
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ    „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ
гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24

email : vasil_aprilov_ou@abv.bg

Приета на  заседание на педагогическия съвет с Протокол № 13 от 10.09.2016г и утвърдена със Заповед № 1243
от 12.09.2016 година.



СЪДЪРЖАНИЕ:

I.УВОДНА ЧАСТ

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС И ДЕЙНОСТИТЕ В ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“

III. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ“ ВАСИЛ АПРИЛОВ“

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРАТЕГИЯТА

V. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

VI. ПЛАН С ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ,ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА И
ФИНАНСИРАНЕ



За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2016/2017 338 15
2015/2016 337 15
2014/2015 358 16
2013/2014 330 15

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна
година

Непедагогически
персонал

Педагогически
персонал

Образователно-
квалификационна
степен на педагог.

персонал

ПКС и научна
степен

2016/2017 10 39 /в т.ч. 4
ПРДЛР/

Магистър- 30
Бакалавър-7
Проф. бакалавър-
2

I-2
II-12
III-5
IV-1
V-3

2015/2016 10 41/ в т.ч. 4
ПРДЛР/

Магистър-32
Бакалавър-7
Проф. бакалавър-
2

I-2
II-13
III-5
IV-0
V-3

2014/2015 10 39/ в т.ч. 4
ПРДЛР/

Магистър-31
Бакалавър-5
Проф. бакалавър-
3

I-2
II-12
III-6
IV-0



V-1
2013/2014 12 37 / в т.ч. 4

ПРДЛР/
Магистър- 31
Бакалавър- 4
Проф. бакалавър-
2

I-2
II-10
III-8
IV-0
V-1

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1. Подходяща и съвременна архитектурна
и физическа среда за обучение на
ученици.
2.Спокойна атмосфера, определена от
близката възраст на учениците,
равномерното им разпределение по
паралелки, класни стаи и етажи и
организацията създадена за обучение и
възпитание.
3. Предлагани форми на обучение –
дневна, индивидуална, комбинирана и
самостоятелна;
4. Целодневна организация на учебния
ден за учениците от 1 до 7 клас
5. Организиране на повечето от  групите
за целодневно обучение на принципа
„клас- група“;
6.  Добра спортна база – площадки,
игрище и физкултурен салон;
7.  Работа по проект „  Подкрепа за равен

1.Включване на учителите в различни
форми на квалификация.
2. Провеждане на вътрешноучилищни
квалификационни форми  насочени към
мотивирането на учителите и търсене на
съвременни начини за обучение.
3. Предоставяне на качествено
образование чрез подкрепа и
допълнително обучение на ученици със
затруднения.
4. Участие в национални програми и
проекти за разширяване диапазона на
извънкласните дейности.
5. Сътрудничество с НПО и други
организации и институции с цел
реализиране на партньорски проекти и
съвместни инициативи извън
предложените от МОН.
6. Разширяване дейността с училищното
настоятелство чрез съвместни



Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

достъп и личностно развитие“ и
осигуряване на допълнителна личностна
подкрепа на децата със СОП чрез
ресурсни учители, психолог и логопед;
8. Оборудвани кабинети по   проект           „
Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие“ с апаратура за деца със слухови
и зрителни увреждания;
9. Подготвени учители с интерес  към
непрекъснатото повишаване на
квалификацията си;
10. Избираема  подготовка по  български
език, математика и история и
цивилизация
11.  Факултативни часове по волейбол,
футбол, приложни дейности.
12. Факултативно изучаване на                   „
Религия „ и „ Русезнание“.
13. Богат и разнообразен календар с
дейности и мероприятия, насочени към
патриотичното и гражданското
образование и личностната изява на
учениците;

благотворителни коледни и великденски
базари и други инициативи.
7.Поставяне началото на ефективно
ученическо самоуправление- съобразно
възрастта и възможностите на учениците.
8. Провеждане на рекламни кампании –
начални и поддържащи.
9. Проучване на родителските и
ученическите очаквания от дейността на
училището и  дейности водещи до общи
очаквани резултати.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
1. Изоставане в модернизацията на

учебната среда 1.Недостатъчно финансиране,



Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

2. Недостиг на средства за ИКТ,
функционират само в определени
кабинети

3. Недостатъчно висок социален

осигуряващо средства предимно за
възнаграждения, но не и за политики
свързани с модернизация на учебната
среда.
2. Намаляване на броя на учениците.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
статус на педагогическия състав, което се
отразява на мотивацията за работа
4.Липса на интерес, от страна на
педагогическия състав, за търсене и
участие в проекти извън Националните
програми  и проекти на  МОН

5.Няма изготвен механизъм за
провеждане на рекламната кампания  за
записване в първи клас. Действа се
самостоятелно  и стихийно само от
учителите,  на които предстои да са
класни
6. Липса на мотивация за учене у
учениците, което се отразява в
резултатите на НВО;

3.Намаляване на мотивацията за учене у
учениците.
4. Нарастване на социалните различия
между учениците
5.Спад на интереса на семействата към
училището и често неуважение към
учителите и институцията.
6. Липсата на високи резултати  на НВО,
състезания и конкурси, което повлиява
отрицателно на имиджа на училището.
7 Голям брой   нормативни актове,  което
затруднява  запознаването и
изпълнението от страна на част от
педагогическия персонал



7. Недостатъчно използване на нови
методи за преподаване с цел активиране
и пряко участие на учениците в процеса
на обучени

II. МИСИЯ

Цялостната дейност на  ОУ „ Васил Априлов” има за цел осъществяване на качествено и ефективно обучение на учениците,
последователни, резултатни и устойчиви действия на екипа за издигане и утвърждаване престижа на училището, чрез съхраняване на
българските традиции и  приобщаване към европейските ценности.

Обучението и възпитанието на учениците е насочено към изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено
гражданско съзнание и поведение,уважаващи законите, съхраняващи националните  традиции и облик, зачитащи правата на другите,
техния език, религия и култура.

Реализиране на възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и тези на Европейския съюз в духа на
демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и
стимулиране на творческите заложби.

III. ВИЗИЯ



1. ОУ „ Васил Априлов“ да бъде образователно средище изградено на базата на добрите традиции  и модерните  методи и
технологии на обучение за достигане до знания, умения и компетентности от учениците в основна образователна степен 1-7 клас в
съответствие с държавните образователни стандарти.

