  
тяхното  правилно  използване. 

10. Практическа  приложимост  на  изученото  учебно  съдържание  и  поставяне  на  
ученика  в  активна  позиция  по  отношение  на  знанията. 

11. Активно  въвеждане  на  ИКТ  в  обучението  по  всички  предмети. 
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12. Установяване  на  ясни  и  коректни  взаимоотношения  между  участниците  в  
образователно -възпитателния  процес. 

13. Повишена  мотивация  на  родителите  за  участие  в  родителските  активи  по  
класове, в  Училищното  настоятелство  и  в  Обществения  съвет, и  активна  работа  
за  издигане  на  авторитета  на  училището. 

VII. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАИЕ  

Финансирането  на  дейностите  в  училище  в  дългосрочен  план  трябва  да  
бъде  устойчиво  и  основаващо  се  на  следните  средства: 
1. Определеният  ни  от  общината  бюджет  на  училището  - неговото  разумно  

използване  осигурява  възможност  за  поддръжка  на  сградния  фонд. 
2. Търсене  на  начини  и  форми  за  финансиране  и  дофинансиране  на  част  от  

училищните  дейности  от  УН, местни  фирми, предприятия  и  сдружения. 
3. Финансирането  на  принципа  на  проекти  и  програми  като  добра  форма  за  

посrьпване  на  средства  в  училището. 
4. Създаване  на  добра  организация  от  ръководството  за  използване  на  вътрешния  

ресурс  / обслужващ  персонал  и  учители  l за  извършване  на  определени  
дейности. 

VIII. ЗАКJIIОЧЕНИЕ  

Стратегията  за  развитие  се  основава  на  принципите  и  насоките  на  Закона  за  
предучищното  и  училищно  образование, приоритетите  на  МОН  и  спецификата  на  
НУ  „ Св. Софроний  Врачански", гр. Враца. 
1. Срок  за  изпълнение  на  тази  стратегия  е  периодът  2020-2024 година. 
2. 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  средното  образование. 

3. Със  Стратегията  за  развитието  на  училището  са  запознати  всички  членове  на  
колектива, учениците  и  родителите. 

Стратегията  за  развитие  е  приета  на  заседание  на  ПС  /Протокол  №  11 от  
10.09.2020 г./ и  утвърдена  със  заповед  на  Директора  на  учебното  заведение  и  
съгласува  с  Обществения  съвет  към  училището. 
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1. Мотивация  за  учене  и  пълноценно  _участие. Знания, _умения, ценности, таланти  и  потенциал  

Подцел  1: ПРИЛАГАНЕ  НА  КОМПЕТЕНТНОСТЕН  ПОДХОД  В  ОБцЧЕНИЕТО  

Контрол  върху  процеса  на  планиране  и  
реализиране  на  работата  

Целенасочена  и  системна  
предварителна  подготовка  на  
учителите  за  всеки  урок. Разработване  
на  педагогически  фиш/работна  
тетрадка  

Използване  на  компетентностния  подход  
в  урочната  и  извънурочната  работа  
спрямо  отделните  ученици  
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Създаване  и  поддържане  на  
ученическо  портфолио  

Мотивиране  на  учениците  за  участия  в  
конкурси, олимпиади  и  състезания  

Извършване  на  ефективна  
диференцирана  работа  с  учениците  с  
обучителни  затруднения  и  намалена  
успеваемост  

Изготвяне  на  картотека  по  класове  и  по  
предмети  на  учениците  с  пропуски  в  
усвояването  на  общообразователния  
МИНИМуМ  

Диагностициране  на  четивната  техника  
и  на  уменията  за  четене  с  разбиране  на  
учениците  от  I и  IV клас. Анализ  на  
резултатите. Предприемане  на  мерки  
за  преодоляване  на  пропуските  

Издигане  равнището  на  
функционалната  грамотност. 
Провеждане  на  инициативи  за  
насърчаване  на  четенето  

Използване  на  практико-приложими  
задачи  от  типа  PISA в  урочната  работа, 
които  да  формират  умения  и  
функционална  грамотност  
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Брой  класирани  ученици  
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Подцел  2: НАСЪРЧАВАНЕ  НА  ИНТЕРЕСИТЕ  И  РАЗВИТИЕ  НА  ТВОРЧЕСКИТЕ  ЗАЛОЖБИ  И  ПОТЕНЦИАЛА  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

1. 	Подбор  и  осъществяване  на 	 2022/2023 	директор, 	 От  бюджета  на 	Обхванати  ученици  
извънкласни  и  извънучилищни 	2023/2024 	 училището  зам. — директор, 
дейности, които  спомагат  за  по- 
добрата  организация  на  свободното  педагогически 	 Проекти  

време  и  са  насочени  към  развитие  на 	 специалисти  

творческия  потенциал  на  учениците. 

