
 
 

Утвърждавам: /п/ 

Ирина Чолакова 
директор на ОУ “Димитър Талев” 
 

 

 

 

2021 –2024  

 

 

 

 

 

 

Настоящата Стратегия е приета с Решение № 2 от Педагогическия съвет на проведено заседание № 7/                

19.01.2021 г../съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование/ и                
утвърдена със заповед № РД-10-601/ 22.01.2021г.  на директора. Съгласувана е с Обществения съвет. 



 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. Профил на ОУ „Димитър Талев“ ……………………………………….………. стр.3 

II. Орниграма на ОУ „Димитър Талев“ ……………………………………….…… стр.4 

III. Програмна система. Стратегически намерения Визия и мисия за развитието на          

училището.Ценности и филосифия на ОУ “Димитър Талев”................. стр. 5 

IV. Философия на образованието в ОУ “Димитър Талев”……………….…. стр. 8 

V. Принципи и ценности на ОУ “Димитър Талев”……………………….… стр. 9 

VI. Стратегически приоритети на ОУ “Димитър Талев”……………….….…. стр. 9 

VII. Средови контекст – анализ на функционирането в рамките на собствената уникална среда            

…………………………………………………………………………. стр. 16 

VIII. PEST анализ на макрониво……………………..…………………………… стр. 24 

IX. Индикатори,  наблюдение, анализ,оценка,приложения и отчитане..….. стр. 27 

X. Нормативна основа на стратегията ……………………………………..… стр. 29 

XI. Авторизация ……………………………………………………………….... стр. 31 

XII. План за действие с финансиране…………………………….................…. стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ПРОФИЛ НА ОУ “Димитър Талев”   

Ето и историята на създаването на училището: 

27.04.1971 г. Началото е положено. Ражда се ново училище с директор Вълкана Савова и 31 учители.                

Занятията се водят в сградата на ЕСПУ 

„Васил Коларов“. 

23.02.1972 г. Издаден е указ на Държавния съвет на НРБ, с който е дадено името на училището                 

„Райчо Кирков“. 

01.11.1973 г. Направена е първата копка за строеж на сграда на училището. 

14.10.1976 г. Новата училищна  сграда е официално открита. 

12.05.1976 г. Училището е обявено за базово. 

20.02.1979 г. Училището е обявено за образцово. 

15.09.1992 г. Основно училище започва да носи името на видния български писател Димитър Талев. 

15.09.2018 г. Иновативно ОУ “Димитър Талев” е част от инициативата „Училище в облака –               

G-SUITE FOR EDUCATION“ 

15.09.2019 г. Като иновативно училище ОУ “Димитър Талев” участва в проект на МОН “Иновации               

в действие”. Посредством училищна мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации. 

15.09.2020 г. Иновативно ОУ “Димитър Талев” предлага обучение в съвременна училищна сграда за              

959 ученици през учебната 2020/2021 г. - 576 ученици в начален етап и 383 в прогимназиален етап,                 

разпределени в 39 паралелки в персонални  класни стаи: 

● Иновативна, просторна, четириетажна комплексна площ от 5555 m2 

● Закрит физкултурен салон и мултифункционален спортен център 

● Външна площ - повече от 4000 m2 

● Кабинет по природни науки, снабден с оборудване 

● Кабинет по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, компютърни кабинети         

библиотека 

● Фоайета за отдих и творчески занимания 

● Свеж въздух и чудесен изглед към ‘Джендем тепе” най-високото от днешните шест тепета на              

град Пловдив 

 

 

 

 

 



 

II. ОРНИГРАМА 

 

Портретът на ефективното училище ОУ “Димитър Талев” е конфигурация на           

мисията, визията, имиджа и целите на училището, както и неговата култура, с два вида              

характеристики – организационно-структурни и процесуални. Организационно-струк-      

турните характеристики включват управление на училището, управление на процесите         

на обучение и възпитание, постоянство на учителската колегия, професионално развитие          

на учителите, подкрепа и сътрудничество с родителите, признаване на учебните          

постижения във и извън него. Процесуалните характеристики включват планиране,         

колегиалност, идентификация с училището, ясно формулирани цели и очаквания на          

учители и ученици, ред и дисциплина. Стратегията на ОУ “Димитър Талев” е             

колективен модел на адаптивно поведение. Стратегическия мениджмънт определя        

посоката, фокусът, усилията за осигуряване на последователност от действия и насоки на            

поведение в отговор на влиянието на околната макросреда. Оформя модел на бъдещето            

и постигане на желание резултати с налични средства. Стратегическият подход на ОУ            

“Димитър Талев”е рационално планиране въз основа на оценка на възможностите и           

заплахите на района външни сили и на слабостите във вътрешната среда. 

 

 

 

 



 

III. ПРОГРАМНА СИСТЕМА. ВИЗИЯ И МИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.         

ЦЕННОСТИ И ФИЛОСОФИЯ НА ОУ “Димитър Талев” 

През последните години светът става все по-неспокоен, сложен и бързо променящ се. Това създава              

както възможности, така и предизвикателства. През следващите пет години ОУ “Димитър Талев”            

има потенциала и развитие ролята си на иновативно училище в тази променяща се обстановка.              

