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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията е свързана с промени.От характера и силата на стратегията зависи и 
характерът и силата на промяната. Всеки,който иска да не изостава от тези 
промени,трябва да променя своето мислене,своите знания и ценностна ориентация.7два, 
което не се променя обаче,е че образованието винаги е най-добрата инвестиция.

Стратегията за развитие на общинско неспециализирано обединенои иновативно училище 
„Свети Свети Кирил и Методий” село Девене, община Враца е за периода 2016 -  2020 
г.,изработена е в съответствие с изискванията на чл.263, ал.1., т.1 от ЗПУО, основава се на 
принципите и насоките на ЗПУО,приоритетите на МОН и на РУО -  Враца и спецификата 
на училището.

Стратегията е съобразена със:Закон за предучилищно и училищно образование, 2016 г.

• Държавните образователни стандарти, 2016 г.
• Национална програма за развитие на Република България:България 2020
• Национална стратегия за учене през целия живот 2014 -  2020 г.
• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 -  2020 г.
• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система 2013-2020г.
• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства
• Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
• Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката 2014 -  2020 г.
• Стратегия за развитие на ПОО /Професионално образование и обучение/ в Република 

България за периода 2015 -  2020 г.
• Стратегия ”Европа ”2020 г.
• Програма за международно оценяване на учениците/Р18А/

• Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на 
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците 
в училище, превенция на агресията и засилване на сигурността в училище.

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И СРЕДАТА : 
/РЕ8Танализ и 8\УОТанализ/

1. УЧЕНИЦИ:

Обединено училище "Свети Свети Кирил и Методий” село Девене е единственото 
общинско неспециализирано обединено и иновативно училище на територията на село 
Девене,село Чирен и село Три кладенци. В него по желание на родителите се приемат 
всичкидеца от посочените села.Учениците се обучават в самостоятелни паралелки от първи 
до осми клас.

В училището се обучават 111 ученика разпределени от I - VIII клас.

Пътуващи: 62 ученика

Най-често налаганите наказания са „забележка” и „ предупреждение за преместване в 
друго училище” за направени по-голям брой отсъствия по неуважителни причини.

Всички ученици владеят говоримо български език. В училището се обучават и 7 ученика 
със СОП.

1.1. СИЛНИ СТРАНИ:



Ч

Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със специфични 
образователни потребности. Провеждане индивидуални консултации на ученици и 
родители с наложени наказания, проблеми с дисциплината и обучението. Класните 
ръководители и ръководството на училището уведомяват родителите за всички прояви на 
детето, за проблеми в училище и за цялостното му развитие Разглеждане на всеки случай 
на провинено дете;

На пътуващите ученици от 1-УШ клас са осигурени четирима учители в групи за 
целодневна организация по самоподготовка, занимания по интереси и организиран 
отдих и физическа активност в сборни групи I- Пклас, III - IVклас, V- Уг VI клас и 
VII- Уг VI клас за учебната 2017/ 2018г.

За пътуващите ученици е осигурен самостоятелен училищен автобус и безплатно хранене 
в училищен стол.

1.2. СЛАБИ СТРАНИ:

Учениците са предимно от социално слаби семейства, от ромски произход и не са подсигурени 
с учебни помагала-тетрадки, химикалки, чертожни инструменти и др.

Има крайно незаинтересовани родители.

Част от учениците се отглеждат от роднини или близки на семейството, когато 
родителите са в чужбина, което поражда демотивация у учениците за учене.

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ:

В Обединено училище ”Свети Свети Кирил и Методий” село Девене,община Враца 
работят 21 човека.

Педагогически персонал- 1 директор, 1 педагогически съветник, 9 учители и 4 
учители в групи, от които

14 са с виеше образование - „магистри” и „бакалаври”,един е професионален бакалавър.
Непедагогически персонал- 2чистачи, един ЗАС, един охрана, един шофьор на 

училищен автобус и 1 огняр, който работи през отоплителния сезон. Всички са със средно 
образование.

2Л. СИЛНИ СТРАНИ:
Учителите повишават професионалната си квалификация в квалификационни форми, 

организирани от МОН, РУО Враца, висши училища и вътрешно училищни квалификационни 
форми. Интересът към допълнителни квалификации и преквалификации расте.Педагогическият 
колектив работи за качествено образование на своите ученици, като се стреми да създава 
позитивен психоклимат в училище, използва интерактивни методи и ИКТ в обучението, провежда 
извънкласни и извънурочни мероприятия, организира педагогически практики, работи по проекти 
и Национални програми и осъществява връзки с неправителствени организации.

2.2. СЛАБИ СТРАНИ:

Недостатъчно финансиране на учителския труд. Отношението на обществеността към 
учителите не е на необходимото ниво.

