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Настоящата стратегия  за развитие  на ОУ „ Васил Априлов“и изработена в съответствие с чл. 70, чл. 263, ал. 1, чл. 269,ал. 1 от 
ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС. 

Стратегията за развитие обхваща периода от 2020 до 2024 година, като е актуализира на две години или при необходимост. 
Важни нормативни документи, на които се основава настоящата стратегия: 
1. Европейска референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот. 
2. Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2018г относно ключовите компетентности за учене през целия живот. 
3. Закон за предучилищното и училищно образование 
4. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО. 
5. Стратегическа рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в Република България ( 2021-2030) 
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За периода от 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година 
 
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 
 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2019/2020 274 12 

2018/2019 272 12 

2017/2018 279 12 

2016/2017 338 15 

 
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
Педагогическия екип работи в посока повишаване авторитета на учителите и училището в града. През последните   годините се забелязва 
повишен интерес към повишаване на квалификацията им. 

 

учебна година педагогически  
персонал 

I 
ПКС 

II 
ПКС 

III 
ПКС 

IV 
ПКС 

V 
ПКС 

2019/2020 32 1 8 5 3 7 

2018/2019 33 1 7 4 1 5 

2017/2018 35 1 9 5 1 3 

2016/2017  39 2 12 5 1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Осигуряване на допълнителна 
личностна подкрепа на децата със СОП 
чрез ресурсни учители, психолог и 
логопед; 
8. Оборудвани кабинети за ресурсно 
подпомагане. 
9. Подготвени учители с интерес  към 
непрекъснатото повишаване на 
квалификацията си; 

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, 
отговарящи на потребностите на 
настоящите ученици и покриващи ДОС. 
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. Непрекъснато подобряване на 
качеството на образование и търсене на 
ефективни методи на преподаване и 
оценка, водещи до повишаване 
резултатите на НВО. 
7.Поставяне началото на  ефективно 
ученическо самоуправление- съобразно 
възрастта и възможностите на учениците. 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

10. Избираема  подготовка по  български 
език, математика и природни науки. 
11.   Занимания по интереси по спорт, 
приложни дейности, драма, изкуства, 
програмиране и роботика.  
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; 
14.Участие в проекти и  Национални 
програми, които водят до подобряване на 
материалната база. 
15. Формиране на гражданско 
самосъзнание чрез обучение и работа по 
проекти по гражданско образование. 
16. Участие в олимпиадата по гражданско 
образование и класирания на национално 
ниво. 
17. Спечелен проект по НП „ Изграждане 
на училищан STEM среда“ и изграден 
STEM  център. 
18. Участие в олимпиади, спортни 
състезания, вътрешноучилищни и 
национални конкурси, изложби и др. 
19. Създадена отлична организация и 

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. 
10. Пълноценно използване на STEM 
центъра и базата в училище за 
провеждане на интердисциплинарни 
уроци и проектно-базирано обучение. 
11. Изграждане на втори компютърен 
кабинет за осигуряване обучението в 
малки групи по КМИТ и др. предмети. 
12. Привличане на средства по 
европейски проекти и национални 
програми. 
13. Грижа за здравето на екипа, работещ в 
училище, чрез провеждане на 
тиймбилдинги, тренинги и други общи 
дейности за подобряване на 
микроклимата. 
14. Подобряване  и модернизиране на 
кабинетите по природни науки. 
15. Подобряване на външната спортна 
база. 
16. Изграждане на площадки и кабинети 
по БДП. 
17. Обособяване на трети етаж като STEM 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

възможности за обучение от разстояние в 
електронна среда за всички ученици. 
20. Модерна интернет възка и wi-fi в 
училището. 
 21. Успешно ползване на електронни 
образователни плаформи и обучителни 
ресурси от учители и ученици. 
22. Съвременна аула за училищни 
събития, представления и дейности по 
интереси. 
23. Успешна работа с училищното 
настоятелство и провеждане на съвместни 
благотворителни базари и концерти. 
24. Успешен план-прием в първи клас, 
осигуряващ устойчивост на политиките за 
развитие на училището и персонала. 

зона и пространства за целодневно 
обучение, творчески и разтоварващи 
игри. 
18. Развитие и активен живот на 
професионалните учебни общности. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

1.Изоставане в модернизацията на 

учебната среда 

2.Недостиг на средства за ИКТ, 

функционират само в определени 

кабинети. 

3.Липса на интерес, от страна на 

педагогическия състав, за търсене и 

участие в проекти извън Националните 

програми  и проекти на  МОН 

1.Недостатъчно финансиране, 
осигуряващо средства предимно за 
възнаграждения, но не и за политики 
свързани с модернизация на учебната 
среда. 
2.Демографската криза да повлияе към 
намаляване на броя на учениците. 
3.Намаляване на мотивацията за учене у 
учениците. 
4. Нарастване на социалните различия 
между учениците 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

4. Малкият брой учители в 

прогимназиален етап – по един на 

предмет, ограничава възможностите за 

допълнително обучение на учениците и 

занимания по интереси. 