14. Обучение  по  системата  Монтесори 	Септември  2022  

13. Готовност  за  преминаване  от 	 При  
присъствено  обучение  към  обучение  в  необходимост  
електронна  среда  от  разстояние  в  
Microsoft teams 

12. Изготвяне  на  програма  и  реализация  на  Септември  2022  

целенасочени  дейности  за  повишаване  
на  качеството  на  образованието 	Септември  2023  

11. Осигуряване  на  условия  за  ефективна 	2022/2023  

самоподготовка  на  учениците  от 	2023/2024  

начален  етап  чрез  утвърждаване  на  
целодневната  организация  на  учебния  
ден  

директор  

директор, зам. 
директор, 
педагогически  
специалисти  

директор  

Зам.-директори, 
учители  на  групи  

Бюджет  на  
училището  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Обхванати  ученици  

Обхванати  ученици  

По-висок  годишен  успех  
и  резултати  от  НВО  

Брой  ученици  на  ГЦОУД  
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Подцел  3: ЕМОЦИОНАЛНО, СОЦИАЛНО, ДУХОВНО-НРАВСТВЕНО  И  ФИЗИЧЕСКО  РАЗВИТИЕ  НА  ВСЕКИ  УЧЕНИК  
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Запознаване  на  учениците  с  
Правилника  за  дейносrга  на  
училището  

Създаване  на  възможност  за  участие  на  
ученици  в  европейски  образователни  
проекти  

Прилагане  на  иновативни  и  
съдържателни  форми  за  представяне  
на  резултатите  от  работата  с  децата  
пред  родителите  

Популяризиране  на  постиженията  на  
ученици  и  учители  

Отбелязване  на  значими  дати  и  
събития  

Отбелязване  на  115  годишнина  на  
училището  

Организиране  и  провеждане  на  
мероприятия  от  Националния  
кanендар  на  извънучилищните  
дейности  на  МОН  и  от  Националния  
спортен  кanендар  

Включването  им  в  дейности  по  
интереси. 

Септември  2022  
Септември  2023  

2022/2023  
2023/2024  

постоянен  

постоянен  

2022/2023  

2023/2024  

2022/2023  
2023/2024  

Кл. ръководители  

Директор, 	 Средства  от 	Европейски  
ръководители  на 	европейски 	образователни  проекти  
проекти 	 проекти 	 Да/Не  

Педагогически 	 Не  е  необходимо 	Брой  родителски  срещи  
специалисти  

Педагогически  екип 	Бюджет  на 	Брой  публикации  
училището  

Педагогически 	 Бюджет  на 	Брой  изяви  и  участници  в  
специалисти, 	 училището 	тях  
педагогически  
съветник  

Педагогически 	 Бюджет  на 	Брой  изяви  и  участници  в  
специалисти, 	 училището, 	тях  
педагогически 	 дарения  от  УН  
съветник  

Не  е  необходимо  
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Ритуализация  на  училищния  живот  
чрез  продължаване  на  традициите  за  
отбелязване  на  различни  празници  и  
годишнини  

Развиване  на  ученическото  
самоуправление  и  функциониране  на  
Детски  парламент  "Детство  без  
тревоги"  

Разработване  и  реализиране  на  
училищен  механизъм  за  превенция  на  
насилието  и  агресията  сред  учениците  
и  утвърждаване  на  позитивни  модели  
на  поведение  

Разработване  и  приложение  на  
програма  за  здравно  образование, 
изграждане  на  навици  за  здравословен  
начин  на  живот  съгласно  Приложение  
№2  на  Наредбата  за  гражданското, 
здравното, екологичното  и  
интеркултурното  образование  

Разработване  на  програма  за  
гражданско  образование  съгласно  
Приложение  №  1  на  Наредбата  за  
гражданското, здравното, 
екологичното  и  интеркултурното  
образование  