2. Работа на педагогическия екип в посока повишаване авторитета на учителите и училището в града и непрекъсната
квалификацията.

3. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с
потребностите и интересите на учениците, оформящи облика на училището, за да се ограничат отрицателните последици от демографската
криза и намаляването на учениците в следствие на промените в ЗПУО.

4. Ограничаване броя на преждевременно напусналите училище чрез използване и предлагане на различни форми на обучение –
дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана.

5. Приобщаване на ученици от уязвими групи с помощта на целодневната форма на организация на учебния ден, оказване на обща и
допълнителна личностна подкрепа, образователно-възпитателен процес насочен към практическото приложение на знанието в реалния
живот.

6. Подобряване на  образователната среда  с включване на ОУ „ Васил Априлов“ в европейски оперативни програми, национални и
регионални проекти за енергийноефективни дейности, подобряване на материалната и спортна база, осъвременяване на учебните пособия
и технически средства.

7. Пълноценно използване на целодневното обучение, часа на класа и часа за спортни дейности, факултативните спортни часове и
сътрудничеството със спортни клубове за утвърждаване на навици за здравословен начин на живот и здравословно хранене с включване
по НП.

8. Насърчаване и повишаване на грамотността чрез дейности извън задължителната подготовка посредством обогатяване на
библиотеката със съвременна литература и изнесен читателски щанд във фоайето   на  2  етаж.



9. Образование и възпитание в дух на  родолюбие и общочовешки ценности с  включването в инициативи на регионални
патриотични организации,  чествания на национални и официални празници на училищно и градско ниво,  факултативни часове по
„Русезнание“ и   „Религия“.

10. Цялостно обновяване на аулата на ОУ „ Васил Априлов“ и превръщането й в  арт център  за  групите в целодневно обучение и
външни наематели.

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Ориентираност към личността Най-важната задача за нас е успехът на
отделната личност, разбиран като
формиране у всеки ученик на знания и
умения за индивидуална
предприемчивост, за справяне и
личностна реализация в динамично
променящия се живот.

Равен достъп Всеки ученик, постъпил в училището, има
право да получи качествено образование,
което отговаря на нуждите и
способностите му

Сътрудничество Успешната образователна и възпитателна
политика се основавана широко участие в
сътрудничеството с други институции – от
концепцията до изпълнението.



Отговорност Всички членове на педагогическата
колегия и помощно-обслужващият
персонал, ангажирани в образователната,
възпитателната и обслужващата дейност,
осъществявана в училището, носят
отговорност за постигане на трайни
ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост Образователната и възпитателната
дейност е ориентирана към
многообразните личностни потребности и
предоставя възможности за свободен
избор на обучаваните.

Единство в многообразието Обучението, подготовката и възпитанието
на децата и младите хора се осъществяват
в рамките на единна културно-
образователна среда, която създава
гаранции за защита и развитие на
отделните култури и традиции в рамките
на училищната образователна политика.

Новаторство Административното ръководство и
педагогическата колегия демонстрират
воля и възможности за възприемане на
нови подходи и философии с цел
постигане на по-добри резултати



Автономност Училището, като част от системата на
образованието, ползва автономия да
провежда собствена политика,
отговаряща на държавните
образователни  стандарти.

Отчетност Всички участници в образователната и
възпитателната дейност отговарят и се
отчитат за своите действия с цел
осигуряване на резултатност на
политиките.

Ефективност Динамично управление, реализация и
обвързване на ресурсите с конкретни
резултати, оценка на миналия опит и
бъдещото въздействие.

Законосъобразност Всички цели, приоритети, мерки и
конкретни действия съответстват на
Конституцията на Република България, на
законите и другите нормативни актове

V.ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

Дългосрочната стратегическа цел на Стратегията е функционирането на ОУ „ Васил Априлов“ като модерна, ефективна и
постоянно развиваща се автономна образователна система, в центъра на която е ученикът, развитието на неговите личностни качества,



интелектуален потенциал и творчески заложби.  Утвърждаване на педагогическия екип като научно и методически подготвен, приемащ
промените, новаторски настроен, адекватен на образователните потребности на обществото.

Конкретни цели на стратегията:

 Издигане на авторитета на училището в условията на растяща конкуренция.

 Реализиране на  ефективни кампании за прием в първи клас за минимализиране последиците от демографската криза и промените
в степените на образование.

 Повишаване на качеството на учебната дейност.

 Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешно-квалификационна дейност.

 Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора, за развитите на техните таланти и
способности.

 Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот.

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми.

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.

 Обновяване и модернизиране на материално-техническата база

VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

СРОК ОТГОВОРНИК ФИНАНСИРАНЕ

1.Издигане на
авторитета на
училището в

1.Реализиране на ефективна
рекламна кампания за
постиженията на

Запазване общия
брой на учениците.
Увеличаване броя на

Постоянен Директор,
заместник-
директор,

От бюджета на
училището



условията на
растяща
конкуренция

училището.Популяризиране на
училищния живот и добрите
практики чрез съвременни
средства за комуникация-
училищен сайт, фейсбук,
регионални и национални
медии, училищни кампании,
празници, радиопредавания и
др.

2. 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

3.Своевременно информиране,
подпомагане, организиране  и
насърчаване на  учениците да
участват, в училищни,
регонални, национални и
международни конкурси,
изложби и гр.

4. Планиране на избираемите и
факултативни предмети с фокус
към практическото знание и

учениците записани
в първи клас.

Развитие на
способностите на
учениците свързани
с учебната дейност и
в области извън нея

Изяви на учениците в
училище и извън
него.
Популяризиране  на
училището.

Изграждане на
идентичност на

В началото
на всяка
учебна
година

Постоянен

В началото
на всяка

ръководител
направление ИКТ и
учителите-
отговорници
според плана за
дейността на
училището

Директор,
педагогически
съвет

Директор, зам.
директор, главен
учител и всички
учители

Директор,
педагогически

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището и
училищното
настоятелство

От бюджета на
училището



развитие на креативност и
сръчност.