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

3.1. СИЛНИ СТРАНИ:

Покриване на ДОС по всички учебни предмети.
Намаляване броя на отпадналите ученици и тяхното приобщаване.

Кариерно ориентиране на учениците.

Развитие на творческите способности на учениците и възпитаване е дух на 
патриотизъм и интернационализъм.

Съвместна работа на педагогическия колектив с Ученически парламент, Родителски клуб, 
Училищно настоятелство и Обществен съвет.



3.2. СЛАБИ СТРАНИ:

Някои от учениците, завършващи основното си образование не продължават 
обучението си в гимназиален етап.

Отсъствия по неуважителни причини.

Демотивация на родители ( настойници) и ученици за качествено образование.

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА:

4.1. СИЛНИ СТРАНИ:
Училището разполага с просторни, слънчеви и обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, 
физкултурен салон, училищен стол, училищен автобуси необходимата учебна и училищна 
документация.

Училищната сграда е ремонтирана по Проект „Оптимизация на училищната мрежа“ през 
2008-2009г. Обзавеждането е по проект на целодневната организация и други проекти.

Добре оформен училищен двор със спортни площадки.
Осигурено видеонаблюдение и охрана на училището.

4.2. СЛАБИ СТРАНИ:

Желателно е да се закупят нови компютри, повече мултимедии и да има интернет във 
всяка класна стая.

5. ФИНАНСИРАНЕ:

Обединено училище "Свети Свети Кирил и Методий” село Девене е общинско неспециализирано 
средищно и иновативно училище на делегиран бюджет, като първостепенен разпоредител е 
Община Враца.

5.1. СИЛНИ СТРАНИ:

В училището има медицински специалист и оформен здравен кабинет, което 
подпомага здравното обслужване на учениците.

Функционира ученически стол.

Училището разполага с училищен автобус.

100 % заплащане транспорта на педагогическия персонал.

5.2. СЛАБИ СТРАНИ:
Недостатъчни финансови средства за реализация на извънкласни и извънучилищни 

форми /зелено училище, екскурзии с образователна цел и посещения на културни мероприятия/.

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ:



'..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.

Гражданското образование е насочено към формирането на знания и умения за 
активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, 
изграждане на култура на поведение и взаимодействия, уважение към гражданските права и 
отговорности.

Принципите, върху които се изграждат връзките и взаимоотношенията на училището 
и обществените органи са: демократичност и осигуряване на достъп до образование за
всички;

приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 
откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение;

6.1. СИЛНИ СТРАНИ:

Нова образователна структура.
Качествена промяна в методите и организацията на обучение.
Внедряване на иновации на базата на ИКТ.
Връзка с родителите.
Успешно сътрудничество с ОЗД към дирекция „Социално подпомагане”

Постоянна връзка на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни с комисията към Община Враца, с ДПС и РПУ Враца.

6.2. СЛАБИ СТРАНИ:

Най-силно изразените негативни фактори са икономическата и социалната среда 
Ниски доходи на семействата и безработни родители.
Демографски срив в Република България.

6.3. ВЪЗМОЖНОСТИ:

Непрекъснато повишаване капацитета на учителите за промяна на стила и методите на 
работа и ориентиране на обучението към актуалните потребности на обществото.

Разширяване на връзките с НПО и реализиране на проекти по Национални програми и
други.

Разширянате на извънкласните дейности.

Внедряване на иновации на базата на ИКТ.

Ритуализация на училищния живот.

Използване на учебни материали на електронен носител или представяне в уеб- 
пространството.

Оптимизиране на работата с изоставащите ученици в избираемите и факултативните часове.

Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални 
образователни потребности.

Осигуряване на условия за по-пълноценна диференциация и идивидуализация на обучението. 

Създаване на условия за въвеждане на училищните правила в действие чрез:

- Оптимизиране на системата за училищно дежурство;

- Подобряване на реда и дисциплината в междучасията;

- Непримеримост към нарушаването на добрия тон и добрите отношения.
6.4. ЗАПЛАХИ:

Намаляване броя на учениците.

Нарастване на социалните различия между учениците.

Негативно отношение на учениците към училището и липса на мотиви за учене.
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Наличие на училища в териториална близост, осъществяващи същия прием.

Липса на реални действия на местната администрация да регулира броя на паралелките за прием. 

Рестриктивен бюджет /ограничение на разходите/.

Натрупване на умора и демотивация у учителите.

Направеният анализ на състоянието на училището и средата /РЕ8Т анализ и 8\УОТ анализ/ 
определя лидерската роля на стратегията за развитие за периода2016-2020 г., означаваща 
затвърдяване на постигнатите позиции и насочване наусилията към нови перспективи.