Заедно, ние ще бъдем решителни и целенасочени, като се опираме на нашите ценности и силните               

страни на нашия модел на иновативна организация на учебния процес, организация и управление, ще              

формираме бъдещия свят на учениците ни утвърждавайки интересите им. Нашите приоритети           

отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят           

нашите виждания за новия иновативен и дигитален статут за европейско развитие на училището и за               

изграждане на личности с дигитални умения и креативност. Екипът ни поема отговорност за             

провеждане на училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и            

личностното развитие на учениците ни и се ангажираме с постигането на модела за оптимизиране на               

технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за            

развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно            

пространство.  

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност и необходимост от следване и              

развитие на училището, чрез глобална дигитална трансформация, превръщайки ОУ “Димитър Талев”           

в организатор, създавайки иновативна образователна среда, образователни инструменти, методи и          

организация за преподаване на STEM, които го превръщат в преживяване. С реализирането ѝ ще се               

отговори на очакванията на всички участници в образователния процес: 

� учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на            

всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез         

изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си,            

да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

� родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на          

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното           

образование; 

� обществото – изграждане у учениците на социално-значими жизнени ценности,         

дигитални компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото; 

� педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за непрекъснато          

усъвършенстване, саморазвитие и самореализация. 

Приоритетите на ОУ “Димитър Талев” в мисията са иновативен мениджмънт в качеството на             

образованието и издигането му до рейтинг на преуспяващо училище с безопасна и естетически             

издържана среда. Училището е отворено към промяна с премерен риск, загриженост и отговорност             

 



 

към своите цели. Културата на ОУ “Димитър Талев” е балансирана, с високо равнище на               

определеност и партисипативност – съучастие на заинтересовани групи и страни. Педагогическите           

специалисти имат компетентностите да преподават не само във функционални класни стаи, но и във              

виртуални такива. Нашата мисия е да предложим висококачествено и модерно образование на            

ученици със силна индивидуалност и присъствие, интелект и мотивираност като:  

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ: 

➢ постигане на устойчивост на процесите в GOOGLE G-SUITE като гаранция за бързото и             

безпроблемно преминаване към ОЕСР за отделна паралелка или за цялото училище; 

➢ разширяване на използването на инструментите на GOOGLE G-SUITE в ежедневната работа           

на учителите по всички учебни предмети; 

➢ разширяване на обхвата на прилагане на образователния модел 1:1 най-малко в още три             

паралелки в училището и по програмата GOOGLE референтно училище; 

➢ пренос на  още по-голямата част от административните процеси в облака; 

➢ осигуряване на учебна среда, която да е безопасна и подходяща за придобиване на дигитални               

компетентности. 

➢ разработването на учебна програма по разширена подготовка, която да дава максимално           

добра подготовка на учениците за по-нататъшното им образование  

➢ развиваме и окуражаваме в учениците свобода на изразяване и отстояване на личната си             

позиция, отговорни към своето здраве; 

➢ екостатут с отговорно отношение към природата, която ги заобикаля и в по-широк план – да               

проявяват загриженост за глобалните проблеми, свързани с околната среда  

➢ мултиплициране на материална база, която в пълна степен да спомага за прилагането на             

най-съвременните методи на обучение  

➢ възможности на персонала за професионално развитие и усъвършенстване в областта на           

съвременните технологии, езикова подготовка, нови образователни практики и всякакви         

новаторски идеи в областта на образованието. 

➢ удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата         

взискателност на родителите. 

 

 

 

 

ВИЗИЯ  

 



 

Учебната среда, образователно-технологичния фактор на ОУ “Димитър Талев”, човешките         

ресурси, организационната култура, класните стаи са фокусирани върху академичните постижения и           

възможните предизвикателства за учене в електронна среда. За всичко това се грижи            

високомотивиран и отговорен педагогически екип от 75,5 преподаватели. Стабилната и безопасна           

вътрешна среда, както и различните дейности осигуряват споделянето на училищни ценности за            

периода 2020-2025 г., ще се развива в посока за още по-качествен образователен процес, ще бъде               

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат            

успешно да приложат образователните стандарти.  

� С автономията, която ни позволява статусът Иновативно училище, ние ще          

разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на           

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. Ще приложим           

различните форми на обучение в условия на COVID-19 – алтернативни, с цел да отговорим              

на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим             

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище и опазване здравето на учениците            

ни и семействата им. 

� Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за            

постигане на заложените в нашата мисия приоритети.  

� С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо            

образование, ще осигурим възможност учениците и техните родители да получат подкрепа           

при необходимост от приобщаване и социализация, ще въведем фронтално преподаване и           

съвместното преподаване с втори учител в класната стая в паралелки с ученици със             

специални образователни потребности. 

� Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който             

участват ПС, Обществения съвет и представители на класовете.  

� Ще продължим да осъществяваме такава организация на учебния процес, която да           

бъде инструмент за развиване на ученици с изявени дарби и удовлетворяване на            

потребности и интереси.  

� В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за          

здравословен начин на живот, като осигурим лекарска грижа и се включим в проекти и              

програми, които да укрепват здравето на учениците и подпомагат здравословния им начин            

 



 

на живот - профилактика на очното зрение, орална хигиена и използването на силанти,             

превенция на гръбначни изкривявания. 

� За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим            

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на България, на родния град            

чрез включване в местни и национални инициативи. 