Разработване, актуализиране  и  спазване  
на  Етичен  кодекс  на  училищната  
общност  

2022/2023  

2023/  2024  

2022/2023  

2023/  2024  

Септември  2022  

Септември  2023  

Септември  2022  

Септември  2023  

Септември  2022  

Септември  2023  

Септември  2022  

Септември  2023  

~
 

о
  

Педагогически  
съветник  

Комисия  

Комисия  

Комисия  

Пед. Съветник  

Бюджет  на  
училището  

Бюджет  на  
училището  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Брой  участници  

Ученици  от  II  и  IV  клас  

Наличен  
Да/Не  

Налична  
Да/Не  
Отчитане  реализираните  
дейности  на  ПС  

Наличен  
Да/Не  
Отчитане  реализираните  
дейности  на  ПС  

Наличен  
Да/Не  
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Подцел  2: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  НА  СИСТЕМАТА  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ  И  ПЕРМАНЕНТНО  ОБУЧЕНИЕ  

2. 	Обучение  на  учители  по  системата 	2022/2023  
Монтесори 	 2023/  2024  

1. 	Осигуряване  на  необходимия  кадрови  2022/2023  
потенциал  за  постигане  на  устойчиво 	2023/  2024  
развитие  на  училището  

Подцел  1: УКРЕПВАНЕ  НА  КАДРОВИЯ  ПОТЕНЦИАЛ  

Обвързване  на  квалификацията  и 	ежегодно 	директор, 
резултатите  от  учебния  процес  и 	 Комисия  по  ДТВ  
дейностите  с  учениците  със  системата  
за  диференцирано  заплащане  

Поддържане  на  професионално 	2022/2023 	директор, 
портфолио 	 2023/  2024 	зам. директор, 

педаг. специалисти  

Участие  във  форми  за  квалификация, 	2022/2023 	Педагогически  
организирани  на  регионално  и 	2023/  2024 	специалисти  
национално  ниво  

Продължаване  на  изградената  система  2022/2023 	Зам.-директор  
за  вътрешноинституционална 	 2023/  2024 	Председатели  на  МО  
квалификация  на  педагогическите  
специалисти  
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директор, зам. - 

директор  

директор  

Отговорни  лица  

Бюджет  на  
училището  

Бюджет  на  
училището  

Целеви  средства  от  
бюджета  на  
училището  

Не  е  необходимо  

Бюджет  на  
училището  

Не  е  необходимо  

Финансиране  

Критерии  за  ДТВ  

CD
 	
х
 
~
 х  °
 

академични  часа, кредити  

Да/Не  

16  академични  часа  

Да/Не  

CD
 

CD
 

Индикатори  



2. 

Разширяване  и  усъвършенстване  на 	2022/2023 	Директор, 	 Не  е  необходимо 	брой  оценъчни  карти  
моделите  и  формите  за  контрол, чрез 	2023/  2024 	зам.-директор  
разработване  на  актуализирани  
оценъчни  карти  

3. 

Внедряване  на  система  от  критерии  за  2022/2023 	Директор, 	 Не  е  необходимо 	Налична  Да/Не  
наблюдение  и  оценка  на  качеството  на  2023/  2024 	зам.-директор  
учебния  процес, в  съответствие  с  ДОС  

~ 
Подцел  4: ОСИГУРЯВАНЕ  НА  СТАБИЛНОСТ, РЕД  И  СИГУРНОСТ. ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА  УСТОИЧИВО  РАЗВИТИЕ  

1. 

Осигуряване  на  пропускателен  режим  постоянен 	Директор 	 Бюджет  на 	 Въведена  книга  за  
и  видеонаблюдение  на  територията  на 	 училището 	 отчитане  на  посещенията  
училището 	 Да/Не  

2. Актуализиране  и  поддържане  на 	2022/2023 	Зам.-директор 	 Не  е  необходимо 	Информационна  система  
управленска  информационна  система  2023/  2024 	 с  данни  за  всички  

ученици  

~
 

Подцел  3: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  НА  СИСТЕМАТА  НА  ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ  КОНТРОЛ  

8. 	Изпълнение  на  Механизъм  за 	 при 	 Директор  
прилагане  на  система  за 	 необходимост  
наставничество  