III. ПРОГРАМНА ЧАСТ:

1. Визия за развитието на училището:

Утвърждаване на общинско неспециализирано обединено и иновативно училище 
”Свети Свети Кирил и Методий” село Девене, община Враца като конкуретноспособно училище 
чрез осигуряване на качествено и достъпно образование, формиращо у учениците национални и 
общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация, успешно 
съчетаване на българските традиции с европейското измерение чрез развитие на индивидуалните 
способности на всеки ученик.

ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ. ВЪЗПИТАНИЕ - 

НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО!!!

2. Мисия на училището:

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 
гражданска реализиция.Възпитание и обучение споредДОС в духа на демократичните ценности, 
адекватно ориетиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно 
поведение за участие в обществения живот.Усвояване и формиране на общочовешки и 
национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

3. Ценности: /чл.З от ЗПУО/

3.1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на 
предучилищно и училищно образование;

3.2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 
възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 
усвоените компетентности на практика;

3.3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки
ученик;

3.4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 
предучилищното и училищното образование;

3.5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
3.6. Хуманизъм и толерантност;
3.7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

3.8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес.

4. Глобална цел:
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различни образователни иновации.



5,Основницели на предучилищното и училищното образование:

/чл.5 от ЗПУО/

5.1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие 
и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му;

5.2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
5.3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
5.4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво

развитие;
5.5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им;
5.6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
5.7. 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;

5.8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 
културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

5.9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората 
с увреждания;

5.10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и
традиции;

5.11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 
техните взаимовръзки;

5.12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 
правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

6. Водещи принципи при изпълнение на стратегията:

6.1. Партньорство- възможно най-широко участие на всички институции, имащи отношение към 
училищния живот. Спазването на този принцип ще допринесе за ефективното изпълнение на 
стратегията и повишаване на капацитета за развитие на предприетите мерки и дейности.

6.2. Концентрация -  усилията при изпълнението на стратегията, ще бъдат съсредоточени 
в конкретни области, свързани е развитието на училището.

6.3. Допълняемост -  дейностите, планирани в стратегията, ще бъдат допълвани с 
инициативи, изпълнявани и финансирани извънпланираните в стратегията дейности и средства.

6.4. Всеобхватност -  създаване на широка среда, в която ще бъдат създадени условия и 
реализирани дейности за развитие на училището.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ:

Да формулира приоритетните задачи за повишаване качеството и ефективността на 
образованието, възпитанието и социализацията в периода 2016-2020 г.

Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-ефективно 
използване на ресурсите.

Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние



върху развитието на училището.
Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Прилага се единен комплект от политики, мерки и дейности за повишаване качеството и 
ефективността на образованието, възпитанието и социализацията в периода 2016-2020г., 
съответстващи на европейски и национални приоритети, основаващи се на системно 
наблюдение, отчетност, анализ, оценка и прозрачност, от които да следват коригиращи 
действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно установените 
потребности.

• Създават се условия за осигуряване на равен шанс на всяко дете при постъпване в 
училище, ориентация на образователния процес в по-голяма степен към интереса и 
мотивацията на учениците, към подобряване на учебните резултати и към осигуряване на 
своевременна и адекватна образователна подкрепа за развитието на всеки ученик, 
включително на ученици със СОП.

• Приобщават се и се задържат в училището всички деца, подлежащи на задължително 
обучение от принадлежащите села.

• Се осмисля свободното време на учениците

V. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Приоритетно направление 1:

Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по- 
добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 
учениците.

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

3. Създаване на интернет страница на училището с възможности за публикуване на вътрешно- 
училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, 
предстоящи в училището, галерия със снимки.



ДЕЙНОСТИ:

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 
които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие 
на творческия потенциал на учениците.

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки 
конкурси от регионален, национален и международен характер.

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
4. Съвместна работа с читалищата в село Девене, Три кладенци и Чирен, които включват в 

дейността си работа с подрастващи.
5. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на които е 

училището.
6. Организиране на културни празници в училището.
7. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
8. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие.
9. Разширяване на използването на електронно учебно съдържание.
10. Участие в дейностите от Националния календар за извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН.

'■ * Ч .

Приоритетно направление 2:

Осигуряване на стабилност,ред и защита на децата в училището.

ОПЕРАТИВНИ НЕЛИ:

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
2. 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 училището.

3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и 
дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността
и здравето на децата и учениците. ч

ДЕЙНОСТИ:

1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез 

създаване на комисии по спазването на дежурството.
3. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на 

яснота и стабилност на училищната организация.
4. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна 
охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

5. Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.
6. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение 

и труд в училището.



\
7. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 

провеждане на практическо обучение -  проиграване на основани бедствени ситуации 
(земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

8. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
9. Адекватно здравно обслужване в училището.
10. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците.
11. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
12. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на 

европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
13. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на 

ранното полово съзряване.
14. Реализиране на Програма за здравно образование.
15. Реализиране на дейности за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с 

ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
16. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
17. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари.
18. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и 

видеофилми, свързани със здравословното хранене.
19. Обявяване дни на плодовете и зеленчуците веднъж месечно в начален етап.

