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Анализ на Стратегията за развитие на ОУ „Мати Болгария“ за периода  

2016-2020 

 

 

 

В предходния четиригодишен период, училище ОУ „Мати Болгария“ се утвърди като 

конкурентноспособно училище, формиращо национални и общочовешки добродетели у учениците, 

което подпомагаше реализацията и социализацията им в обществото. 

Учебният процес се води от високо квалифицирани педагози, които със своя 

професионализъм откриха индивидуалните заложби на учениците и ги стимулираха за изяви. 

Учителите се включваха в различни форми на квалификация за повишаване на техните 

професионални компетентности, съобразно променяващата се образователна среда и изискванията на 

МОН. 

Въведе се активно действащ електронен дневник, който замени цялостно книжния такъв. 

Създаден бе Обществен съвет, подпомагащ дейността на училището, осъществявайки граждански 

контрол над управлението му. 

 Чрез различни извънкласни дейности бе подпомогнато обучението на учениците и се осигури 

добро равнище на придобитите знания и умения, съобразно ДОС. В резултат на това се постигна 

висока успеваемост на учениците на НВО, олимпиади, състезания и конкурси. Подобрената 

материална база доведе до разширяване на обема на иновативните методи на преподаване, както и на 

проведените интерактивни и нетрадиционни уроци, проведени на територията на училището и извън 

нея. 

Екипната работа на преподавателите, иновативните им методи на преподаване и доброто 

взаимодействие с ученици и родители доведе до успешната работа на училището по различни 

Национални програми и Европейски проекти. Всичко това издигна и утвърди авторитета на ОУ 

„Мати Болгария“ сред местната общественост, което помогна за привличане на ученици, живущи в 

община Казанлък и извън нея. 



Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък е съобразена с: 

 

➢ Европейски приоритети и национална рамка за Развитие на училищното 

образование до 2024 година 

➢ Закона за предучилищното и училищното образование; 

➢ Наредбата за приобщаващото образование 

➢ Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства; 

➢ Закона за закрила на детето. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

 

Продължаващо развитие на ОУ „Мати Болгария“ в условията на растяща конкуренция, 

което, чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и 

учителите, както и в партньорство с родителите и институциите, да се утвърди като предпочитано 

място за обучение и възпитание на подрастващите от града и региона. 

 

➢ Издигане на качеството на образоватлни – възпитателния процес, чрез създаване на подходяща 

обучителна среда за постигане на високи  резултати на учениците в ОУ ,,Мати Болгария“. 

➢ Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност и 

активно прилагане на националната програма на МОН за професионално ориентиране на 

учениците от най-ранна възраст. 

➢ Прилагане на изискванията и нормативните документи за приобщаващо образование. 

➢ Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на 

различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия 

живот.  

➢ Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики 

в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

➢ Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за 

обучение чрез активни дейности.  

➢ Използване на различни форми за мотивиране на педагогическия персонал в училище.  

➢ Обогатяване на материално – техническата база, модернизиране на сградния фонд и допълнително 

финансиране по линия на Национални програми и европейски проекти с цел разширяване на 

възможностите за получаване на качествено образование за учениците. 

 

 

 

  



Раздел І 

 

МИСИЯ 

Като своя мисия ОУ „Мати Болгария“ определя:  

➢ Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

➢ Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и тези на 

Европейския съюз, в духа на демократичните ценности. 

➢ Формиране на екологична култура у всеки ученик и превръщане на ОУ „Мати 

Болгария“ в Еко-училище, съобразно с глобалните проблеми и цели за опазване на 

природата.   

➢ Способност за адекватно професионално реализиране в динамично променящия се 

съвременен свят. 

➢ Изграждане на навици у учениците за учене през целия живот. 

➢ Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. 

➢ Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

➢ Осигуряване на високо качество на обучение, насочено към провокиране на мисленето 

и самостоятелното формиране на практически умения. 