� Реализиране на инициатива “Ученикът – активна личност с патриотично и          

екологично възпитание и национално самочувствие” под патронажа на Директора в три           

неучебни, но присъствени дни за всяка учебна година. 

� Ще продължим дейностите си по НП „Заедно за всяко дете“, НП „Без свободен час“,              

НП „Иновации в действие“, Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП            

НОИР, съфинансирана от ЕС 

 

 

IV. ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ “Димитър Талев” 

Ангажираност към споделена активност на ученици и учители, интеграция на класика и            

дигитален конструктивизъм в обучението. 

 

V. ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ НА ОУ “Димитър Талев” 

са социално одобрени, споделени и приписвани представи и изказвания за училището като            

организация в рамките на определената култура и общество. 

� Утвърждаване на общодемократични, общокултурни и национални ценности и закоността. 

� Гражданска възпитаност, приноси към обществения живот, развиване на морални         

добродетели. 

� Психическо, физическо благополучие и безопасност на учениците и персонала 

� Преобладаване на диалога, недопускане на агресия, конструктивност при решаване на          

проблеми 

� Приемственост - опит, споделяне, развитие на образователни и спомагателни процеси. 

� Градивна комуникация, общуване и осведоменост персонал-ученици-родители 

 



 

� Интегритет – екипност, отговорност, правдивост, доверителни отношения 

� Развиване на чувство на гордост, самочувствие и лична идентичност. 

 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОУ “Димитър Талев” 

Приоритетна област 1: Ефективно управление на училището и образователни иновации 

� Стратегическа цел 1: Интерактивен мениджмънт. Определяне на перспективи за         

устойчиво развитие, стимулиране на инициативи 

� Стратегическа цел 2: Управление, основано на креативност и иновации 

� Стратегическа цел 3: Развитие на образованието и обучението в иновативна среда 

� Стратегическа цел 4: Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

Приоритетна област 2: Мотивация за учене и пълноценно участие 

� Стратегическа цел 1: Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко           

дете и на всеки ученик 

� Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна, модерна и мотивираща ученето          

образователна среда 

� Стратегическа цел 3: „Зелена“ образователна среда 

Приоритетна област 3: Знания, умения, ценности, таланти и потенциал на учениците 

� Стратегическа цел 1: Учебно съдържание, преподаване и оценяване в съответствие с           

компетентностия подход 

� Стратегическа цел 2: Формиране и развитие на ключовите компетентности 

Приоритетна област 4: Мотивирани и креативни учители 

� Стратегическа цел 1: Повишаване на привлекателността и престижа на учителската          

професия и обезпечаване на системата с учители 

 



 

� Стратегическа цел 2: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се           

роля на учителя 

Приоритетна област 5: Дигитална трансформация и осъвременяване на материално-техническата база 

� Стратегическа цел 1: Формиране и развитие на цифровите умения и на дигиталната            

медийна грамотност 

� Стратегическа цел 2: Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и            

чрез дигитални ресурси 

 

Оперативни дейности по Приоритетна област 1: Ефективно управление на училището. 

Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна           

публичност и прозрачност на управление и състояние. Стратегическата цел на ОУ „Димитър Талев“ е              

утвърждаване престижа на училището като модел за мотивираща, иновативна и здравословна среда            

за развитие на личностния потенциал на ученика в изграждането на европейско самосъзнание,            

иновативност и навици за дългосрочен успех. Екипът на ОУ „Димитър Талев“ се стреми към              

запазване на високото ниво на прием в начален и прогимназиален етап. 

 

1. Разпределение на отговорностите между ръководството на училището, педагогическия        

колектив и непедагогическия персонал чрез регулярни срещи и всекидневна комуникация          

чрез служебната персонална поща със собствен домейн (google g suite).  

2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност на педагогическите         

специалисти на вътрешно-училищно ниво: 

● Изработване на план за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да           

повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на              

атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки /чл. 223 ЗПУО/.  

● създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през             

целия живот.  

● планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност на педагогическите         

специалисти чрез създаване на екип от обучители от педагогически специалисти. 

●  Изграждане на училищна система за качество, включваща:  

 



 

● повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол         

на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание и личностно развитие на           

учениците и създаване на училищни партньорства.  

● разработване на училищни учебни планове за всеки етап на обучение – всяка година,             

съгласно изискванията на нормативната основа. 

3. разработване на ефективно разпределени дейности годишна за подобряване на целодневната          

организация на учебния ден в съответствие със стратегията, иновативния характер и           

спецификата на училището.  

Оперативни дейности по Приоритетна област 4: Мотивирани и креативни учители 

Изграждане на система за менторство на новоназначените преподаватели, както и условия за            

приемственост при заместване определяне на ментор за новоназначените с цел бързо           

интегриране в екипа на новодошлите. Определяне на ментор за интегриране в екипа на учители              

по заместване, без да се отрази на качеството на преподаване и изпълнение на заложените              

краткосрочни и дългосрочни цели на училището.  

4. Изграждане на механизъм за споделяне на ефективни практики с цел:  

● популяризиране на добрия педагогически опит и иновативни практики; споделяне на          

придобити знания, умения, от съответните преподаватели с останалия педагогически         

колектив;  

● провеждане на „Дни на отворени врати“ в училището; провеждане на съвместни           

дейности с родителите като партньори;  

● провеждане на съвместни дейности и участие във форуми, кръгли маси, събития с            

представители на образователните институции - за споделяне и обмен на опит и добри             

практики, позволяващи генерирането на иновации.  