Приоритетно направление 3:

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка, 

/система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО/

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 
към конкретни резултати.

2. Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата 
за вътрешно оценяване.

3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно 
развитие.

4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 
гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 
физическа активност и спорт.

5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
6. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на 

учениците, подлежащи на задължително обучение.
7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

ДЕЙНОСТИ:

1.Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване 
нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 
прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български 
език и математика/.



3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение от втори до осми клас.
4. Създаване на условия за изяви на учен-иците и конкретизиране на работата с ученици със 
специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на 
учебния материал.
5.Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и 
насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и 
подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
6. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока 
успеваемост от страна на учениците.
7. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.
8.Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране 
на целодневно обучение за учениците от 1 до 8 клас.
9. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен 
начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
10. Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в разширена подгоновка 
за задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.

11 .Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, 
свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

11.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови 
знания и практическа приложимост на преподавания материал
11.2. Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 
научаване на учебни знания;
11.3. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 
успеваемост;
11.4. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване.

12. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Кариерно ориентиране на 
учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности.
13. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени интереси.
14. Стриктно спазване на изискванията:

14.1. за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, 
свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
14.2. на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
14.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 
непедагогически персонал;
14.4. за здравословни и безопасни условия на обучение,възпитание и труд.

15.Засилване взаимодействието с родителите, участници избрани за членове на Училищното 
настоятелство, Обществения съвет и Родителския клуб.
16. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни 
уроци.
17. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 
социалното и личностното им развитие.
18. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни 
модели на поведение.
19. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
20.Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
21. Разширяване и стимулиране на формите за. обучение и възпитание в дух на демократично 
гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа 
активност и спорт.
22. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и 
усъвършенстване на статута на Училищното настоятелство, Обществения съвет и Родителския 
клуб.
23.Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и 
родители. Съпричастност към училищния живот.



24.Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на 
учениците.

Приоритетно направление 4:

Управление на качеството в институциите.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1 .повишаване на качеството на предоставяното образование в детските градини и 
училищата;

2.подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на 
неговите образователни резултати

3.организационно развитие на детските градини и училищата.

/чл.6 от Наредба №16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите/

Рамкови изисквания за управлението на качеството в 
институциите

Рамковите изисквания са минималните задължителни изисквания към управлението на 
качеството в училището и се отнасят до:

1 .анализирането,планирането,изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в 
работата на детските градини и училищата.

2.областите на самооценяването;
3. участниците в процеса на самооценяването;
4. условията и реда за извършване на самооценяването;
5. съдържанието на доклада от самооценяването;
6. начините на представяне на резултатите от самооценяването;
7. срока на съхранение на документацията от самооценяването.

/чл.7 от Наредба №16/

Дейности:

1. Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в 
работата на детските градини и училищата се осъществява на всеки две години чрез 
разработването и изпълнението на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

2 Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години се 
разработва план за действие към-нея,- конкретизиращ дейностите по изпълнението й за 
съответните учебни години.

3. Документите по ал. 2 от Наредбата се приемат от педагогическия съвет и се одобряват от 
обществения съвет на училището.

4 Планът за действие по ал. 2 от Наредбата се приема преди началото на първата учебна 
година.

5. Стратегията за развитие на училището и планът за действие към нея се публикуват на 
интернет страницата на институцията/чл.8 от Наредба №16/



6. Анализирането в процеса на управление на качеството в институциите се основава на 
данните за:

- резултатите от изпълнението на целите на институцията;

силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на институцията;

- индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на неговите образователни 
резултати;

- специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на 
предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда.

7. Анализирането е етап от разработването или актуализирането на стратегията за развитието 
на институцията.

/чл.9 от Наредба №16/

8. Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се извършва на 
основата на анализа по чл. 9 и включва определяне на:

- дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;

- отговорните лица и сроковете;

- необходимите ресурси;

- показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията.

9. Планът за действие е част от стратегията за развитието на институцията и я конкретизира.

/чл. 10 от Наредба № 16/

10. Изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на 
институцията е реализирането на заложените в нея цели.

11. Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията се представя 
за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения съвет.

/чл.11 от Наредба №16/



12.Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез самооценяване и 
инспектиране.

/чл.12 от Наредба №16/

САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЕНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

(1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 
образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от 
училището на основание чл.13 от Наредба № 16 от 8.12.2016г. за управление на качеството в 
институциите

(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година.
(3) Самооценяването се извършва в следните области:
1. управление на институцията, което включва:
- ефективно разпределяне
- използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията
- лидерство
- стратегии и планиране
- взаимодействие на всички заинтересовани страни

2. образователен процес, който включва
- обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита 

индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни 
потребности и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

/4/ Участници в прбцеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите 
педагогически специалисти, както и родителите на осн.чл.14 от Наредба № 16 от 8.12.2016г.