5. Съвместна работа с НПО,
спортни клубове, патриотични
организации и други структури,
които включват в дейността си
работа с подрастващи –
Еквилибриум,  второ РПУ

6.Предоставяне на свободен
достъп до училищната база за
провеждане на различни
видове дейност насочена към
осмисляне на свободното
време на учениците.

7.Участие в културния живот на
града и региона.

8.Разширяване на създаването
и използването на електронно
учебно съдържание.

9. Реализиране на условия за
достъп и участие в
международни образователни
програми и подобряване на
условията за мобилност.

училището и връзка
с дейностите в
реалния живот

Повишаване
равнището на
гражданското
образование.

Извънкласни форми
предлагани от
професионалисти в
различ-ни области.

Повишаване
популярността на
училището и
увереността на
учениците в
конкурентноспособ
ността им.
Запознаване с
образователните
системи в други
държави и
съвместна дейност
по проекти.

учебна
година

През
учебната
година

През
учебната
година

През
учебната
година

През
учебната
година

съвет

Учители, класни
ръководители,
педагогически
съветник

Директор,
заместник-
директор

Учители, класни
ръководители,
педагогически
съветник

Учители, класни
ръководители,
педагогически
съветник

По проекти

От ползвателите
на базата.

От бюджета на
училището

От проекти
Еразъм + и др.



2. Реализиране
на  ефективни
кампании за
прием в първи
клас за
минимализиран
е последиците
от демограф-
ската криза  и
промените в
степените на
образование

1.Стартиране на рекламната
кампания за прием в първи
клас от първия срок на
предходната учебна година с
предварително изработен план.

2.Промяна в нагласите на
педагогическия екип и
приемането на работата по
приема като ангажимент от
всички учители.

3.Добра комуникация,
сътрудничество и съвместни
празници с подготвителните
групи  от ДГ „ Детелина“ и ДГ
„Зора“.

4.Дни на отворените врати за
родителите на бъдещите
първокласници.

5.Коледни и Великденски
кампании и базари съвместно с

Изготвяне на план с
дейности, които да
доведат до
увеличаване броя на
записаните в първи
клас

Активно участие на
всички учители в
дейностите по
реклама и
презентиране на
училището.

Запознаване на
децата и родителите
от ДГ с учителите за
първи клас.

Ранно представяне
на училището пред
родителите на
бъдещите
първокласници и
предварителна

Ноември

Постоянен

По
договаряне
с ДГ „
Детелина“
и ДГ „Зора“

Март

Декември
и април

Заместник-
директор, главен
учител

Директор,
педагогически
съвет

Главен учител,
учителите от
начален етап

Директор,
учителите от
начален етап

Ръководителите на
групи по ФУЧ, СИП

Без финансиране

Без финансиране

Без финасиране

Без финансиране

Училищно



училищното настоятелство за
популяризиране на
факултативните и извънкласни
дейности в училище пред
родителската общественост

подготовка  за
състава и
специфичните
осбености на децата.

и Проект „ Твоят
час“ и училищното
настоятелство

настоятелство

3.Повишаване
на качеството
на учебната
дейност

1.Прилагане на интерактивни
методи на обучение,ИКТ в
дейности, които провокират
мисленето и самостоятелността
на децата,формиране на
практически умения и развитие
на личността.

2.Ежедневна комуникация
между педагогическите
специалисти,участващи в
образователния процес в
училището за търсене на
адекватни обучителни
решения, приемственост и
последователност в
педагогическите въздействия.

3.Ефективно диференциране на
задачите в планирането на
образователния процес в
зависимост от индивидуалното
развитие на всяко дете.

Засилване на
интереса на
учениците към
образователно-
възпитателния
процес, повишаване
на мотивацията за
учене и резултатите
от обучението.

Уеднаквяване на
педагогическите
изисквания към
дисциплината и
поведението на
учениците.
Подобряване на
взаимоотношенията
учител-ученик.

Всеки ученик да се
развива според
възможностите и
собствените си
темпове.

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Педагогическия
екип

Педагогическия
екип

Педагогическия
екип

От бюджета на
училището,
дарения

Без финансиране

Без финансиране



4.Осигуряване на по-голяма
практическа приложимост на
възпитателно-образователния
процес и ориентирането му към
конкретни резултати.

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
децата.

6.Приемственост между всички
етапи на обучение

Участие на ученици
в олимпиади,
състезания,
конкурси, изложби и
др., където да изявят
себе си и да получат
преки резултати от
усилията вложени в
учене.

Ефективно
провеждане на
консултации, обща и
допълнителна под -
крепа в съответствие
с индивидулните
особености.
Групи за
преодоляване на
обучителните
затруднения по
проект „ Твоят час“

Плавен преход за
учениците от
начален етап в
прогимназиален.

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Педагогическия
екип

Педагогическия
екип и учителите
по проект „ Под -
крепа за равен
достъп и личностно
развитие“

Учителите  о т
начален и
прогимназиален
етап

От бюджета на
училището.

От бюджета на
училището,
проект „ Подкре-
па за равен
достъп и лич -
ностно развитие“,
проект „ Твоят
час“

Без финансиране



7.Издигане равнището на
езиковата подготовка

8. Предоставяне на достъпност
до новите информационни
технологии, продукти,
образователни платформи,
електронни учебници и др.

9.Изработване на портфолио на
всеки ученик за проследяване
на развитието му.

10.Целенасочена квалификация
на учителите.

По-добро
представяне на
олимпиади и
състезания и на НВО
в 4 и 7 клас

Оборудване на
кабинетите и
класните стаи с
необходимата
техника.
Квалификация на
учителите за бора-
венето с електрон-
ните продукти.

Създаване на база
данни за развитието
на ученика, което ще
подпомогне
планирането на
ефективни действия
за повишаването на
качеството  на обра-
зователния  продукт.

Постоянен

Постоянен

В съответст
вие с ДОС.

В съответст
вие с ДОС и
плана за
квалифика-
ция

Учителите по
български език,
английски език и
общообразователн
и предмети.

Директор,
педагогически екип

Учители и класни
ръководители

Екипа на
училището

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището, по
проекти, от
дарения

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището, по НП
и проетки.