5. Недостатъчна активност от страна на 

учителите в начален етап за изготвяне и 

работа по проекти по национали 

програми. 

6. Липса на мотивация за учене у 

учениците, което се отразява в 

резултатите на НВО; 

7. Недостатъчно използване на нови 

методи за преподаване с цел активиране 

и пряко участие на учениците в процеса 

на обучение от част от педагогическите 

специалисти. 

 
 

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 
8. Липса на изградена практика за 
налагане на санкции на назаинтересовани 
родители на основание нормативни 
актове. 
9. Трудна и предимно формална 
комуникация със социално подпомагане и 
отдел закрила на детето по конкретен 
случай. 

 
 
 
 
 



 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. Формиране на Умения на 21 век, които дават предимство в 
конкурентния свят: 
-Умения за учене -  Критично мислене; Креативно мислене; Сътрудничество; Комуникация.  
- Грамотност - Грамотност относно информацията и нейните носители; Техническа  и  дигитална грамотност.  
- Житейски умения -Гъвкавост; Инициативност; Социални умения; Продуктивност; Лидерство. Умения насочени към нематериалния 
аспект на човешкия живот.  

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.  
 
 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 и развитие на Уменията на 21 век. 

2.  Работа на педагогическия екип в посока повишаване авторитета на училището в града чрез непрекъсната квалификация, 

умения за работа в електронна среда и бърза адаптация в отговор на промените и потребностите в обществото, умения за работа с 

елктронни платформи в образованието и създаване на собствени електронни ресурси.  

 3. Разработване на  съвременни програми за избираема подготовка и занимания по интереси 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.  



 4. Ограничаване броя на преждевременно напусналите училище чрез използване и предлагане на различни форми на обучение – 

дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана.  

 5. Предлагане на високо ефективни начини за обучение от разстояние в електронна среда за ученици със здравословни или други 

проблеми, както и в условия на епидемична или пандемична обстановка в обществото. 

 6. 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. 

 7. Пълноценно използване на целодневното обучение, часа на класа и часа за спортни дейности, заниманията по интереси  и 

сътрудничеството със спортни клубове   за утвърждаване на навици за здравословен начин на живот. 

8. Подобряване на  образователната среда  с включване на ОУ „ Васил Априлов“ в европейски оперативни програми, национални и 

регионални проекти за енергийноефективни дейности,национални програми на МОН за подобряване на материалната и спортна база, 

осъвременяване на учебните пособия и технически средства. 

 9.  Модернизиране на материалната база, оформяне на STEM център,  изграждане на зони за отдих и обмяна на идеи във 

фоайетата на училището. 

 10. Насърчаване и повишаване на грамотността чрез дейности извън задължителната подготовка посредством обогатяване на 

библиотеката и преобразяването й в читателски-информационен център с  променена физическата среда и използване на 

информационно-комуникационните технологии. 

 11.  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“. 

 



   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: 
 
➢ Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и постижения на учениците по учебните дисциплини и НВО. 

➢ Повишаване на равнището на функционална грамотност на учениците-  насърчаване на четенето, насърчаване на дигиталното 
четене.    

➢ Повишаване  на  квалификацията  на  учителите  с  набор  от  компетентности, свързани със съвременните аспекти на четенето.    
 

➢ По-широко  използване  на  иновативни  методи  на  преподаване  и  учене: интерактивни  методи,  компютърно и  проектно-
базирано  обучение,  проблемно обучение. 
 

➢ Ефективно внедряване на ИКТ в цялостната дейност на училището  с оглед подготовката на учителите и учениците за учене, работа 
и живот в съвременното високотехнологично и информационно общество 

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

➢ Усъвършенстване  на  системата  за  квалификация,  перманентно  обучение  и професионално  развитие  на  ръководния,  
педагогическия  и  административния персонал.  

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

способности.  



➢ Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с актуалните потребности на учениците и 
обществото и практическото приложение на знанията в реалния живот.  

➢ Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми. По-широко 
ангажиране на семейството и местната общественост  в живота на училищната общност 
 

➢  Обновяване, модернизиране,  подобряване и естетизиране на материаната база, интериора и екстериора и техническите средства 

➢  Издигане на авторитета на училището в условията на растяща конкуренция. Подобряване  на имиджа и  утвърждаване на облика 
му. Прилагане на ефективни форми за комуникация с медиите и с широката общественост. 

➢ Реализиране на  ефективни кампании за прием в първи клас за минимализиране последиците от демографската криза. 

➢ Развитие и управление на безопасна, поддържаща и хуманна образователна среда, в която екипната работа, взаимното уважение 
и общочовешките ценности са ценени и прилагани. 

 
VI.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  С ФИНАНСИРАНЕ 
 
 

№                                                                   ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ  СРОК 

1. Ориентирането на обучението към придобиване на комплекс от ключови 

компетентности е свързано със смяна на фокуса към овладяването на знания и 

умения и прилагането им в живота. Чрез учебни планове и програми, избор на 

ИУЧ и подготовка на учебни програми , с прилагането на които се цели 

въвеждането на компетентностния подход в училище.  