/5/ Самооценяването се извършва от работна група от представители на институцията /на 
осн.чл.15 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./, която:

1.предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 
инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в училището;

2. провежда самооценяването;
3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора.

/6/ Дейностите и процедурите по самооценяването се включват в правилника за дейността 
на училището / на осн. чл.16 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

/7/ Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на 
предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на работна 
група по самооценяването и се утвърждават от директора /чл.17 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./



/8/ Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно 
проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната 
дейност на институцията.

/9/ Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на анкетно 
проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги и цялостната 
дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на анкетираните ученици.

Ю.На осн.чл.18 от Наредба № 16 от 8.12.2016г. Самооценяването включва следните
етапи:

1. определяне на работната група;
2. обучение на членовете на работната група;
3. подготовка - определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяване
4. провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите;
5. провеждане на самооценяването;
6. обработване на информацията от проведеното самооценяване
7. анализиране на получените резултати от самооценяването;
8. предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование;
9. изготвяне на доклад от самооценяването;
10. утвърждаване на доклада от самооценяването.

11. Докладът от самооценяването съдържа:
1. информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през 

периода на самооценяването;
2. данни за използваните инструменти при самооценяването;
3. данни за резултатите от самооценяването;
4. сравнение на данните е резултатите от предходното самооценяване;
5. анализ на резултатите от самооценяването;
6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното 
изпълнение

/на осн.чл.19 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

12. Докладът от, самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората 
учебна година, /чл.20 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

13. Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към 
стратегията за развитието на училището, /чл.21 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

14. Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет 
страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са достъпни 
за период не по- малък от 4 години от публикуването им. /чл.22 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

15. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко от 5 
години. / на осн.чл.23 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

16. Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва: / чл.24 от
Наредба № 16 от 8.12.2016г./



1. Чрез изпълнение на плана за действие към стратегията по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 16 от 
8.12.2016г., в който се включват мерките, предложени от работната група по самооценяването и 
обществения съвет и приети от педагогическия съвет;

2. чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията по чл. 274, 
ал. 5, т. 3 от ЗПУО.

17. При необходимост стратегията за развитие на училището се актуализира и в нея се 
формулират нови цели за развитие на училището.

/ чл.25 от Наредба № 16 от 8.12.2016г./

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИЯТА

I.Органи за управление на качеството в училището са директорът и педагогическият 
съвет.

1 .Директорът организира,контролира и отговаря за процеса на управлението на 
качеството,като със заповеди:

- организира изпълнението на дейностите по чл.9,ал.1 и 3,чл.10,ал.1 и чл.11,ал.1 от 
Наредба №16 от 8 декември 2016 година за управлението на качеството в институциите;

- определя работна група по чл. 15,нейния състав,задачите и сроковете за тяхното 
изпълнение;

- осигурява обучение на членовете на работната група;
-организира провеждането на информационна кампания сред 

учениците,учителите,другите педагогически специалисти и родителите;
- определя начина на участие на учениците,учителите,другите педагогически 

специалисти и родителите в процеса на самооценяването;
- утвърждава дейностите,процедурите,критериите,показателите и инструментите за 

самооценяването по чл.18,т.З;
- утвърждава доклада по чл.19
2. Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от 

самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията.
3. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към 

стратегията за развитие та училището и мерки за повишаване на качеството на 
образованието.
4.3а учебните 2016/2017 и 2017/2018 г. самооценяването по чл.13 от Наредба 

№16/08.12.2016 г. се завършвало 1 август 2018 г.

Приоритетно направление 5

Усъвършенстване системата за квалификация,преквалификация и обучение

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 
работещи в училището.

2. Продължаване на изградената система за квалификация.
3. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на педагогическата 

колегия.
4. Динамизиране и синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на 

колегията и нуждите на пазара.
5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при 

интерес и нужда.



6. Повишаване на изискванията към работата на учителя.
7. Квалификация на учителите за работа е ученици в риск от отпадане.

ДЕЙНОСТИ:

1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личназ
квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаш 
квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.

2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа -  проблемна груп;
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическ 
конференция, информация от библиотека, интернет.

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално
квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен е допълнителн
материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията къ
работата на учителячрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

6. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилван
качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи с 
ЗПУО и ДОС.

7. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми

изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области 
междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационни! 
технологии.

9. Изработване на тематични годишни планове, програми за разширена подготовк 
факултативни избираеми часове, план за провеждане часа на класа.

10. Обмен на информация и съобщения чрез е-таП.
11. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
12. Квалификация на учителите за работа е деца и ученици в риск от отпадане и със СОП.
13. Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
14. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
15. Обучение на учителите, възпитателите за работа е програми в областите - превенция г 

употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата 
училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната среда.