7. 	Подпомагане  на  кариерното  развитие 	2022/2023 	Директор, 
2023/  2024 	зам.-директор, 

старши  учители  

б. 	Създаване  и  използване  на  електронни  2022/2023  
образци  на  документи  от 	 2023/  2024  
задължителната  училищна  
документация  

Повишаване  на  ефективността  на  
педагогическия  контрол. Повишаване  
на  изискванията  към  работата  на  
учителя  чрез  засилване  на  вътрешно- 

., училищната  контролна  деиност  

2022/2023  

2023/  2024  

Директор, 

зам.-директор  
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Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Бюджет  на  
училището  

Брой  проверки  

Брой  учители  

Брой  обхванати  учители  

Налично  
Да/Не  
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Подцел  5: АДАПТИРАНЕ  НА  УЧЕНИКА  КЪМ  УЧИЛИЩНАТА  СРЕДА  

9. 	Използването  на  училищния  стол  като  2022/2023 	директор; 	 Бюджет  на  
средство  за  осигуряване  на 	 2023/  2024 	 училището  
здравословно  и  пълноценно  хранене 	 Зам.директор  

0
0
 

 

на  училищно  ниво  с  данни  за  всички  
ученици  

Превенция  на  насилието  и  агресията 	постоянен 	Пед. съветник 	 Бюджет  на  
сред  учениците  чрез  система  от  лекции 	 училището  
и  практически  обучения  

Провеждане  на  практически  обучения  2022/2023 	Зам. -директор 	 Не  е  необходимо  
- основни  бедствени  ситуации 	2023/  2024 
/земетресение, наводнение, пожар, 
терористичен  акт/  

Целодневно  здравно  обслужване  в 	2022/2023 	Медицинско  лице 	Бюджета  на  
училището 	 2023/  2024 	 Община  Враца  

Изготвяне  и  реализиране  на  здравно- 	2022/2023 	Медицинско  лице 	Не  е  необходимо  
образователна  програма 	 2023/  2024  

Актуализиране  на  Правилника  за 	2022/2023 	Комисия 	 Не  е  необходимо  
осигуряване  на  здравословни  и 	2023/  2024  
безопасни  условия  на  обучение  и  труд  

Спазване  на  системата  за  дежурство  в  постоянен 	директор, 
училище 	 зам. - директор  

Анализ  на  състоянието  на  училищната  2022/2023 	директор; 	 Не  е  необходимо  
мрежа  в  града  и  планиране  на 	2023/  2024  
училищния  прием  в  съответствие  с 	 зам.-директор  

перспективите  в  развитието  

Брой  ученици, участващи  

в  обедно  хранене  

Брой  обхванати  ученици  

Брой  проведени  занятия  

Брой  обслужени  ученици  

Реализирани  
презентации, обучения  

Да/Не  

Осъществени  проверки  

Да/Не  

Наличен  да/не  



иална  база  и  технологична  обезпеченост  н  ~
 

Подцел  1: МОДЕРНИЗИРАНЕ  НА  МАТЕРИАЛНАТА  БАЗА  /ВЪНШНА  И  ВЪТРЕШНА  СРЕДА/  

Подобряване  на  условията  за  ученически  
спорт  и  нормално  провеждане  на  
учебните  часове  по  ФВС. 

Обновяване  екстериора  в  училищен  двор  

Подобряване  на  интериора  на  работната  
среда  

Обогатяване  на  библиотечно- 
информационен  фонд  

Поддържане  на  досrьпна  архитектурна  и  
образователна  среда  за  ученици  със  СОП  
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2022/2023 

2023/  2024 

Септември  2022 

Септември  2023  

постоянен  

2022/2023 

2023/  2024 

при  
необходимост  

б
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х
  

I 

Директор, зам.- 

директор  

Директор, 
Учители  по  ИИ  

Педагогически  
специалисти  

Директор, 
касиер-домакин  

Директор  

Отговорни  лица  

Бюджета  на  
училището  

Бюджета  на  
училището  

Бюджета  на  
училището  и  
родители  

Бюджета  на  
училището  

Бюджет  на  
училището  

Финансиране  

Закупени  пособия  

Наличен  

Брой  книги  
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Провеждане  на  интерактивни  
занимания  за  успешна  адаптация  на  
учениците, посrьпили  в  първи  клас  