➢ Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

 

ВИЗИЯ 

ОУ „Мати Болгария“ се стреми към изграждане на визия за: 

➢ Конкурентоспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

➢ Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни 

умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда. 

➢ Зачитане на гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия 

и насилие. 

➢ Работата ни се  базира на принципите на  равнопоставеност и недопускане на  

дискриминация при провеждане на училищното образование, като се съхранява културното 

многообразие и приобщаване чрез българския език в духа на хуманизъм и основните 

принципи на толерантността. 



➢   Стимулиране на  желание за творческа изява и креативност у подрастващите. 

➢  Откриване и развиване на индивидуалните  заложби и таланти. 

➢ За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, в ОУ „Мати 

Болгария“ работят психолог, педагогически съветник, ресурсен учител, съвместно с учители и 

родители, според потребностите на учениците.  

➢  Ръководени от Етичния кодекс на училищната общност, ще осигурим благоприятна 

образователна среда. Всички служители да носят разпознавателни символи /баджове/ с име и 

длъжност. 

➢ Чрез целодневна организация на учебния процес, да постигнем намаляване броя на   

преждевременно отпаданалите от образователната система ученици. 

➢ Участие в разработването и реализирането на международни проекти и Национални програми. 

➢ Кандидатстване и участие в проекти, включващи практически дейности, които водят до 

намаляване на вредното действие над околната среда и консумацията на вода и енергия. 

Озеленяване и подобряване на училищното пространство. 

➢ В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици у учениците за 

здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа, както и 

традициите по проекта  „Училищен плод“. 

➢ Ще продължим да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие у учениците на ОУ „Мати 

Болгария“. 

 

Раздел ІІ 

 

Анализ на състоянието на училището и външната среда 

                                             І. УЧЕНИЦИ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Прием в училището: Съгласно ЗПУО са 

обхванати всички подлежащи на 

задължително обучение. 

• Брой ученици - общо, по класове и 

паралелки 

Уч. 

година 

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

2023 

2024 
  

 

• Наказани: 

2020/2021- 4 ученици 

2021/2022 – 5 ученици 

2022/2023 -   

2023/2024 –  

 

Причини: за извършване на физическо 

насилие над ученик, заснемане и публикуване в 

социалните мрежи на видеоклип уронващ 



Бр. уч. в 

началото 
588 560 545    

I клас 78 69 72    

II клас 74 77 74    

III клас 87 75 78    

IV клас 89 87 74    

V клас 99 70 72    

VI клас 81 101 73    

VII клас 80 81 102    

2020/2021 

• Пътуващи ученици: В ОУ „Мати 

Болгария” се обучават пътуващи ученици от 

Община Казанлък, Павел баня и Мъглиж. За 

децата от селата на Община Казанлък, в които 

няма училище се осигуряват абонаментни карти 

за безплатно пътуване. 

• Отпаднали: 0 

• Преместени в други училища: 9 

• Повтарящи: 0 

• Невладеещи в достатъчна степен БЕ: 0 

• Деца със СОП: 7 на ресурсно подпомагане 

2021 -2022 

• Пътуващи ученици: В ОУ „Мати 

Болгария” се обучават пътуващи ученици от 

Община Казанлък, Павел баня и Мъглиж. За 

децата от селата на Община Казанлък, в които 

няма училище се осигуряват абонаментни карти 

за безплатно пътуване. 

 

• Отпаднали: 0 

• Преместени в други училища: 31 

• Повтарящи: 0 

• Невладеещи в достатъчна степен БЕ: 0 

Деца със СОП: 5 на ресурсно 

подпомагане 

 

пристижа на ученик, допуснати отсъствия по 

неуважителни причини и забележки за 

нарушаване вътрешните правила в училище 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има тенденция за намаляване на броя на 

учениците, поради районирането и демографския 

срив. 



 

ІІ. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

2020 / 2021 

Педагогически персонал 

 

2020/2021 – 47 учители и учители в група на 

ЦОУД. 