16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в тог 
число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията 
уменията на учениците.

17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно 
вътрешно оценяване.

18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми 
начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

19. Провеждане схема на диференцирано заплащане, обвързана с резултатите от учебш 
процес и дейности с учениците.

20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация 
подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.



Приоритетно направление 6

Удоволетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците.Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система < 
безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

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

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

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.
5. Развиване ефективността на връзката учител-родител.
6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласш

форми.
7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането I 

провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
8. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване н: 

училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.

ДЕЙНОСТИ:
1. Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение.
3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни потребности.
4. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специалш

образователни потребности чрез осигуряване на информационен I
комуникационен достъп в училището.

5. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо I 
осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа 
за общуване и социализация.

6. Изграждане система за връзка с родителите чрез електронната поща по схемата 
училищно ръководство - класен ръководител - родител.

7. Информиране на родителите чрез електронната поща за възможностите за участие н< 
техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси.

Приоритетно направление 7
Взаимодействие с родителската общност,сътрудничество и активни връзки < 
общественост,НПО и органи .

/чл.2 ал.2 от ЗПУО/

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

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

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ЗПУО.
3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование.
4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.



V

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 
успеваемостта на учениците.

6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните 
отсъствия.

ДЕЙНОСТИ:

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

2. Повишаване на уменията за работа с родители.
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите 

родители.
5. Изпълнение на Правилника за устройството и дейността на училището за ограничаване на 

безпричинните отсъствия.
6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
7. Планиране на съвместни дейности с родителите.
8. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима 

предвид.
9. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

> за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
> За спазването на училищната дисциплина;
> За уменията на децата за общуване с учениците и учителите - интегрирането им в 

училищната среда;
> за посещаемостта на учебните часове от учениците;
> за отсъствията на ученика от учебни часове,
> когато започне процедура за налагане на наказание;
> 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;

> редовно информиране за напредъка и проблемите на децата им.

10. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 
родителите за:

> да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 
приемно време или в друго удобно за двете страни време;

> да участват в родителските срещи;
> да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
> да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат правата и интересите на детето им;
> да участват в училищното настоятелство;
> да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, 

от специалист;
> да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
> да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

устройството и дейността на училището при записване на детето или ученика;
> да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора;
> намиране на нови форми за общуване;
> правата на родителя в процедурата по налагане на санкция;

\



> присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане 
на санкция на ученик.

11. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси 
на образователно-възпитателния процес с:

> РУОиМОН;
> Областна управа;
> Общинска управа;
> общински съветници;
> кметство Девене, Три Кладенци и Чирен;
> Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;
> местна общественост;
> неправителствени организации, дарители и спонсори;
> културни и образователни институции

Приоритетно направление 8

Развитие и подобряване във външната и вътрешна среда на училището

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Подобряване състоянието на външната и вътрешната училищна среда
2. Естетизация на околната среда
3. Подобряване на учебната материална база

ДЕЙНОСТИ:

A. Подобрение във външната среда:
1. Ежегодно оформяне на училищния двор
2. Поддръжка на оградата
3. Поддръжка на местата за почивка
4. Изграждане на кътове за отдих.

B. Подобрение във вътрешната среда:
1. Подобряване и поддържане на интериора на работната среда
2. Поддържане нивото на технологичното развитие

Приоритетно направление 9

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 
учениците и създаване на условия за тяхната публична изява,инициатива и творчество

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.



2 . газвцване форми на ученическо самоуправление.
3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
4. Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

ДЕЙНОСТИ:
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 олимпиади, изложби, 
спортни форуми;

> отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния 
календар;

> подчертаване на националната и училищна символика -  знаме, химн;
> участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.

2. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 
организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 
учениците.

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

4. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с 
децата пред родителите.

5. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
6. Осъществяване на активно взаимодействие с Център за работа с деца-Враца и Читалище 

Девене като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
7. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.
8. Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и 

олимпиади.
9. Всеки учител с най-подходящи методи стимулира участието на учениците в извънкласни 

дейности.
10. Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и 

общински състезания по различни направления.

Приоритетно направление 10

Участие в програми и проекти 
/национални и вътрешни/

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
'"ч,.

1. Развитие на конкурентноспособността на училището 

ДЕЙНОСТИ:

1. Участие във всички проекти и национални програми, обявени от МОН и покриващи наши 
потребности.

Приоритетно направление 11



Учгшиицна имиджова политика: е-политика,работа с медии и външни тен
изграждащи имидж на учебното заведение

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Утвърждаване на училището като образователен център.
2. Осигуряване на прозрачност и популяризиране дейността на училището.