● Изграждане на екипи за работа по проекти и учебни програми по разширена            

подготовка. 

● Изграждане на система за мотивация на педагогическите специалисти за повишаване          

квалификацията и кариерно развитие чрез предварително проучване за нагласите за          

планиране на обучения, семинари за квалификационната дейност. 

● Планиране, координиране управление и контрол на дейностите за повишаване         

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво от комисия. 

● участие в обучения за придобиване на сертификати за гугъл-учители и превръщане на            

училището в референтно. 

● Публикуване и ползване на авторски материали 

 



 

● Прилагане на Компетентностен подход-разработване и развиване на комплексна        

педагогическа технология, включваща иновативни методи на обучение  

● Развитието на авторската педагогическа технология в училището е свързано с          

прилагането на методите на проблемно и проектно-базираното обучение. 

● Авторска методология по природни науки -основната цел ще е да се създаде авторска             

програма за извънкласна дейност, учебно пособие и методическо ръководство за          

организиране на едногодишен ФУЧ 7 клас, акцентирайки върху климатични промени.          

Разработване на иновативен формат на обучение за развиване на меки умения и            

умения за управление на кариерата в ученици в гимназиален етап. 

Оперативни дейности по Приоритетна област 3: Знания, умения, ценности, таланти и           

потенциал на учениците. 

Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за да постигнем               

поставената цел. Създаването на собствен модел от всяко училище за организиране на учебния             

процес в условията на СOVID 19 предполага експериментиране и прилагане на различни            

педагогически и организационни модели и практики. С превръщане на училището в активна общност             

чрез оптимизиране на връзките между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите             

като партньори в обучението; 

� достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от           

платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри          

педагогически практики в името на образованието;  

� гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации,          

интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално       

осъществяване на междупредметните връзки;  

� фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху          

формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и           

жизнения и социалния опит, който той има;  

� открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в           

процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват          

способностите за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се             

изисква толерантност към мнението на другите участници в дейността и вземане на            

информирани решения;  

 



 

� формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, здравословен           

начин на живот и активна гражданска позиция и отговорност.  

� Организиране на училищни състезания и конкурси. Подготовка за участие в градски и            

общински кръгове на състезания, олимпиади и конкурси 

� развива ключови умения - личностни, трансверсални умения в специфичен контекст          

подсилвайки естественото когнитивно, емоционално и социално развитие на        

учениците в прогимназиален етап.  

� тематични партньорства с музеи, библиотеки, галерии 

� регулярни посещения на “Urban art” пространства в Пловдив 

Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния процес е синхрон               

между всички учители, активна подкрепа на ръководството на училището и (съ-)участие на            

родителите.  

Оперативна дейности по Приоритетно направление 2: развиване на училищната среда и            

адаптиране на ученика към нея  

Към момента в посока на подобряване на средата в училището и адаптиране на ученика към нея се                 

работи усилено, извършени са редица действие пряко свързани със съвременните очаквания към            

институцията. 

� Извършване на ремонтни дейности за енергийна ефективност, подобряващи        

материално-техническата база на училището с цел по-лесното адаптиране на ученика          

към училищната среда, постигане на енергийна ефективност. 

� Изцяло е обновяване на корпусът на прогимназиален етап-4-ти етаж. В коридора           

между класните стаи да са ситуирани удобни мебели, съобразени с възрастовите           

особености на учениците, като те представляват кътове за общуване и отдих. На            

стените да са разположени бели дъски, служещи за поле на изява на творческите             

способности на учениците. В стаите да се предвидят удобни места за релаксация и             

комуникация, както и модерна техника за преподаване, учене и разработване на           

проекти.(телевизори и chromebook). 

 



 

� Училището разполага с екип от логопед, психолог, ресурсен учител и педагогически           

съветник, които помагат интеграцията на деца с обучителни трудности и специални           

образователни потребности. 

� Стимулиране креативността на учениците и учители и техния стремеж към          

иновативност чрез разчертани и нарисувани полета за различни игри, които          

подпомагат освен физическото развитие на учениците, но са в подкрепа на учебния            

процес. Игрите ще са от направленията математика, български език и литература,           

английски език и физическо възпитание и спорт. Предвидено е, да служат за развитие             

на въображението и творческото мислене. 

� Довършване на етап 2 и реализиране на етап 3 от проект за "Рехабилитация,             

обновяване и възстановяване на външна спортна площадка в ОУ „Димитър Талев"; 

� Ремонт на коридори, учебни кабинети и покрив на сградата;рехабилитация на общи           

части и парна инсталация, саниране на сградата; 

�  Нова образователна среда с ергономични училищни маси 

� Архитектурен проект за реконструкция в СТЕМ среда – Обособяване на конферетна           

зала етаж 3, изграждане на дигитална лаборатория по химия и физика, сектор за             

личностно развитие, промяна на местоположението на библиотека и кабинети 

� Реновиране на компютърни кабинети чрез обзавеждане, оборудване и осигуряване на          

нова компютърна техника; 

� Закупуване на техника за осъществяване на образователния процес /телевизори,         

лаптопи с висока издръжливост на батерията и дигитална писалка, дигитални          

микроскопи и мултимедия/ 

� Подобряване на WI-FI мрежата за връзка с интернет чрез поставяне на допълнителни            

точки 

 

 

 

 



 

 

Оперативни дейности по Приоритетна област 5: Дигитална трансформация 

Внедряване  на иновативни и приложими подходи за работа в иновативната класна стая с помощта на 

учениците и преподавателския колектив. 