От тях: 

Директор – 1, 

ЗДУД – 1, 

Пед. съветник – 1, 

Психолог- 1, 

Ресурсен учител – 1, 

Начален етап – 16 учители и 12 учители в 

група на ЦОУД 

Прогимназиален етап – 14 учители 

 

Пол: Мъже – 1 

Жени – 46 

Възраст: Под 30 години – 1,  

от 31 до 40 години – 6,  

от 41 до 49 години – 13,  

от 50 до 59 години – 19,  

от 60 до 64 години – 5, 

над 65 години - 3 

• Образование:  

висше магистри – 39 

висше бакалавър - 8 

• Специалности: по всички учебни 

предмети преподават специалисти 

 

2021/2022 

Педагогически персонал 

2021/2022– 47 учители и учители в група на 

ЦОУД. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Анализ на демографската перспектива на 

общината и региона във връзка с 

успешното реализиране на приема при 

условията на ЗПУО. 

•  Подкрепа на личностното развитие на 

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, откриване 

и предотвратяване на причините, които 

биха довели до отпадане от училище.  

•  Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

•  Повишаване на капацитета на учителите 

за промяна на стила и методите на работа 

и ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната личност. 

•  Повишаване на квалификацията, обмяна 

на добри педагогически практики и 

внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

• Оптимизиране на училищните учебни 

планове и разширяване кръга на 

избираемите предмети. 

• Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на проекти по програми на 

ЕС. 

•  Превръщане на училището в център за 

предоставяне на образователни услуги –

извънкласни дейности, занимания със 

спорт, изкуство и др. 



От тях: 

Директор – 1, 

ЗДУД – 1, 

Пед. съветник – 1, 

Психолог- 1, 

Ресурсен учител – 1, 

Начален етап – 16 учители и 12 учители в 

група на ЦОУД 

Прогимназиален етап – 14 учители 

Външни лектори – 2 учители 

Пол: Мъже – 2 

Жени – 47 

Възраст: Под 30 години – 1,  

от 31 до 40 години – 5,  

от 41 до 49 години – 15,  

от 50 до 59 години – 22,  

от 60 до 64 години – 6, 

над 65 години - 0 

• Образование:  

висше магистри – 42 

висше бакалавър - 7 

• Специалности: по всички учебни 

предмети преподават специалисти 

 

 

 

• Квалификация: 2021 / 2022 

с I ПКС - 1 

с II ПКС - 11 

с III ПКС – 6 

с ІV ПКС - 11 

с V ПКС – 12 

без ПКС – 1 

 

 

 

 

• Осигуряване на възможности за развитие и 

изява на талантливи ученици. 

• Високи изисквания към собствената 

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за развитие на 

педагогическия специалист. 

•  Използване на портфолиото като 

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

• Използване на съвременни образователни 

технологии за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката. 

•  Ефективност на работата на Екипите за 

ключови компетентности за повишаване 

подготовката на учителите и споделяне на 

добри практики. Преодоляване на 

рутината и формалното изпълнение на 

служебните задължения. 

•  Възможност за кариерно развитие. 

•  Разширяване възможностите за 

вътрешноинституционална и 

извънучилищна квалификационна 

дейност.  

• Сътрудничеството с родителите: 

структуриране и дейност на обществения 

съвет за изпълнение на инициативи и 

съвместни дейности. 

• Достъп до Национални програми и 

програми на ЕС и активно включване на 

учители и ученици в разработване на 

проекти. 

• Непрекъснат мониторинг на дейностите в 

образователния процес и своевременно 

предприемане на действия за неговото 

подобряване. 



              Изградени са квалификационни 

структури - 7 екипи по ключови 

компетентности: на природо-математически 

науки, хуманитарни науки и чужд език, 

естетически науки, за работа с ученици при 

целодневна организация на учебния ден за I 

клас, за работа с ученици при целодневна 

организация на учебния ден за II клас, за 

работа с ученици при целодневна 

организация на учебния ден за III клас и за 

работа с ученици при целодневна 

организация на учебния ден за IV клас 

Всички екипи работят по годишни планове, 

включващи  различни форми  на 

вътрешноиституционална квалификация - 

открити уроци, семинари, добри 

педагогически практики и др. 