Приоритетно направление 12

Стабилизиране на училището при кризи и развитие/Темпове,етапи/

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

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

2. Създаване на устойчиви механизми за решаване на проблемни ситуации

ДЕЙНОСТИ

1. Първи етап -  изготвяне на модели на поведение, оновани на идеите и принципите на
гражданското образование.

2. Втори етап -  изпълнение на механизмите за решаване на проблемни ситуации.

3. Темпове -  устойчиво нарастващи.

Приоритетно направление 13

Оцеляване на училището в извънредни ситуации

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Възпитаване на умения и поведение за реагиране в извънредни ситуации. 

ДЕЙНОСТИ

1. Периодично провеждане на практическо обучение за проиграване на основни бедствени 
ситуации /земетресение, наводнение, пожар, терористичен акт/.

2. Създаване на комплект за оцеляване.

ДЕЙНОСТИ

1. Реализиране на ефективна рекламна кампания в местните средства за масова 
комуникация за постиженията на възпитаниците на училището и приобщаване на 
ученици.

Провеждане на инициативата „Ден на отворените врати“ на училището.2.



\
VI. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Текущи:
Ученическа активност 
Родителска активност 
Обществена активност

2. Целеви:
Качествени и количествени:

• Брой завършили ученици в дневна и самостоятелна форма
• Брой отпаднали ученици
• Брой квалификации
• Брой проведени семинари, тренинги, работни срещи, беседи, лекции, състезания, 

олимпиади, конкурси, тържества, екскурзии и др.

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА:

1. Средства от бюджета на училището.
2. Средства от училищна земя, отдадено под аренда.
3. Дарения от спонсори.
4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и 

естетизиране на училищната сграда.

VIII. Преходни и заключителни разпоредби:

Стратегията е приета на заседание на Педагогически съвет с Протокол №11 от 
08.09.2017г. и утвърдена със заповед № .........от ....7.'........ на Директора на училището .

'
Срокът за изпълнение на стратегията е краят на учебната 2019/2020г.

Стратегията се актуализира в началото, на всяка учебна година, както и в случай на 
значителни промени в организацията на работата в училище или в нормативната база на средното 
образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва Годишен план за дейностите с 
конкретни срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, 
учениците, родителите и РУО Враца.

,иректор:.......
аня Климова



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО ДЕВЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, Е-таП: .йеуше.Л972@аЬу.Ь8

ДВУГОДИШЕН ПЛАН

за действие към

Стратегията за развитие на училището разработен на основание чл. 263, ал. 1, т.1 от 
ЗПУО и Държавния образователен стандарт за управление на качеството в 

институциите, определен с НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г.,

Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.

2016/2017 и 2017/2018 учебни години

Планът за действие е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №............ от
.................................................и е утвърден със заповед №................. на директора на училището

I. Същност

1. Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните публични 
образователни услуги с: - 1  нормативните изисквания (закони, държавните образователни 
стандарти и други юридически актове); .-̂  очакванията на ученици, родители, работодатели; 
очакванията на други заинтересовани страни.

2. Управлението на качеството в Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий" с.Девене 
е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, 
изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.

II. Принципи на управление на качеството:

1. Ефикасност и ефективност;

2. Автономия и самоуправление;

3. Ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса;

4. Ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията;

5. Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в институцията.



III. Цели на управлението на качеството в Обединено училище „Свети свети Кирил и 
Методий" с. Девене са:

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование.

2. Подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите 
образователни резултати.

3. Организационно развитие на обединеното училище.

IV. Анализиране в процеса на управление на качеството, като етап от разработването на 
стратегията за развитието в училището и изпълнение на двугодишния план за действие за 
периода 2016-2018 г., основано на данните за:

1. Резултатите от изпълнението на целите ;

2. Силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на институцията;

3. Индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни 
резултати;

4. Специфичните за училището ключови фактори, които влияят на качеството на 
предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор

V. Планиране на дейностите в процеса на управление на качеството на основата на анализа:

1. Създаване на вътрешни училищни документи за изпълнение на дейностите по 
стратегическите и оперативни цели, свързани с управление качеството на образованието в 
Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий" с.Девене.

Срок: 2016/ 2017 г. Отг.: Директор

2. Изграждане на училищна система за управление на качеството съгласно промените в 
нормативната база на национално ниво.

Срок: 2017 г. Отг.: Директор,педагогически съветник

3. Разработване на прозрачни процедури при назначаване и съкращаване на персонала.

Срок: 2016/ 2017 г. Отг.: Директор,педагогически съветник

4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите и критерии за 
морални и материални награди за високи постижения.

Срок: 2016/ 2017 г. Отг.: Директор, Председатели на МО

4. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка -  всяка учебна година, 
съгласно изискванията на Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, приемането им с



решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при 
условията и реда на чл. 269, ал. 2 и 3 отЗПУО и утвърждаването им от директора.