4.Усъвършенст-
ване на
системата за
квалификацион
на и вътрешно-
квалификацион
на дейност

1.Синхронизиране на системата
за кариерно развитие в
училище с чл. 227 от ЗПУО и
стандарта за професионално
развитие на учителите

2.Утвърждаване на авторитета
и подпомагане на кариерното
развитие на учителите,
работещи в училището с
включването им във форми на
въвеждаща и продължаваща
квалификация:

2.1. курсове – въвеждащи,
тематични, комплексни и
други;
2.2. семинари,

професионални
педагогически и
психологически тренинги,
школи, практикуми,
лектории и др.;

2.3. специализации,

Придобиване на
учителите на втора и
първа степен в
съответствие с
квалификацията, ПКС
и атестирането.

Всички учители да
са повишили
квалификацията си  в
съответствие със
собствените си
нужди и
потребностите на
училището, което да
се отрази на начина
и качеството им на
работа.

Разчупване
стереотипите на
квалификация с
участие на учителите
в нови форми на

В съответ-
ствие  с
ДОС

Постоянен,
за всяка
учебна
година

Директор

Директор,
заместник-
директор, главен
учител

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището, по
проекти и
национални
програми



свързани с методическата,
педагогическата,
психологическата подготовка
на педагогическите
специалисти, с конкретна
научна област или с
управление на
образованието;
2.4.професионално-педаго-
гическа специализация
2.5 майсторски клас като

интерактивна форма на
обучение на учители-
новатори чрез представяне
на педагогическите им
постижения, споделяне на
положителен
професионален опит,
открити уроци, обсъждане
на актуални тенденции и
прилагане на иновативни
технологии и практики.
2.6.форуми (конференции,

конкурси, пленери и др.) за
представяне на резултати от
проучвания,
изследователска и творческа
дейност, за професионална
изява и представяне на
добри, иновативни практики

продължаваща
квалификация.



или постижения.

3.Повишаване на квалифика-
цията  с цел напредък на
децата и учениците, както и
подобряване на образовател-
ните им резултати с прилагане
на нови форми на обучение и
обмяна на  успешни практики.

4.Проучване на потребностите
и дефицитите  на педагоги-
ческите специалисти  и избор
на квалификационни форми за
вътрешноучилищна и външна
квалификация в съответствие
със стратегията и политиките на
ОУ „ Васил Априлов“

5.Предоставяне на възмож-
ности за получаване на
индивидуална квалификация
при интерес и нужда
посредством запознаване с
планираните квалификационни
дейности на национално,
регионално, общинско и

Повишаване качест-
вото на
образователния
процес, което да се
отрази в резултатите
на учениците.

По – успешно
планиране на
квалификационната
дейност с преки
резултати в
ежедневната работа-
нови методи, форми
на обучение,
повишаване на
мотивацията за
работа.

Събуждане на
интерес към
квалификацията на
различни нива и
учене през целия
живот.

Постоянен

В началото
на всяка
учебна
година

През
учебната
година

Учителите,
получили
квалификация

Главен учител

Директор,
заместник-
директор, главен
учител

От бюджета на
училището, по
проекти и
национални
програми, със
собствено
финансиране

Без финансиране

От бюджета на
училището, по
проекти и
национални
програми, със
собствено



училищно ниво.

6.Обвързване на постигнатите
професионални резултати с
допълнително стимулиране ,
предвидено в чл. 246, ал.1 на
ЗПУО.

7. Усъвършенстване планира-
нето, организирането и контро -
лирането на вътрешно -
институционалната квалифика-
ционна дейност.

Учредяване на
училищен   приз
„Учител на
годината“

Планирани
квалификационни
форми и дейности в
съответсвие на ДОС,
потребностите на
училището и
учителите.

Декември
2017
година

В началото
на всяка
учебна
година.

Директор,
заместник-
директор

Директор,
заместник-
директор, главен
учител,
председатели на
методически
обединения

финансиране

От бюджета на
училището и
училищното
настоятелство

Без финансиране

5.Провеждане
на политика за
подкрепа на
личностното
развитие и
израстване на
младите хора,
за развитите на
техните таланти
и способности.

5.1.Изграждане на
позитивната образователна
среда  в училище
посредством:

5.1.1.Осигуряване на равен
достъп  на образование на
всички ученици в съответствие
с нормативните документи и
етичния кодекс.

5.1.2.Развиване ефективността
на връзката учител- ученик –

Разработване и
изпълнение на
училищни програми
за : „ Етичен кодекс“
„Организация на
целодневното
обучение“, „ Мерки
за повишаване каче-
ството на образова-
ние“, ‚“ Предоставя -
не на равни възмож-
ности и  приобща -
ване на деца и

В началото
на
учебната
2016/ 2017
година и
актуализа-
ция през
целия
период при
нужда.

Директор,
заместник-
директор, главен
учител, комисии от
педагогически
специалисти

Без финансиране



родител.

5.1.3.Възпитаване на качества
за работа в конкурентна среда
чрез участието в извънкласни
форми.

5.2.Създаване на подходяща
среда за даровити,
изоставащи ученици, от
уязвими групи чрез актив-
ното съдействие на
педагогическата колегия

5.2.1.Съвместни действия на
класния ръководител и
педагогичския съветник за
постигане на по-добър диалог с
учениците и родителите им.

5.2.2. Екипна работа на
педагогическите специалисти
за  изготвяне на план за
действие за обща подкрепа в
посока мотивиране за
пълноценно разгръщане

ученици от уязвими
групи“, „ За
превенция и
ограничаване на

агресивното
поведение“, „ За
превенция на
ранното отпадане“ и
др.

Индивидуални
срещи, разговори,
беседи, анкети за
проучване нагласите
на родителите и
промяна в
положителна насока,
ако се налага

Разработени
планове за обща и
допълнителна
подкрепа с очаквани
резултати.