Ефективно се работи по Наредбата за 

приобщаващо образование. За организиране и 

координиране на процеса на осигуряване на 

обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците в ОУ „Мати 

Болгария“, в началото на всяка учебна година 

със заповед на директора се определя 

координатор, който координира работата на 

екипите за подкрепа за личностното развитие 

на съответните ученици и дейностите с 

педагогическите специалисти и с родителите. 

 

• Незаети щатове - 0 

• Педагогически съветник  

• Психолог 

• Ресурсен учител 

 Непедагогически персонал  

В училище има: 

ЗДАСД - 1 

• Целенасочени дейности за поддържане и 

издигане имиджа на училището. 

•  Оптимизиране на екипната работа в 

различни направления. 

• Осъвременяване на МТБ и продължаване 

внедряването на иновации на базата на 

ИКТ. 

•  Намаляване риска от достъп на външни 

лица в сградата на училището и създаване 

условия за инциденти. 

• Усвояване на средства по проекти. 

• Стимулиране на дарителската дейност. 

•  Разширяване на партньорствата с 

институции и НПО. 

 



ЗАТС - 2 

домакин - 0 

главен счетоводител - 1 

чистач-хигиенисти - 6 

работник поддръжка сгради - 1 

   

 

ІІІ. ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• СИЛНИ СТРАНИ 

• Добри, с тенденция към стабилност, са 

резултатите на учениците от ОУ „ Мати 

Болгария“ на НВО, като средните им 

стойности са по-високи в сравнение с тези 

в областта и за страната. 

• Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности. 

Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден в начален 

етап. 

УЧЕНИЦИ 

• Привличане на учениците като партньори 

в образователния процес. 

•  Разработване и реализиране на проекти. 

• Максимална пълняемост на паралелките 

(средно 25 ученици в начален етап и 25 

ученици в прогимназиален етап). 

• Няма отпаднали ученици през последните 

две години поради отсъствия и слаб 

успех. Достойно представяне на 

общински, областни, национални 

олимпиади и конкурси в различни 

области. Функциониращи форми на 

ученическо самоуправление ( 

отговорници на класа и Училищен 

• Увеличаващ се процент на 

незаинтересовани и неактивни родители. 

• Недостатъчни умения за справяне с 

ниската мотивация за учене.  

• Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на 

родителите. 

• Недостатъчен сграден фонд за спортни, 

културни дейности и мероприятия. 

• Недостатъчни умения на учителите за  

създаване на електронни учебни ресурси. 

• Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователния процес. 

• Застаряващ учителски състав и 

феминизация на учителската професия. 

• Процес на смяна на поколенията – 

опасност от липса на млади учители по 

определени учебни дисциплини. 



ученически съвет).  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

• Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветник, 

психолог, ресурсен учител.  

• Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и обмен на 

успешни педагогически практики.  

• Действащи екипи за ключови 

компетентности. 

• Училищният учебен план е разработен на 

основата на Наредбата за учебния план, 

съгласува се с Обществения съвет, приема се на 

заседание на ПС и се утвърждава. 

• Създаден и функциониращ електронен 

дневник, който изцяло  замени книжния такъв. 

• Избран е Обществен съвет. 

• Доброто равнище на получените знания и 

изградените умения, съобразено с държавните 

образователни стандарти. 

• Пълноценното използване на учебното 

време и извънкласните дейности, чрез които са 

постигнати образователните и възпитателните 

цели на обучението. Принос за това имат 

сформираните всяка учебна година групи за 

занимания по интереси. 

• Професионалното и компетентно 

разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 

ОВП. 

• Успешна реализация на План-приема на 

ученици. 