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Септември 
2021 
2022 
2023 
2024 

2. Промяна на  ролята на учителя от източник на информация в партньор и ментор. 

Основна цел на преподаването е чрез прилагане на нови методи и подходи да се 

направи обучението по-привлекателно и практически ориентирано и да се 

изградят нагласи за учене през целия живот. Изготвяна на учебните планове и 

програми  по ИУЧ и ФУЧ с по-тясно обвързване на придобитите в училище знания 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Постоянен 



и умения с практическото им прилагане.  

 

3. Заниманията по интереси  да се организират в съответствие с желанията на 
родителите и на самите ученици, както и с възможностите на училището. 
Занимания по интереси с групи по  STEM . Подкрепа на  учениците с изявени 
таланти и способности. 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Октомври 
2021 
2022 
2023 
2024 

4. Използване на   училищния STEM център -интегрирана съвкупност от специално 

изградени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и 

прилагането на компетентности в областта на математиката, природните науки и 

технологиите. Създаване на ново учебно съдържание и организация на учебния 

процес в модули за развитие на компетентностите. Доразвиване и дооборудване 

на училищната STEM среда и използването й за кариерно ориентиране на 

учениците към високотехнологични професии. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
Дарения 
Училищно настоятелство 

Постоянен 

5. Разширяване на възможностите за  интегрирано знание чрез проектно- базирано 

обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения. Подобряване на 

образователните резултати чрез въвеждане на иновативни елементи в 

организацията и съдържанието на обучението. Прилагане нови методи на 

преподаване, разработено по нов начин учебно съдържание, учебни програми 

или организирано по нов начин обучение и  управление на образователна среда. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Постоянен 

6. Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално 

в различни режими на работа в училище и извън него. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Постоянен 



7. Цялостната политика за приобщаване - насочена към създаване на условия за 

подкрепа на индивидуалността на всеки ученик чрез премахване на пречките 

пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и 

учениците във всички аспекти на живота.  

Подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното 

съдържание; за кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща 

образователна степен; за мотивация за продължаване на образованието и за 

участие на пазара на труда 

Осигуряване на  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със 
специални образователни потребности 
 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Постоянен 

8. Привличането на родителите като активен партньор на педагогическите 

специалисти за превенция и справяне с агресията и насилието в училище. 

От бюджета на училището 
Училищно настоятелство 

Постоянен 

9. Дигитализацията на учебния процес-  елемент на модерното училище, чрез който 

се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се 

подпомага навлизането на иновации, базирани на ИКТ. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2021-2024 

10. Сътрудничество с иновативни училища и запознаване с нови и креативни решения 

за подобряване на обучението, предлагани от тях. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2023-2024 

11. Създаване на  условия и подкрепа за творчески работещите учители да 

реализират новаторски дейности и утвърждаване на училището със статут 

„иновативно училище“. Създаване и прилагане на иновации във всички сфери на 

училищния живот. Чрез въвеждане на иновациите да  се модернизира и 

С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
От бюджета на училището 

2022-2024 



образователната среда. 

 

12. Конкурс „ Креативен учител“ с парична награда От бюджета на училището 
Училищното настоятелство 
 

2023-2024 

13. Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и 

родители за споделяне на иновативни практики. Стимулиране на иновациите и 

обединяване на хората за обща кауза чрез прилагане на образователни модели с 

добавена стойност. 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2022-2024 

14. Участие на училището в мрежи от иновативни училища От бюджета на училището 2023-2024 

15. Непрекъснатост на образователният процес чрез дигитализация  и успешно  

преминаване в дистанционен режим на работа при извънредни условия.  

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2021-2024 

16. Продължават усилията за модернизация и обновяване на материалната база в 

училище. 

 

От бюджета на училището 
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
От училищното 
настоятелство. 
Дарения 

Постоянен 

17. Прилагането на целенасочени политики за взаимодействие с родителите, които да 
доведе до значително по-добри резултати в образованието, но също така и до 
формирането на ценности, ориентирани към доброта и толерантност. 

От бюджета на училището  
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

Постоянен 

18.  Изграждане на база за обучение по безопасност на движението – площадки – 
вътрешна и външна, кабинет. 

От бюджета на училището  
С участие в европейски и 

2022-2023 



национални програми и 
проекти. 
 

19. Промяна на дворните пространства чрез изграждане на външен фитнес кът. От бюджета на училището  
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2023-2024 

20. Обособяване в двора на зелен кът за градинарство – опитно поле. От бюджета на училището  
С участие в европейски и 
национални програми и 
проекти. 
 

2024 

 
 
Стратегията подлежи на актуализация и промяна по реда на приемането ѝ. 
Тази стратегия е приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 14 от  16.07.2021г., одобрена от обществения съвет с 
Протокол № 9/ 09.09.2021г и утвърдена със заповед № 1226/09.09.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