Постоянен

В началото
на
учебната
година и
през
периода на

Класен
ръководител,
педагогически
съветник

Класен
ръководител,
учители
преподаващи на
ученика,
педагогически

Без финансиране

От бюджета на
училището



потенциала на учениците

5.2.3. Търсене на добри
практики за стимулиране
развитието на личностни
качества, социални и творчески
умения в областта на науките,
технологиите, изкуствата,
спорта, глобалното, граж-
данското и здравното
образование, както и за
придобиване на умения за
лидерство;

5.3.Осигуряване на възмож-
ности за допълнителна
подкрепа на ученици със СОП

5.3.1  Пълноценно използване
на наличните ресурси –
кадрови, материални и
финансови предоставени по
проект „ Подкрепа за равен
достъп  и личностно развитие“
за осъществяване на
допълнителна подкрепа
съобразно  анализираните
затруднения.

5.3.2. Създаване на екипи за
подкрепа за личностно

Включване на
ученика в
извънкласни
дейности, училищни
мероприятия,
празници и др. за
утвърждаване на
увереност във
възможностите му.

Създаване на екипи
за подкрепа за
личностно развитие
за всеки ученик;

Разработване на

обучение.

Постоянен

В началото
на учебна -
та година

След

съветник

Класен
ръководител,
учители
преподаващи на
ученика,
педагогически
съветник

Учителите по
проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно
развитие“, класни
ръководители

Учителите по

проект „
Подкрепа за
равен достъп  и
личностно
развитие“ и
бюждета на
училището



развитие на децата и учениците
в случай на потребност от
предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно
развитие;

5.3.3.Извършването на
оценката на индивидуалните
потребности на децата и
учениците със специални
образователни потребности, в
риск, с изявени дарби и с
хронични заболявания от
екипите за подкрепа за
личностно развитие.

5.3.4. Утвърждаване на списък
на децата и учениците, на
които ще се предоставя
допълнителна подкрепа за
личностно развитие възоснова
на извършената оценка на
индивидуалните им потребнос-
ти от екипите за подкрепа за

индивидуални образ
програми за
ученици, които не се
справят с учебния
материал.

Утвърждаване на
график за
допълнителна
подкрепа от
учителите по проект
„ Подкрепа за равен
достъп и личностно
развитие“

Проследяване
развитието на
учениците със СОП и
синхронизиране на
допълнителната и
обща подкрепа  с
възможностите на
детето и
образователните
изисквания.

проуване,
медицинс
ки
документ,
деклара
ция от
родител и
спазване
на ДОС

В началото
на всеки
учебен
срок.

Постоянен

проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно
развитие“, класни
ръководители,
учители
преподаващи на
ученика

Учителите по
проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно
развитие“

Директор,
Учителите по
проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно
развитие“

проект „
Подкрепа за
равен достъп  и
личностно
развитие“ и
бюждета на
училището



личностно развитие;

5.3.5. Предоставяне на обща и
допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците съвместно с
педагогическите специалисти в
училището- психолог, логопед,
ресурсни учители, учители по
отделните предмети.

5.4. Предотвратяване на
преждевременното
напускане на училище
5.4.1.Разработване и
изпълнение на собствена
програма за превенция  и
ограничаване броя на
отсъствията и тормоза в
училище.
5.4.2 Подобряване  капацитета
на педагогическите  специа-
листи за идентифициране и
ранно откриване на призна-
ците, водещи до отсъствия и
отпадане.
5.4.3. Използването на
дейностите в целодневната
организация на обучение за

Екипна работа на
всички педагоги-
чески специалисти за
постигане на добри
резултати- качество
на обучение,
резултати на
учениците и др.

Училищна програма
с конкретно
разписан механизъм
за действие при
отсъствия на
ученици.

Квалификационни
срещи на класните
ръководители по
тази тема.

Обхващане на по-
голям брой ученици
в целодневна

Постоянен

В началото
на
учебната
година

През
учебната
година

В началото
на
учебната

Учителите по
проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно
развитие“, класни
ръководители,
учители по
предмети

Дректор,
заместник-
директор,
педагогически
съветник

Дректор,
заместник-
директор,
педагогически
съветник, главен
учител
Учителите в ЦДО и
класните
ръководители

проект „
Подкрепа за
равен достъп  и
личностно
развитие“ и
бюждета на
училището

От бюджета на
училището



приобщаване и преодоляване
на обучителните затруднения.

5.4.4 Осигуряване на обща
подкрепа на изоставащи
ученици.

5.4.5. Включване  на ОУ „ Васил
Априлов“ в НП „ Училищен
плод“, „ Училищно мляко“

5.4.6. Осъществяване на
дейности за преодоляване на
обучителните затруднение и
дейности по интереси за
развитие на творческите
способности на учениците по
проект „ Твоя час“.

5.4.7.Подпомагане на
родителската общност  за
повишаване на компетент-
ностите й относно възрастовите
особености на децата, родител-

организация на
учебния ден.

Консултации,
целодневно
обучение, групи по
проект „ Твоят час“

Получаване на
плодове, мляко и
безплатни закуски.

Включване в
дейности за
преодоляване на
обучителните
затруднения и по
интереси по проект „
Твоят час“, които са
организирани
според желанията на
учениците

Съвместни срещи с
родители, УН,
психолози.

година

Постоянен

Според
програм-
ния период

Според
програм-
ния период

През
учебната
година

Учителите по
предмети

Директор

Директор,
ръководители на
дейностите

Заместник-
директор,класни
ръководители,
педагогически
съветник

От бюджета на
училището

НП „ Училищен
плод“, НП „
Училищно мляко“

Проект „ Твоят
час“

Училищно
настоятелство



ските отговорности и
общуването с подрастващите.

5.4.8.Провеждане на индиви -
дуални разговори с учениците в
риск, както и с техните
родители. Осъществяване на
своевременна връзка с други
заинтересовани лица и
институции

Съвместни срещи с
родители, УН,
психолози,
МКБППМН, отдел „
Закрила на детето“

Постоянен
Заместник-
директор,класни
ръководители,
педагогически
съветник

Без финансиране

6.Формиране на
потребности,
интереси и
нагласи за
учене, обучение
и самоусъвър -
шенстване през
целия живот.

6.1.За учителите:

6.1.1Подсигуряване и
насърчаване достъпа до
различните форми на
непрекъснато образование с
цел придобиване на
необходими нови умения  у
учителите.

6.1.2.Насърчаване на
подготовката и квалификацията
на учителите и  бързо кариерно
развитие на учещите през

Увеличаване броя на
участвалите в
различни форми на
квалификация и
придобили нови
умения .