� Използване на методи на преподаване, насочени към креативно използване на новите           

технологии: 

● интегриране на неформални методи на преподаване, даващи възможност за повече           

интерактивност в учебния час и учене чрез правене.  

● включване на изкуствата и спорта в интердисциплинарни теми за усвояване на нови            

знания или за затвърждаване на стари 

� Прилагане на компетентностен подход  

� Използване на ИКТ - Модел 1:1 и Google g suite for education 

� Организация и управление на училищните процеси в учебна дейност 

� Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците включващ 

� .Концепция в методите на преподаване: 

1.  Универсалност и релевантност на темите. 

2. Логическо мислене и  математическа аргументация 

3. Решаването на проблемите и разбиране на символите-способността да четат и интерпретират. 

4. Пространствено мислене и практически способности. 

5. Културен аспект.Работа с информация. Планиране. Симулация. 

6. Използване на технологии и математическо и дигитално оборудване. 

7. Открояване на структурни елементи,които са предпочитани и очаквани от учениците. 

8. Целесъобразно управление на урочното време и постигане на баланс между отделните урочни            

елементи.  

9. Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя спрямо           

учебната програма чрез компенсаторно преподаване и прилагане на: 

� Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци публикуването им         

в https://e-learn.mon.bg/ 

 

https://e-learn.mon.bg/


 

� Осигуряване на обучения за методически насоки за работа с интерактивно          

съдържание в мултимедийна и електронна среда Google Certified Educator по          

стипендията по официалните програми на Google за педагогически специалисти. 

� Създаване на обща база данни на учебни и помощни материали по степени и екипи за               

ключови компетентности. 

� Мултиплициране на придобитите знания на семинари и квалификационни обучения. 

� Реализиране на общи проекти съвместно на няколко дисциплини. 

� Създаване на съвременна интерактивна читалня към училищната библиотека и         

активното й включване в учебния процес. 

� В иновативната концепция за кариерно ориентиране ще се прилагат следните          

подходи: STEM (наука, технология, инженерство и математика) и SMAC (социални,          

медийни, аналитични и „облачни“).  

� създаване на европейски клуб в училището, в качеството му на посланик и            

комуникация на училището с български училища в чужбина. 

 

VII. СРЕДОВИ КОНТЕКСТ – АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО В РАМКИТЕ НА         

СОБСТВЕНАТА УНИКАЛНА СРЕДА 

 

ОДИТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Наличие на квалифициран   

ръководен персонал – директор. 

� Квалифициран педагогически  

персонал 

� наличие на правоспособни   

учители по всички учебни    

екипно усъвършенстване на   

интердисциплинарния подход на 

преподаване и интегриране във всички 

предмети на проектно-базираното 

� образование, развиващо  

предприемачески и трансверсални   

умения в учениците, позволяващи    



 

 

предмети във всеки етап и в      

ЦОУД 

� Провеждане на ефективно   

дистанционно обучение 

� Наличие на квалифициран и    

компетентен непедагогически  

персонал, отдаден на   

задълженията си в полза на     

развитие на училището 

 

правенето на междупредметни връзки    

и 

� осъществяването на  

причинно-следствени връзки между   

определени факти, явления, събития,    

процеси; 

� Включване на педагогическите   

специалисти в различни форми на     

квалификация 

� Повишаване дигиталните умения на    

педагогическия персонал 

� Съвместна работа по   

национални/международни проекти на   

учители и ученици. 

� Квалифициран персонал за работа с 

технологии и интерактивни средства с     

ниво 1 и ниво 2 с гугъл сертификати. 

� осигуряване на обучение за учителите     

по доцимология – свързано с методи на       

оценяване на учениците, тестово    

изпитване, формиране на оценка,    

използване на разнообразни форми на     

проверка и оценка, основани на     

достъпност на оценяването, точност,    

яснота, съгласуваност и сравнимост. 

� прилагане на разнообрани форми за     

проверка и оценка на постиженията на      

учениците (формални, неформални,   

вътрешни, външни форми на    



 

 

оценяване, самооценяване и взаимно    

оценяване) 

� Използване на портфолиото като 

инструмент за професионално развитие    

и оценка 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

осигуряване на предимство за изява на      

учители като мениджъри и като главни      

учители 

-Недостатъчни компетентности по   

владеенето на чужди езици за изготвяне на       

проектната документация /априкационни   

формуляри, отчетни форми,   

кореспонценция/ 

Липса на механизъм за обвързване на 

резултатите на учениците с участието на 

учителите в различни форми на повишаване      

на квалификацията; 

 

-не е проведена самооценка с изводи и мерки за         

осигуряване на по-високо качество на     

образованието 

- Недостатъчно познаване на нормативната база от       

педагогическия персонал 

 

УЧЕНИЦИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Постоянно нарастващ брой   

ученици в последните години,    

което осигурява финансова   

стабилност на училището в    

условията на делегиран бюджет 

� Успешна реализация на   

план-приема на ученици 

� Прием на ученици извън района     

на училището. 