• Ясно регламентирани критерии за прием 

на ученици. 

• Висока успеваемост на учениците на 

НВО, състезания и  конкурси. 

• Разширяване на обема на иновативните 



методи на преподаване. 

• Увеличаване на броя на 

интердисциплинарните и интерактивни уроци. 

• Доброто взаимодействие и включването 

на родителите в реализацията на училищни и 

извънучилищни прояви. 

• Единодействието на цялата педагогическа 

колегия в стремежа да се защити визията на ОУ 

„Мати Болгария“ като образователна 

институция. 

• Привличане на млади, ентусиазирани 

специалисти. 

• Добрите изяви на децата в областта на 

изобразителното изкуство, музиката и спорта, 

които получиха признание в множество прояви 

на  градско, областно и национално равнище. 

• Много добри резултати на олимпиадите 

по български език и литература, математика, 

география и икономика, биология и здравно 

образование, история и цивилизации, 

компютърно моделиране, „Знам и мога“, химия и 

опазване на околната среда. 

• Отлични постижения на учениците на 

състезанията, организирани от СБНУ. 

• Работата на училището  по европейски  

 проекти 

• Патронен празник на училището с 

 празнично утро, концерт, шествие, изложби, 

конкурси и др. 

• Среден годишен успех на прогимназиален 

етап през последните години: 

2020/2021- Много добър 4,87 

2021/2022 – Много добър 5,23 

 

Това показва една стабилност на знанията 

на учениците. 



• Екипната работа на преподавателите, 

иновативни методи на преподаване и доброто 

взаимодействие с ученици и родители  имат своя 

резултат, а именно доброто представяне на 

изпитите за прием след VІІ  клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Училищната сграда е в добро състояние. 

• В училището има: 2 компютърни 

кабинети с по 14 съвременни компютъра, 

свързани с Internet, скенер, принтер, оборудвани 

класни стаи, кабинет по технологии и 

предприемачество, физкултурен салон, столова.  

• Осигурен е пропусквателен режим, 

външно и вътрешно видеонаблюдение. 

• Задължителната документация е 

приведена в ред съгласно  изискванията на МОН 

за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

• Непрекъснатото обогатяване на 

материалната база, свързано с навлизането на 

информационните технологии в обучението на 

учениците и административното обслужване на 

училището. 

• Обособено е помещение  с библиотечен 

фонд. 

• Небрежно отношение на учениците към 

материалната база. 

• Липса на Актова зала за изява на 

индивидуалните способности на децата. 

• Недостатъчна спортна база. 

• Нужда от подобряване на материално - 

 техническата база за реализиране на извънкласни 

дейности.  

 

 

 



 

 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Училището е на делегиран бюджет, което 

позволява обновяването и естетизирането на 

материалната база. 

• Училището участва в различни 

национални програми ( НП „Заедно в изкуствата 

и спорта“ ) и европейски проекти, чрез които 

получава допълнителни финансови средства.  

• Трябва да се работи с Обществения съвет 

и родителите в посока за по–активна дарителска 

дейност и спонсорство. 

 

 

 

VІ. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Прилага се  гъвкав и нетрадиционен 

подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване взаимодействието на 

училищната комисия с Общинската комисия  за 

превенция на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

• Осъществяват се индивидуални разговори 

с родителите при нужда, по тяхно желание или 

по график. 

• Преди налагане на наказание винаги се 

уведомява родителя, съгласно изискванията от 

Наредбата за приобщаващото образование – 

чл.58, ал.1. Директорът  на училището 

задължително писмено уведомява родителя за  

откриване на процедура по налагане на санкция, 

а в случаите за налагане на санкцииите – 

«Предупреждение за преместване в друго 

• Липсва заинтересованост на част от 

родители към проблеми, свързани с 

образователно - възпитателния процес. 

 



училище» или «Преместване в друго училище» - 

и съответните териториални структури за 

Закрила на детето. 