Увеличаване броя на
учителите първа
степен.

Постоянен

Постоянен

Директор и
педагогически
съвет

Директор и
педагогически
съвет

От бюджета на
училището, НП за
квалификация,
европейски
проекти



целия живот.

6.1.3.Активно участие в
национални и международни
програми, свързани с
квалификация на
педагогическата общност.

6.1.4.Насърчаване на
извънкласните и
извънучилищните, и на други
алтернативни учебни дейности
като възможности за
увеличаване на
привлекателността на
училището.

6.1.5.Развитие на европейски
партньорства като
допълнителен инструмент за
въвеждане на добри практики.

6.2.За  учениците:

6.2.1. Създаване на условия за
плавен преход между етапите
на обучение – предварително
запознаване с учителите и
особеностите на обучение в

Представяне на
добри практики от
участията по
международни и
национални
програми пред
екипа.

Реализиране на
учителите в
различни
направления и
повишаване
авторитета на
училището.

Търсене,
изработване,
реализиране на
проекти по Еразъм+

По- малък брой
слаби оценки и
отсъствия  в 5 клас.

Постоянен

В началото
на
учебната
година

За периода
на
стратегията

В края на
предходна
та и начало
то на дейст
ващата

Директор и
педагогически
съвет

Директор и
педагогически
съвет

Директор, екипи за
работа по
поставена цел

Учителите от
начален и
прогимназиален
етап

От бюджета на
училището, НП за
квалификация,
европейски
проекти

Без финасиране



прогимназиален етап.

6.2.2.  Развитие на подкрепяща
среда и  ресурсно подпомагане
на ученици със СОП   с екипа по
проект „ Подкрепа за равен
достъп и личностно развитие“

6.2.3. Кариерно консултиране  и
насочване на учениците от
класния ръководител,
педагогическия съветник и
центъра за кариерно
консултиране.

6.2.4. Предоставяне на
възможности за участие в
разнообразни извънкласни
форми и  подпомагане  за
осъзнаване  и развитие на
силните страни на ученика.

6.2.5.  Осигуряване на
целодневно обучение за
учениците от 1 до 7 клас.

6.2.6. Обогатяване на
училищната библиотека,

Условия всеки
ученик да се развива
според собствените
си темпове.

Ранно кариерно
ориентиране.

Развитие на силните
страни на ученика и
адекватно кариерно
ориентиране за
бъдещото му
образование.

Развитие на
личността с
подкрепата на
квалифицирани
специалисти
Повишаване

учебна
година

Постоянен

През
учебната
година за
класовете в
прогимна-
зиален
етап

Постоянен

Директор,екипа по
проект „ Подкрепа
за равен достъп и
личностно разви
тие“, класни
ръководители

Класни
ръководители,
педагогически
съветник

Класни
ръководители,
учители по
предмети

Директор, учители
ЦДО

Проект „
Подкрепа за
равен достъп  и
личностно
развитие“ и
бюждета на
училището

От бюждета на
училището,
проект „ Твоят
час“

От бюджета на
училището и НП
за целодневното
обучение

От бюждета на



компютърните и  учебните
кабинети  и насърчаването на
учениците да извършват
самоподготовката си в тях.

6.2.7. Осигуряване на
безплатни учебници и учебни
помагала за безвъзмездно
ползване.

6.2.8. Търсене помощта на УН
за осигуряване на  помагала за
деца в риск и  в тежко семейно
и  социално положение

интереса към
четенето,
нараствяне на
функционалната
грамотност.

Развитието на
ученика да не зависи
от социалното
положение на
родителите му.

Постоянен

Постоянен

При
регистрира
ни нужди.

Директор,
ръководител
направление
ИКТ,библиотекар,
учители ЦДО

Директор, МОН

Класен
ръководител,
педагогически
съветник

училището,
проект „ Твоят
час“, национални
програми,
дарения, УН

МОН

Училищно
настоятелство

7.Приобщаване
на родителската
общност за
активно
сътрудничество
в решаването
на училищните
проблеми

7.1.Развиване на конструктивна
комуникация във
взаимоотношенията чрез
срещи при необходимост за
всеки индивидуален случай,
във времето за консултиране на
родители и ученици,
родителски срещи, писма и др.
средства.

7.2.Създаване на
информационна банка с данни
и координати за връзка
с ученика и неговите родители

Добър диалог с
родителите и
подкрепа за
училищните
политики

Лесна връзка и
координация за
превенция  или
общи действия в
полза на ученика .

Постоянен

Април 2017

Заместник-
директор,Класен
ръководител,
педагогически
съветник

Заместник-
директор,
ръководител
направление ИКТ

Без финансиране

От бюджета на
училището



7.3. Включване на родителите
като партньори в дейности по
подобряване на материалната
база, училищни празници,
благотворителни кампании и
др.

7.4.Прилагане на модели на
поведение, основани на идеите
и принципите на гражданското
образование.

7.5.Организиране на съвместни
тренинги  учители - родители
за  формиране единни
педагогически изисквания за
поведение и успеваемост.

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

7.7.Представяне на училищния
учебен план пред родителите и
участие на обществения съвет в
приеманетому.

7.8.Запознаване на родителите
с правилника за дейността на

Подобряване на
материалната база-
боядисване на
класни стаи, смяна
на плотове на учебни
маси и чинове.
Приготвяне на
домашни сладки за
продажба на
благотворителните
базари.

Повишаване
компетентностите на
родителите и
поддържане на
комуникация с
учителите
Информиране чрез
разговори, писма,
електронни
дневници и др.

Обмяна на мнения,
общи решения за
обучението на
учениците

Повишаване на

По време
на
организира
ните
кампании –
през
лятото,
Коледа и
Великден.

Веднъж
годишно,
всяка
учебна
година.

Постоянен

В началото
на
учебната
година

Класни
ръководители
учителите по
предмети

Директор,
педагогически
съветник, психолог

Класни
ръководители
учителите по
предмети

Директор

Класни

Дарения, от
бюджета

Без финансиране

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището



училището, възможностите за
обща и допълнителна
подкрепа, възможностите за
избираемите, факултативни и
извънкласни форми
предоставяни от
училището,програмата за
целодневна  организация и др.