� Намаляване на мотивацията за учене у      

учениците 

� Изграждане на ефективно ученическо    

самоуправление 

� Разработване на училищни учебни 

планове, отговарящи на търсенето от 

учениците и на ресурсите, с които 

разполага училището. 



 

 

� Едносменен режим на обучение 

� Осигурени безплатни закуски за    

учениците от подготвителен до 4     

клас. 

� Безплатни учебници за учениците    

до 7 клас 

� Перманентен анализ на   

резултатите от вътрешното и    

външно оценяване /НВО/ на база     

постигнатите резултати, 

� Перманентен анализ на   

резултатите от вътрешното и    

външно оценяване /НВО/ на база     

постигнатите резултати, 

� Скали за оценяване са изготвени     

по всички учебни предмети. 

� Учениците се обучават по    

доказали своята ефективност   

училищни учебни планове,   

отговарящи на интересите им 

� "Космически предизвикателства“, с   

които да се провеждат сесии за      

запознаване с космическото   

инженерство 

� Робо Лига България, с които да се       

провеждат сесии по роботика.    

Изкуствен нтелект, 3D принтери и     

виртуална реалност и как да се      

управляват; 

� Посещение на академична среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

Често се пренебрегва   

потребността на ученика от    

индивидуален и диференциран   

подход съобразен с   

психофизиологичните му  

особености; 

Понижаване на нивото на подготовка     

на новоприетите ученици преместени    

през учебната година 

� Повишаващ се брой ученици със СОП 

� Неефективност на обучение при    

наличието на голям брой ученици в      

една паралелка 



 

 

� недостатъчно развито ученическо   

самоуправление - ученически   

съвет, дежурство на учениците в     

помощ на дежурните учители; 

� недобра успеваемост на   

учениците на външно оценяване,    

олимпиади, конкурси 

 

� Повишаване броя на ученици с 

противообществени прояви и прояви    

на кибертормоз.Налагане на санкции 

ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Създадени условия за   

експониране на художествени 

� произведения на ученици и    

учители в училището; 

� Избор на единна електронна 

� образователна платформа за   

обучение от 

� разстояние при необходимост. 

Училището да бъде общински център     

за реализиране на ОЕСР. 

� Участие в НП „Изграждане на     

училищна STEM среда“ и програма     

„Еразъм +“ 

� екипно усъвършенстване на   

интердисциплинарния подход на   

преподаване и интегриране във всички     

предмети на проектно-базираното   

образование, 

� възможни партньорства с различни    

организации за съвместни дейности и     

подпомагане. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 



 

 

Липса на европейско измерение и     
съдържание на училищното CV    
и сайт 

Не се рекламира достатъчно и не      

налагат агресивно иновациите  

� Очаквана съпротива от нежелаещите да     

участват в промяната 

УЧИЛИЩНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

наличие на мерки за адаптиране на      

ученика  към училищната среда; 

� охрана и сигурност – /училището     

като безопасно място/ 

� ежегодно обновяема материална   

база; 

� клубове -  занимания по интереси 

� привлекателна учебна среда – добре     

оборудвани кабинети. 

� Създадена училищна идентичност   

чрез:  

� патронен празник  

� ученически униформи;  

� символи и традиции.  

� изграждане на система за    

екологично чисто отопление на  

Видеонаблюдението да е с достъп до      

всички точки на сградата и дворното      

пространство; 

� Саниране на училищната сграда. 

� реорганизация на материалната база с     

обособяване на пространство за СТЕМ     

дейности 

� Обновяване на сградния фонд чрез     

архитектурен проект 

� закупуване на енергоспестяващо   

оборудване 

 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

Непрекъснато повреждане на   

чинове, столове и бели дъски. 

Невъзможност да се обновят всички етажи      

за модерно функциониране на училището. 



 

 

� липса на добре оборудвани    

помещения за провеждане на  

� лабораторни упражнения 

� липса на помещение за общуване     

през свободното време за    

учениците и помещение за срещи     

с родители 

� посегателства от външни лица върху     

съоръженията на двора 

� нанасяне на материални щети върху     

материалната база и активите по     

сградата 

ОСИГУРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРАКТИВНО УЧЕНЕ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

бяла дъска, компютри, мултимедиен    

проектор, хромбук,лаптопи 

� Перманентно споделяне на добри    

педагогически практики за   

интерактивно учене. 

� Модел 1:1 в прогимназиален етап 

-Практическа насоченост,  

иновативност, креативност и 

интерактивни методи и форми в     

обучението във физическа е    

електронна среда; 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

Преобладават добрите практики в    

начален етап 

� Липса на подходящи условия и     

мотивация на педагогическите   

кадри за актуализиране и    

усъвършенстване на компетентнос-   

тите им за по-ефективно    

използване на технологиите и    

внедряването на 

� STEM в обучението по всеки     

предмет; 

Риск от проникване в електронната     

системата с училищна документация от     

недобронамерени лица 



 

 

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

� богата история и дългогодишни    

традиции; 

�  училищни символи /знаме, химн/; 

� Система за двоен подпис 

� Осигуряване на прозрачност и    

публично отчитане на средствата от     

бюджета и извън бюджетните    

приходи.  