Изготвяне  на  план  за  съвместни  
дейности  с  партниращите  детски  
градини  

ежегодно  

Октомври  2022  

Октомври  2023  

Кл. ръководители, 
педагогически  съветник  

Кл. ръководители  на  
IVклас  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Брой  обхванати  ученици  

Наличен  
да/не  
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Подцел  1: ЕФЕКТИВНО  УЧИЛИЩНО  ПАРТНЬОРСТВО  

Запознаване  на  трите  страни, участващи  
в  образователния  процес, с  промените, 
произтичащи  от  новия  ЗПУО, Мерки  за  
ограничаване  на  рисковете  от  
разпространение  на  COVID  19  и  
Правилника  за  дейността  на  училището, 
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Септември  2022  

Септември  2023  
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Директор, 

кл.ръководители  

Отговорни  лица  

Не  е  необходимо  

Финансиране  

Протоколи  от  родителски  
срещи  

Индикатори  
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Подцел  2: ДИГИТАЛНА  ТРАНСФОРМАЦИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНОВАЦИИ  

Поддържане  и  увеличаване  на  
персоналните  компютри, 
мултимедийните  проектори  и  др. 
технически  средства, необходими  в  
учебния  процес  

Използване  на  електронен  дневник  и  
облачни  технологии. 

Поддържане  на  ефективна  ИКТ  среда  
за  съхраняване  и  използване  на  
електронно  съдържание  и  безжичната  
инфраструктура  (тип  Wi-Fi  свързаност) 
на  територията  на  училището  

Продължаващо  въвеждане  и  обновяване  
на  ИКТ  чрез  предоставяне  на  
разнообразен  хардуер  и  реализиране  на  
различни  технологични  дейности  

2022/2023  

2023/  2024 

2022/2023  

2023/  2024  

2022/2023  

2023/  2024 

2022/2023  

2023/  2024  

Директор, 
Касиер- домакин  

Педагогически  
специалисти  

Директор  

Директор, зам. - 

директор  

В  рамките  на  
бюджета, дарения  

Бюджета  на  
училището  

В  рамките  на  
бюджета  

Бюджета  на  
училището  

Брой  закупена  техника  

Осигурена  ИКТ  среда, 
висока  интернет  
свързаност  

Да/Не  
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Подцел  2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ДЪРЖАВНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ  И  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ  ИНСТИТУЦИИ  

1. 

Усъвършенстване  и  оптимизиране  на 	постоянен 	Директор, 	 Не  е  необходимо  
управленските  връзки  с  МОН  и  РУО  на 	 зам. директор  
базата  на  дигитална  комуникация  

2. 

Осъществяване  на  партньорства  с  НПО 	ежегодно 	Директор, 	 Не  е  необходимо  Брой  съвместни  дейности  
Училищно  
настоятелство  

7. 	Планиране  и  осъществяване  на 	 2022/2023 

съвместни  дейности  и  инициативи  с 	2023/  2024 
родителите  

б. 	Планиране  и  провеждане  на  родителски  По  график  
срещи, включително  и  тематични  по  
проблемите  на  развитието  на  децата, 
взаимоотношенията  и  др. 

5. 	Подобряване  на  комуникацията  с 	2022/2023  

родителите  чрез  използване  на 	 2023/  2024 
разнообразни  средства  

4. 

Създаване  на  информационна  банка  с 	Октомври  2022 
данни  и  координати  за  връзка  с  ученика  
и  неговите  родители 	 Октомври  2023  

3. 

Активно  участие  на  Училищното 	2022/2023 

настоятелство  в  управлението  на 	2023/  2024 
училището  

2. 	Укрепване  функциите  на  Обществения 	2022/2023  

съвет  като  партньор  в  училищното 	2023/  2024 
управление  

Кл. ръководители  

Кл. ръководители  

Кл. ръководители, 
педаг. съветник  

Кл. ръководители  

Председател  на  УН  

Директор  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Не  е  необходимо  

Бюджет  на  
настоятелството  

Не  е  необходимо  

Проведени  инициативи  

Протоколи  от  родителски  
срещи  

Брой  проведени  форми  

Наличен  
Да/Не  

Проведени  събрания  взети  
решения  

Наличен  Да/Не  
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