 

Раздел ІІІ 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС: 

• Планиране, организация и контрол на дейността на училището. 

• Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и 

социализация. 

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

• Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

• Ритуализация на училищния живот. 

• Утвърждаване на ученическото самоуправление. 

• Екологична култура и навици за здравословен начин на живот. 

• Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

• Подкрепа на личностното развитие на учениците. 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците: 

• Извънкласни и извънучилищни форми. 

• Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие. 

• Обновяване и обогатяване на материалната база. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри: 

• Квалификация на педагогическите кадри. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта: 

• Взаимодействие с родителите. 

• Взаимодействие с институции. 

• Присъствие на училището в общественото пространство. 

 

 



 

 

Стратегически цели 

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в 

съответствие с изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието, за 

отваряне на европейското образование към света.  

 

2. Издигане равнището на подготовка български език като инструмент за преодоляване на 

неграмотността и база за надграждане на бъдещи знания и умения. 

 

3. Разработване на програми и внедряване на иновативни методи на преподаване, съобразени с 

най-новите тенденции в европейското образование. 

 

4. Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на информационните технологии още 

от начален етап. 

5. Екологично, здравно образование и спорт. 

6. Подновяване и обогатяване на материалната база. 

7. Използване на различни форми за квалификация и мотивиране на педагогическия персонал.  

8. По - ефективна рекламна дейност на училището сред обществеността в града. Обновяване и 

поддържане сайта на училището. 

 

 

Раздел ІV 

 

Подцели 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес. 

• Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез повишаване 

професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

• Участие на учениците в учебни дейности, повишаващи мотивацията за учене. 

• Съчетаване на учебната работа с разнообразни извънкласни дейности, даване възможности на 

всяко дете да изяви своите индивидуални способности. 

• Засилване възпитателната функция на училището и ограничаване проявите на насилие.  

 

Очаквани резултати: 

Покриване на ДОС от учениците при външно оценяване. Участие и класиране на ученици в 

олимпиади, различни видове състезания. Формиране на личности, уважаващи правата и свободите на 

другите, подобряване качеството на взаимоотношенията между децата, намаляване  проявите на 

насилие между учениците. 



 

2. Издигане равнището на подготовката по български език. 

• Изграждане и развиване у децата на желание за учене и общуване. 

• Възпитаване на интерес и любов към книгата. 

 

Очаквани резултати: Повишаване на резултатите от обучението, включване в състезания от 

общинско, областно и национално равнище. 

 

3. Изграждане и развиване у децата на желание за учене и общуване. 

• Възпитаване на интерес и любов към книгата. 

 

Очаквани резултати: Повишаване на резултатите от обучението, включване  в състезания от 

общинско, областно и национално равнище. 

 

4. Иновативни методи на преподаване, съобразени с най-новите тенденции в европейското 

образование. 

•  ОУ ,,Мати Болгария“ ще запази добрите си практики и традиции в областта на реализацията 

на учебния процес. 

•  Разработване на програми и внедряване на иновативни методи на преподаване. 

 

Очаквани резултати: Увеличаване обема на интердисциплинарните уроци; изнесени уроци 

извън територията на училището, в музеи и такива сред природата, както и в сътрудничество с 

различни обществени личности. Базиране на обучението на явления от реалния живот. Прилагане на 

игрови елементи. 

 

5. Обучение на учениците за работа с компютър, в рамките на учебните часове и ползването му 

като работен инструмент, необходими и при работата в електронна среда при дистанционно 

обучение. 

• Повишаване качеството на подготовката на учениците по ИТ. 

• Развиване на способности на учениците като условие за разширяване на техния кръгозор и 

ориентацията им в съвременния свят. 

 

Очаквани резултати: Учениците ще бъдат подготвени за успешна реализация  в обществото 

като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие. 

 

6. Здравно образование, изкуства и спорт. 



• Изграждане на знания и формиране на умения за здравословен начин на живот в училище и в 

семейството. 