� Училището прави тримесечни   

отчети, които публикува на интернет     

страницата си  

� добра система за библиотечно и      

информационно обслужване 

� -Инструкция за предварителния   

контрол във връзка със завеждането     

и изписването на краткотрайни и     

дълготрайни активи 

� -Автономия по отношение на    

управление на делегиран бюджет 

� -Адекватно разработена система за    

финансово управление и контрол в     

публичния сектор 

� Автономия по отношение на    

управление на делегиран бюджет 

� Високи стандарти на   

предлаганото основно  

образование. 

Организиране на дарителски кампании от     

училищната общност; 

Осигуряване на алтернативни източници на     

финансиране – чрез работа по проекти и       

програми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) И ТЕНДЕНЦИИ 

 

� Използване на системата за    

диференцирано заплащане на   

педагогическите и  

непедагогическите специалисти; 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

I. Липса на постоянна обратна връзка,     

за удовлетворението на учениците    

от получаваното образование, както    

и мнението на техните родители 

Информационна опора за организиране и     

провеждане на ОЕСР в условия на COVID-19 

Ефективна дейност на Училищното    

настоятелство 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) 

Среда  Тенденции  Последствия 

Полит

ическа

/закон

ова  

ЗПУО –  

образованието е национален 

приоритет 

Качествена промяна във философията на 

образователната система: нова образователна 

структура, организацията на обучение, гъвкавост и 

свобода на учебните планове и програми, ново 



 

 

отношение към ученика и учителя и неговата 

квалификация и кариерно израстване, оптимизирана 

система на оценяване, форми за цялостна и  

индивидуализирана подкрепа на учениците и др.      

Законът не е хармонизиран с европейските норми       

при преместване на ученици и с новата       

организация на училищната мрежа след     

въвеждането на промените в условия на      

КОВИД-19. Съдействие за обхвата на     

подлежащите ученици 

иконо

мичес

ка 

Нестабилна икономика. 

Нисък дял на чуждестранни 

инвестиции. 

България отделя малко 

средства за образование в 

сравнение със страните от 

ЕСкато дял от брутния 

вътрешен продукт. 

Социални неравенства – 

ниски доходи насемействата, 

безработни родители. 

Съществен ръст на заплатите 

на 

педагогическите 

специалисти през 

последните години 

Недостатъчен размер на средствата за образователната 

система и конкретно за всяко училище; свиване на 

разходната част от бюджета на училището. Планиране 

изразходването на делегирания бюджет съобразно 

реалностите. Отпадане на ученици от училище, 

поради заминаване в чужбина или смяна на 

местожителство по икономически причини. 

Недостатъчна материална осигуреност на ученика. 

Повишена мотивация на работещите в 

образователната система, отговорно и съзнателно 

отношение към професионалните им задължения. 

Повишен интерес към професията 

социа

лна 

Влошаване на  

демографските 

показатели. 

Ниска заинтересованост  

на родителите. 

Отрицателно влияние на   

средата върху 

Нарушена и пренебрегната възпитателната    

функция на семейната среда. Родителската 

незаинтересованост и търпимостта на обществото     

към отрицателните явления са съществена     

причина за недоброто възпитание, липсата на 

мотивация, а в редица случаи – за агресивното        

поведение на учениците. 

 



 

 

При така анализираните вътрешни и външни условия и предвид съотношението между 

позитивното и негативното въздействие на факторите на средата, изборът ще е насочен към 

офанзивна стратегия и работа в посока на реализиране на потенциалните възможности за 

развитие. 

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на външни фактори, ще се             

задейства логиката на промяна към Стратегия на адаптация. 

Изпълнението на стратегията подлежи на мониторинг ежегодно. 

 Резултатите се отчитат с доклад пред Педагогическия съвет.  

Стратегията подлежи на изменение и преосмисляне в съответствие с динамиката на           

изменение на социалната и икономическата среда в страната.  

Въз основа на тази стратегия ежегодно се разработва годишния план за дейността на             

училището, плановете за дейността на катедрите, плановете за възпитателна работа и           

др.планове и програми изисквани от МОН и РУО.  

С термина „бенчмаркинг“, се обозначава един от инструментите за усъвършенстване          

на дейността на училището. Ще приложим метод за непрекъснато усъвършенстване          

на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон с други училища по               

опорни маркери . При това еталонът няма да остава постоянен. Той ще съответства на              

измененията на външните и вътрешните условия – промяна на икономическата          

 

възпитанието на  

учениците и мотивите за    

учене. 

Нисък социален статус на    

родителите. 

технол

огична 

Ускорена дигитализация на   

обществото и 

образованието. 

Наличие на разнообразни   

приложения на 

технологиите в  

образованието. 

Квалификация на  

педагогическия персонал за 

работа в дигитална среда. 

Обновяване и модернизация на материалната 

база според съвременните изисквания и 

обезпечаване с необходимите ресурси за 

работа в електронна среда. 

Ефективно използване на наличната 

технологична база в училище. 

Непрекъснато повишаване на 

квалификацията на учителите чрез 

вътрешноучилищни и външноучилищни 

обучения. 



 

обстановка в страната, промяна на образователния климат, промяна на състоянието          

на училището или промяна на основнатите стратегически направления. 