Срок: за всяка учебна година Отг.: Директор

5. Разработване и работа по процедура за адаптиране на ученика към училищната среда, за 
обща и допълнителна подкрепа съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор, Координационен съвет

6. Изготвяне на програма, план и работа за превенция на ранно напускане на ученици от 
училище.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор, Координационен съвет

7. Изготвяне на програма, план и работа за предприемане на мерки за предотвратяване и 
противодействие на тормоза в училище.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор, Координационен съвет

8. Разработване на програма и работа за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на ученици от уязвимите групи.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор, Координационен съвет

9. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор,главен учител

10. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни проекти 
и програми.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор

11. Провеждане на информационна кампания за осъществяване на успешен план -  прием за 
2017/2018 учебна година.

Срок: 2016/ 2017 г. Отг.: Директор, Председатели на МО

12. Ефективно използване, подобряване и обогатяване на МТБ на училището.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор, председателите на МО



I. САМООЦЕНЯВАНЕ

Области на самооценяване:

1. Управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и 
управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и 
планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни.

2. Образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и резултатите 
от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всеки ученик и превенцията срещу отпадане 
от системата на образованието.

Срок: 2016 - 2018 г. Отг.: Директор председателите на МО

3. Органи за управление на качеството в и нституциите са директорът и педагогическият 
съвет.

4. Участници в процеса на самооценяването са: —. ученици; —I учители; - 1  директор; —. други 
педагогически специалисти; непедагогически персонал; - 1  родители; работодатели.

5. Самооценяване - процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 
образование за 2016/2017 и 2017/2018 учебни години чрез дейности, процедури и критерии, 
определени от училището.

6. Етапи на самооценяване: 1. Определяне на работна група

Срок: I. 2017 г. Отг.: Директор

2. Обучение на членовете на работната група 

Срок:11. 2017 г. Отг.: Директор

3. Подготовка - определяне на дейностите, процедурите, 
критериите, показателите и инструментите за самооценяване

Срок: ИЛ/ 2017 г. Отг.: Директор, работна група

4. Провеждане на информационна кампания сред учениците, 
учителите, другите педагогически специалисти и родителите, обществен съвет.

Срок: 2017 г. Отг.: Директор, работна група

7. Провеждане на самооценяването

Срок: 2017/ 2018 учебна година Отг: Директор,:Работна група



8. Обработване на информацията от проведеното самооценяване

Срок: 1\/-\/1. 2018 г. От:Работна група

9. Анализиране на получените резултати от самооценяването

Срок: 1\М/1. 2018 г. Отг.: Работна група

10. Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на обединеното училище за 
повишаване на качеството на предоставяното образование

Срок: VI. 2018 г. Отг.: Работна група

11. Изготвяне на доклад от самооценяването, който съдържа: информация за вътрешната и
външната среда, в която функционира училището през периода на самооценяването; - 1  данни 
за използваните инструменти при самооценяването; данни за резултатите от 
самооценяването; сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване; —. 
анализ на резултатите от самооценяването; —. предложения за мерки за внасяне на 
подобрения в работата на училището за повишаване на качеството на предоставяното 
образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.

Срок: VI. 2018 г. Отг.: Директор , работна група

12. Утвърждаване на доклада от самооценяването. Докладът е част от двугодишния отчет за 
изпълнението на плана за действие към Стратегията за развитието на училището.

Срок: VI. 2018 г. Отг.: Директор

VII. Изпълнение на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на 
институцията /реализиране на заложените в нея цели/.

1. Изготвяне на двугодишен отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за 
развитието на училището, към който се прилага доклада от самооценяването.

Срок: VI. 2018 г. Отг.: Директор

2. Приемане на отчета от педагогическия съвет и представяне за становище от обществения 
съвет.

Срок: VI. 2018 г. Отг.: Директор

3. Приемане на Мерки за повишаване на качеството на образованието в Обединено 
училище"Свети свети Кирил и Методий" с-Девене. Те се публикуват в 7-дневен срок след 
утвърждаването им от директора и са достъпни за период не по-малък от 4 години от 
публикуването им.

Срок: IX. 2018 г. Отг.: Директор



VIII. Внасяне на подобрения в работата на училишето:

1. Чрез изпълнение на плана за действие към Стратегията, в който се включват мерките, 
предложени от работната група по самооценяването и обществения съвет и приети от 
педагогическия съвет;

2. Чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията по чл. 274, ал. 5, 
т. 3 от ЗПУО.

IX. Финансово осигуряване на изпълнението на дейностите:

1. Финансиране от МОН, европейски, национални проекти и от собствени средства, осигурени 
от извършване на допълнителни дейности и от дарения.

2. Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране 
на стратегията, участие в целеви програми.

3. Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното 
заведение.