• Повишаване качеството на обучение и възпитание за формиране на двигателна и здравна 

култура. 

• Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови 

взаимодействия и насърчаване на ежедневния спорт. 

• Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих. 

 

Очаквани резултати:  Изградени навици и умения за здравословен начин на живот, 

естетически усет и богата обща култура. 

 

7. Подновяване и обогатяване на материалната база. 

• Обновяване и поддържане на недвижимото имущество за създаване на условия за нормална 

трудова дейност на учители и ученици. 

• Модернизиране на материалната база, обновяване на учебно-техническото оборудване. 

• Обновяване и поддръжка на спортни съоръжения. 

 

Очаквани резултати: Създаване на привлекателна обкръжаваща среда с модерна визия за по-

пълноценно протичане на учебния процес. 

 

Раздел V 

Дейности за постигане на целите 

 

1. Административно-управленска дейност: 

Разпределение на изпълнението на заложените стратегически цели в годишен план за дейността 

на ОУ „Мати Болгария“. Определяне на конкретни срокове, задължения и отговорности по 

реализацията им. Докладване на резултатите. 

• Контролната дейност – педагогически контрол, административен контрол.  

• Разпределение на учебния материал, утвърждаване на учебни планове.  

• Избор на учебници, учебно помощна литература, учебни пособия и други информационни 

средства. 

• Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на повишаване на 

инициативността от страна на родителите за участие във вътрешно - училищния живот и мотивиране 

заинтересоваността им. 

•  Издигане имиджа на училището на местно, областно, национално и международно ниво. 

 

 



2. Образователно-възпитателна дейност: 

• Провеждане на дни на отворени врати във връзка с план приема за I клас. 

• Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с интерактивни методи и форми и 

прилагане на интерактивно обучение  и иновации.   

• Планиране разширяването на връзките с културните институции в града (ОБ „Искра“, НЧ 

„Искра“, музеи и др.). 

• Отбелязване на годишнини, религиозни и официални празници, посещения на културни 

институти. 

• Популяризиране дейността на училището на общински, областни, национални и 

международни форуми и в медийното пространство. 

• Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации с дейци на науката, културата, 

изкуството и спорта и др. 

 

• Грижа и внимание към всеки ученик, успешно прилагане на Наредбата за Приобщаващото 

образование и личностното развитие на учениците. 

• Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение. 

 

3. Квалификационна дейност: 

• Повишаване на квалификацията на преподавателският състав, чрез осигуряване условия за 

участие във вътрешно-квалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и 

методическа култура и подготовка на педагозите. 

• Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на 

конкурентноспособността и професионалното самочувствие. 

• Планиране на обучения за повишаване квалификацията на учителите и за обогатяване  

формите на вътрешна и външна квалификация. 

 

4.Социална и културна дейност: 

• Модернизиране на материално-техническата база, чрез извършване на основни и текущи 

ремонти, закупуване на техника и материали. 

• Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените 

прояви посредством ефективно организиране на извънкласната и извънучилищната дейност. 

• Планиране честване на национални, общоградски и вътрешно-училищни празници и 

мотивиране участието в тях. 

• Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за ученици и учители. 

 



5.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията 

• Чрез средства от бюджета на училищната общност. 

• Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за реализиране 

стратегическите цели, осигурени от дарения и спонсорство. 

• Участие в целеви програми на МОН и проекти.   

• Поддържане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното 

заведение. 

 

 

 

Раздел VІ 

Заключение 

 

Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на 

МОН, РУО – Стара Загора и спецификата на училището. 

Стратегията за развитие на ОУ "Мати Болгария” обхваща периода от 2020 до 2024 година и 

подлежи на актуализиране при необходимост. 

Актуализираната Стратегия за развитие е приета на заседание на ПС от дата: 13.09.2022 г. и 

утвърдена със заповед № РД-10-1187/14.09.2022 г. на Директора на учебното заведение.   

Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността на ОУ „Мати 

Болгария“. 