IX. ИНДИКАТОРИ, НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, ПРИЛОЖЕНИЯ И      

ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА       

СТРАТЕГИЯТА 

� Утвърден финансов план за изпълнение на стратегическите цели; 

� Актуализирани вътрешни правилници; Разработени актуални вътрешни нормативни актове; 

� Разработени и утвърдени училищни учебни планове; 

� Сформирани училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на ученици; 

� Изграден позитивен климат в училище; 

� Актуален сайт на училището; Брой публикации и изяви в средствата за масова информация 

� Повишени социално-емоционални компетентности на учениците. 

� Изградена училищна STEM среда; 

�  Повишени лидерски, социални и граждански компетентности на учениците; 

� Брой участници и резултати от олимпиади, национални конкурси и състезания; 

� Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове. 

� Относителен дял на учениците, отлично положили изпити от НВО към общия брой 

ученици, съответно в IV и VII клас; Подобрени резултати от НВО в IV и VII клас; 

� Относителен дял на успешно завършилите ученици със СОП; 

� Брой ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности; 

� Брой отсъствия на учениците от учебни часове. 

� Брой ученици с наложени санкции. 

 



 

� Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск от отпадане 

от училище, за които е осигурена подкрепа за личностно развитие. 

� Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система. 

� Осигурени алтернативни форми на обучение; 

� Брой реализирани дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот; 

� Брой реализирани дейности за възпитаване на национални и общочовешки ценности; 

� Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС. 

� Утвърдени правила за оценка труда на учителите и служителите; 

� Брой оборудвани кабинети с интерактивна образователна среда; 

� Утвърдена процедура за разрешаване на възникнали конфликти; 

� Наличие на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана          

с дейността на училището; 

� Брой срещи с представители на социални партньори: Агенция за закрила на детето; 
Структури на полицията; представители на общински организации, представители на 
местната общественост и др.; 

� Предприети мерки за отстраняване на противообществени прояви; 

� Брой дейности за превенция на агресията и насилието между учениците; 

� Брой индивидуални консултации на ученици по проблеми, свързани с тяхното 

поведение, с взаимоотношения с връстници, родители, учители или с психическото, 
личностното и интелектуалното им развитие; 

� Ранно идентифициране на ученици с асоциално поведение и предприемане на мерки за работа             
с тях и техните родители; 

� Брой проведени инициативи с включване на родителите; 

� Брой проведени родителски срещи; 

� Проведени заседания на педагогически съвет в присъствието на представители на 

родителската общност. Взети съвместни решения; 

� Брой анкети и допитвания до родителите относно тяхното мнение и позиция по 

актуални въпроси; Брой дейности на Обществения съвет; 

 



 

� Брой разработени и реализирани национални и общински проекти и програми. 

�  Осигурен достъп на родителите до учебната документация; 

� Брой договори за алтернативно финансиране; 

� ПРИЛОЖЕНИЯ 

Анкети 

Въпросници 

Доклади 

Презентации 

Чек-лист 

Други 

XIII. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА СТРАТЕГИЯТА  

Настоящата стратегия е разработена на основание чл.70, ал. 1, чл.263 и чл.269 от ЗПУО. 

Съобразена е със: 

1. Стратегическа рамка за развитие на образованието и обучението в Република 

България (2021-2030) 

1. Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението 

2. Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното         

образование 

3. Национална програма „Диференцирано заплащане“, модул „Кариерно развитие на        

учителите“ 

4. Проектите и Програмите за развитието на образованието на национално равнище,           

както и  други законови и подзаконови нормативни документи 

5. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж          

„Европа 2020”.  

6. "Новата програма за умения в Европа" и Европейското образователно пространство          
до 2025 г., насочено към иновативно, приобщаващо и основано на ценности           
образование, стимулиращо основните, цифровите и предприемаческите умения и        
изграждането на европейска идентичност в цялото ѝ многообразие.  

 



 

7. Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на          
образованието и обучението „ЕСЕТ 2020“ за: Превръщане на ученето през целия           
живот и мобилността в реалност; Подобряване на качеството и ефективността на           
образованието и обучението и Разгръщане на новаторството и творчеството,         
включително на предприемчивостта, във всички степени на образованието и         
обучението.  

8. Националните приоритети в образованието и науката „България 2020 г.“, свързани с           
*подобряване на качеството на образованието и *въвеждане на система за          
продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

9. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.  

10. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от: 

o Конвенцията за правата на детето 

o Закона за закрила на детето 

o Световна програма на ЮНЕСКО и ООН „ Образование за всички“ 

o Национална стратегия за учене през целия живот 

o Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната        

система 

o Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии         

в образованието и науката на Република България 

o Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността  

o Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. 

В контекста на посочените документи в центъра на образователно-възпитателния процес се поставя            

ученикът с неговите заложби, интереси и потребности за непрекъснато образование и           

усъвършенстване, с постоянна грижа за живота, здравето и благополучието му. 

 

 

 



 

 

 

XI. АВТОРИЗАЦИЯ 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА – директор на ОУ „Димитър Талев“ 

1. Запрянка Жиговечка – заместник-директор АСД 

2. Иванка Василева – заместник-директор УД 

3. Анна Меретева – главен счетоводител 

4. Росица Гюмишева – учител, общообразователен учебен предмет 

5. Стефка Бояджиева – учител в група за ЦОУД 

6. Ангел Стоянов – учител начален етап на основното образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