7.9.Писмено информиране да
присъстват и при желание от
тяхна страна да бъдат
изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и
интереси на  ученика;

7.10. Предоставяне на
информация, подкрепа и
консултиране  в училището по
въпроси, свързани с
образованието, с кариерното
ориентиране и с личностното
развитие на децата им;

7.11.Спазване на процедурите
да избират и да бъдат избирани
в обществения съвет на
училището.

7.12.Училището организира
форуми – общи родителски

информираността и
подобравяне на
комуникацията и
общите въздействия.

Повишаване на
информираността,
подобравяне на
комуникацията и
общите въздействия

Общи действия   по
посока кариерно
ориентиране и
обучение в
съответствие с
личността на ученика

Избор на Обществен
съвет

Привличане на по-

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Ноември-
декември
2016г.

ръководители

Директор, Класни
ръководители

Класни
ръководители,
педагогически
съветник

Директор, класни
ръководители От бюджета на

училището



срещи, срещи на групи
родители с ръководството,
писмена комуникация, на които
родителите  могат да дават
предложения за  развитие на
училището.

7.13. Предоставяне на
възможност за включване в
училищното настоятелство;

7.14.Участие в избора на
дейности по интереси
формиране на групи по проект
„Твоя час“

7.15. Могат да бъдат
консултирани по въпроси,
свързани с възпитанието на
учениците, от специалист;

7.16.Отговарят да осигуряват
посещаемостта на ученика в
училище;

7.17.Поканват се да присъстват
при разглеждане на  процедура
за наказание, изслушване на
ученика и да изразят мнение
при налагане на наказанието

голям кръг от
родители за
участници и
партньори.

Провеждане на
сбирки с УН и
популяризиране на
дейността му.
Участие в обществен

съвет „ Твоят час“

Срещи с психолога и
педагогическия
съветник

Информират
своевременно
класния ръководител
при отсъствие на
ученика и причините
за това.
Участват в разговори
с ръководството и ПС
по повод

Постоянен

През
учебната
година

2016

Постоянен

Постоянен

В съответст
вие  с ДОС

Директор, класни
ръководители

Председателя на
УН и класните
ръководители

Директор

Директор, класни
ръководители

Класни
ръководители

Заместник-
директор,класни
ръководители

УН

Проект „ Твоят
час“

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището



7.18.Консултиране на
родителите за възможностите и
формите за допълнителна
работа с ученика с оглед
максимално развитие на
заложбите му, както и за
възможностите за оказване на
обща или допълнителна
подкрепа от специалист, когато
това се налага;

поведението на
ученика.
Участват в разговори
с класния
ръководител,
ресурсните учители,
учителите по
предмети за
осигуряване най-
подходящите форми
на подкрепа на
ученика.

Постоянен Директор, класни
ръководители,
учители по проект
ПРДЛР

От бюджета на
училището

8.Развиване на
системата за
извънкласни и
извънучилищни
дейности

8.1.Създаване на условия за
активна извънкласна дейност с
учениците

8.2.Усъвършенстване и
представяне на добри
педагогически практики.

8.3.Активно съдействие и

Проучване
желанията на
учениците и
прецизно планиране.

Открити уроци,
демонстрации,
изложби, публични
изяви за
популяризиране на
работата в
извънкласните
дейности.

В края на
учебната
година

Постоянен

Класни
ръководители и
директор

Учителите, водещи
извънкласни
дейности.

От бюджета на
училището ,
проекти, НП,
община Русе

От бюджета на
училището



подпомагане инициативите на
учениците от педагогическата
колегия.

8.4.Осигуряване на
възможности за развитие на
интересите и способностите на
учениците чрез обучение извън
задължителното учебно време
и ангажиране на свободното
им време.

8.5.Привличане и мотивиране
на учениците за участие в
извънкласни дейности.

8.6.Популяризиране
постиженията на учениците
и учителите.

8.7.Участие и изпълнение  на
проект „ Твоят час“, включващ
извънкласни дейности по
преодоляване обучителните
затруднения на учениците и
развитие на  способностите и

Работа по проекти
инициирани от
учениците и
популяризирането
им.

ФУЧ и СИП според
желанията на
учениците и
възможностите на
училището.

Конкурси, изложби,
състезания за
привличане на нови
ученици и
популяризиране на
резултатите от
извънкласните
дейности.

Включване
максимален брой
ученици заявили
желание за участие.
Планиране на
атрактивни

Постоянен

В началото
на
учебната
година

Постоянен

Октомври
2016 и
2017г.

Учителите, водещи
извънкласни
дейности

Директор

Учителите по
предмети

Директор,
учителите по
предмети

Директор,
учителите , водещи
дейностите

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището

Проект „ Твоят
час“



интересите им.

8.8.Организиране на
вътрешноучилищни и
междуучилищни прояви за
презентиране на извъкласните
дейности.

8.9.Участие в национални,
регионални, общински и
училищни конкурси, изложби,
олимпиади, състезания на
ученици и групи за
извънкласни дейности.

8.10.Насочване на  системата от
извънкласни дейности към
пряката връзка на придобитото
знание и реалното му
приложение.

8.11.Развитие на естетически
вкус, творчески умения,
сръчност, предприемачество
чрез формиране на
факултативни групи  по
„Приложни дейности“ в 1-7
клас.

дейности, различни
от учебното
съдържание.
Популяризиране на
дейностите в
училище,
възможност за изява
на учениците.

Популяризиране на
дейностите в
училище,
възможност за изява
на учениците.

Разкриване на
прякото приложение
на знанията и
уменията в
практически задачи
и проекти.
Добро ниво на

боравене с различни
материали,
инструменти.
Познаване на

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Директор,
учителите , водещи
дейностите

Учителите , водещи
дейностите

Учителите , водещи
дейностите

Учителите , водещи
дейностите

Проект „ Твоят
час“, УН

От бюджета на
училището,
собствено
финансиране

От бюджета на
училището,
проекти



8.12.Утвърждаване на
здравословен начин на живот,
интерес към спорта и
физическата активност,
състезателен дух и воля за
победа в условията на
конкуренция чрез спортни
секции по различни видове
спорт.

8.13.Формиране общочовешки,
морални ценности и
патриотично възпитание и
обучение в часовете по „
Религия“ и „ Русезнание“

8.14.Предоставяне на базата за
извънкласни дейности,
организирани от  спортни
клубове, организации
работещи за формиране на
гражданско и патриотично
образование и възпитание,
танцови школи и др.

техники на работа и
прилагане на
творчество и
въображение при
изработване на
продуктите

Разкриване на
спортни секции по
волейбол, футбол,
баскетбол.
Избираеми
занимания по
екология,
здравословно
хранене и др.

Групи СИП „
Русезнание“ и „
Религия“

Съвместна дейност
със спортни клубове,
организации
работещи за
формиране на
гражданско и
патриотично

През
учебната
година

През
учебната
година

През
учебната
година

Учителите , водещи
дейностите,
директор

Учителите , водещи
дейностите,
директор

Директор

От бюджета на
училището,
проекти

Община Русе

Наематели,
външни фирми



8.15.Изграждане на училищна
система от извънкласни
дейности  и синхронизирането
й с дейностите по интереси в
целодневното обучение.

8.16.Развиване форми на
ученическо самоуправление-
ученически парламент.

образование и
възпитание, танцови
школи  за
увеличаване
възможностите за
избор на учениците
и обучение от
професионалисти,
липсващи в училище.

2017г.-
2020г.

Директор, учители
ЦДО

Класни
ръководители,
педагогически
съветник

От бюджета на
училището

9.Обновяване и
модернизиране
на материално-
техническата
база

9.1.Подобрения във външната
среда:

9.1.1.Подобряване състоянието
на външната среда-поддръжка
на зелените площи.

9.1.2.Оформяне на
училищния двор.

9.1.3.Участие в екопроекти към
РИОСВ

9.1.4.Естетизация на околната
среда

Поддържани зелени
площи, спортни
площадки с уреди и
съоръжения.
Обезопасени
спортни уреди.
Добра хигиена,
запазени пейки.
Засаждане на нови
дървета и храсти на
мястото изсъхнали
или увредени.

Постоянен Директор,
непедагогически
персонал

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището,
дарения



9.2.Подобрения във
вътрешната среда:

9.2.1.Дългосрочно планиране
на дейности за подобряване на
средата, в която се работи –
кабинет, класна стая, коридори,
фоайета, физкултурен салон,
аула.

9.2.2.Промяна облика на
кабинетите и класните стаи в
училището. Всеки учител с
помощта на училищното
ръководство, реализира
дейности за подобряване на
интериора на работната среда.

9.2.3.Модернизиране на
образователно –възпитателния
процес с осигуряване
използването на
информационно
комуникационните технологии,
необходимата техника за
подържането им..

Изготвяне на
проекти от класните
ръководители  за
осъвременяването
на материалната
база. Съвместно
планиране с
ръководството и
набелязване на
стъпки за
изпълнение, начини
за финансиране и
срокове.

Подмяна на
компютри,
терминали,
периферни
устройства според
нуждите и в рамките
на финансовите
възможности.

Поставяне на бели
дъски,
мултимедийни

Декември
2016-2020

2017-2020

2017-2018г.

Директор, класни
ръководители

Директор, учители

Директор, учители

Директор, учители

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището,
проекти, НП,
дарения, УН

От бюджета на



9.2.4.Повишаване на
привлекателността на учебния
процес и на училищната среда с
подобряване на учебната
материална база.

9.2.5.Участие в НП „
Осигуряване на съвременна
образователна среда“ ,  модул
„Подобряване условията за
лабораторна и
експериментална работа по
природни науки“ и ,, модул   „
Подкрепа на  целодневното
обучение на учениците“

9.2.6. Модернизиране на
аулата в сутерена и
превръщане в място за срещи с
родителите, сцена за изяви на
таланти и др.

проектори в
класните стаи на
първи и пети клас.
Закупуване на
лабораторни
материали и
пособия.
Подготовка на
проекти за
целодневно
обучение.

Ремонтни дейности,
сцена за изяви и зала
за срещи и
представления

2016г.

2017-2020г.

2018-2020

Директор, учител
по химия, учители
ЦДО

Директор,
заместник-
директор

училището,
проекти, НП,
дарения, УН

НП „ Осигуряване
на съвременна
образователна
среда“ ,  модул
„Подобряване
условията за
лабораторна и
експериментална
работа по
природни науки“
и ,, модул   „
Подкрепа на
целодневното
обучение на
учениците

От бюджета,
дарения, УН,
проекти



9.3. Поддържане на модерна
ИКТ среда:

9.3.1.Участие в НП „ ИКТ в
системата на преучилищното и
училищно образование “

9.3.2.Поддържане на
изградената надеждна и
гъвкава ИКТ инфраструктура с
цел обезпечаване и
повишаване на ефективността
на учебния процес и
управлението на
административната дейност.

9.3.3.Развитие на безжичната
инфраструктура (тип Wi-Fi
свързаност) на територията на
училището.

9.3.4.Дооборудване и
поддръжка на
комуникационната
инфраструктура на училището –
ежегодно обновяване и

Подготовка на
проекти по НП „ ИКТ
в системата на
преучилищното и
училищно
образование”

Ефективно
функциониране и
изправност на
инфраструктурата и
системите в нея.

Изграждане на
безжична
инфраструктура за
обезпечаване
използването на
електронните
платформи и

2017-2020г.

2016-2020г.

2018г.

2016-2020г.

2018-2020г.

Ръководител
направление ИКТ,
Учители по ИТ,
Директор

НП „ ИКТ в
системата на
преучилищното и
училищно
образование

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището

От бюджета на
училището,
проекти, НП,
дарения, УН

НП „ ИКТ в
системата на



допълване на част от хардуера.

9.3.5.Постоянно поддържане и
разширяване на компютърните
зали в училището (компютри,
терминали, мултимедийни
проектори) с оглед все по-
активното навлизане на
технологии в учебния процес.

учебници.

Обновяване на
втория компютърен
кабинет с терминали
или компютри, бяла
дъска, мултимедиен
проектор и столове.

преучилищното и
училищно
образование,
бюджета на
училището,
проекти, НП,
дарения, УН


