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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

І. УВОД 

 

 В ОУ „ П.Р.Славейков” – Ямбол стратегически подход към управлението се прилага във връзка с изискването на чл. 263 ал.1 т.1 

от Закона за предучилищно и училищно образование. Стратегията за развитие на училището за 2021-2025 год. се основава на 

съвременните изискванията  за качествено образование на подрастващите  и отговаря на реалните потребности на учениците от 

развитие на интелуктуалния им потенциал. 

 Ако през 20. век обучението в училище подготвя учениците за живот и реализация в индустриалното общество, 21. век формира 

обществото на знанията и учениците трябва да са подготвени за реалността, в която им предстои да живеят. Децата на 21. век трябва да 

имат умения за учене, общуване и  личностно развитие, дигитални компетентности, граждански компетентности, да използват новите 

технологии за реализиране на собствени идеи; да умеят да работят в екип, да решават казуси и да вземат решения; съобразявайки се с 

екипа, да умеят да представят работата си и да изявят способностите си; да умеят да подбират най-важното от огромното море от 

информация, което ги залива чрез различните медии и Интернет, да бъдат критични в подбора на информацията и най-вече - да се 

стремят към знанието. Всички ключови компетентности са еднакво важни, те се припокриват и са взаимосвързани и което е от особено 

значение – разтворени са и се придобиват интегрирано чрез обучението по всички учебни предмети. ОУ П.Р.Славейков“ – Ямбол има 

разработена своя програма „Детски университет за социални умения и личностно развитие“, чрез която учениците придобиват 

социални умения и в партньорство с учители,  родители и съмишленици израстват личностно и интелектуално. През годините 
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програмата се развива, обогатява, добавяйки иновативни подходи в обучението и общуването с учениците  и родителите. От 2008 г. ОУ 

„П.Р.Славейков“ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. 

 Като активни граждани сме ангажирани с българското образование в ролята си на учители. Ясната визия за бъдещето, точната 

мисия, цели и план за реализиране са предпоставка за постигане на положителни резултати. 

 Ръководени от намерението и стремежа за разработване на Стратегия, създадена от общите усилия на участниците в екипа и 

цялата педагогическа колегия, формулирахме целите на училището за 4 години, с които ще се обвързва всяка дейност на участниците в 

образователния процес. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна 

институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за 

тяхното постигане.  

 Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от иновативен подход в управлението, разчупване на 

средата, в умението за мотивация на екипа, в подкрепа на иновативните и творчески решения, в отказ от административните подходи и 

от формален контрол, в управление на качеството, в грижата за квалификацията  и за кариерното израстване, в обективния анализ на 

резултатите, в подкрепа на постиженията, в привличане на родителите като партньори за постигане на по-високо качество в обучението 

на учениците. 

           Очакваните резултати от прилагането на Стратегията са качествена промяна в методите на преподаване на учебното съдържание, 

ориентиране към повишаване на интереса към ученето,  развиване у учениците ключовите компетентности на 21 век, повишаване 

индивидуалните постижения на учениците и развиване на техните таланти. 

Стратегията на ОУ „П.Р.Славейков” – Ямбол е одобрена от Обществения съвет към училището и е подкрепена от  членовете на 

УН „Гражданин” към ОУ „П.Р.Славейков“ – наш партньор в организиране на училищния живот.  

 

ІІ. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 Конвенцията за правата на детето 

 Закона за закрила на детето 

 Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 

 Национална квалификационна рамка на република България 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 

 Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

 Наредба за информацията и документите в системата за предучилищното и училищното образование 

 Наредба за организация на дейностите в училищното образование  
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 Наредба за общообразователната подготовка 

 Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

 Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 Наредба за приобщаващото образование  

 Наредба за усвояването на българския книжовен език 

 Наредба за учебния план  

 Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

 Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете 

за подкрепа за личностно развитие 

 Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)  

 Национална квалификационна рамка на Република България  

 Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности  

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 

 Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

 

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и 

потребности. В съответствие с принципа за приемственост, Стратегията е продължение на предходната стратегия и отразява основната 

цел и приоритетите на училищната образователна политика – осигуряване на високо качество на образование, непрекъснато 

надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание.  
Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището в периода 2021-2025 г., планира действия за 

реализация на желаните промени, интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху 

развитието на училището за да се превърне то в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма 

степен родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на учениците. 

 

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

 

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и посоката на стратегията, база за формиране на 

приоритетите, специфичните цели и мерки. 
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ОУ „П.Р.Славейков” - Ямбол е създадено през 1976 г. с Решение на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет – Ямбол 

(Протокол №15/30.08.1976 г.) като ОУ „Великият Октомври”. С Решение на Временния изпълнителен комитет на Общински народен 

съвет – Ямбол (Протокол №17/08.11.1990 г.) е преименувано в ОУ „ Петко Рачов Славейков” – Ямбол.  

 

 

 УЧЕНИЦИ 

 

В ОУ „П.Р.Славейков” - Ямбол през учебната 2020/2021 година се обучават 716 ученици в дневна форма (1-7 клас), от тях 10 

ученици-  в индивидуална форма на обучение; 15 ученици със СОП, от които 15 ученици на ресурсно подопомагане. Организирана е 

самостоятелна форма на обучение за 1 ученик. 

 

Успешно се реализира целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) за учениците в начален етап и 5 клас. Вариантът, който се 

прилага в училище е преди обяд задължителни учебни часове и избираеми учебни часове, а след обяд- организиран отдих и физическа 

активност, самоподготовка и заниманията по интереси.  

Ученици (1 – 5 клас), обхванати  в ЦОУД – 250. 

 

 ПАРАЛЕЛКИ 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки Брой ПИГ 

2020/2021 716 30 10 

 

През 2020/2021 година в училище се обучават ученици в 30 паралелки (1-7 клас) и в 10  полуинтернатни групи. 

Средната пълняемост на паралелките е 23.8 ученици. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4  И 7 КЛАС 

 

През учебната 2019/2020 година не е проведено НВО в 4 клас, затова като база за сравнение се приемат  крайните резултати от 

обучението в 4 клас през 2018/2019. 

 

 4 клас. Сравнение на тестовия бал по предмети общо за училището:    

 

Учебен предмет Тестов бал 

 

2018/2019 

Тестов бал 

 

2020/2021 

Разлика между 

2020/2021 и предх. 

година 

Български език и 

литература 

19.64   

Математика 19.29   

Човекът и 

обществото 

19.79   

Човекът и 

природата 

19.76   

 

 7 клас. Сравнение на тестовия бал по предмети общо за училището: 

 

Предмети Тестов бал  

2019/2020 

Тестов бал   

2021/2022   

Разлика между 

2020/2021 и 

предходната година 

Български език и 

литература 50.95  

 

Математика 31.41  
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 Общи изводи и тенденции за училището: 

 Тенденции в обучението в 4 клас: положителни и отрицателни (подредени по тяхната честота по предметите по учебен план). 

Положителни:  

- Има съответствие на методите на преподаване и техниките на учене с индивидуалните възможности на учениците; 

- Осъществява се групова, индивидуална, диференцирана работа, дискусия, онагледяване; 

- Учителят мотивира учениците да  четат  и осмислят литературната творба; 

- Участие в интересни за учениците дейности: игри, състезания, рецитали, конкурси и др.;  

- Наблюдението, моделирането, работата с картини и научен текст, с графични материали, с документи са  приоритет в 

обучението; 

- Езикът и стилът на учителя са близки до тези на учениците; 

- Целодневната организация на учебния ден подпомага работа на учителя и улеснява родителите при самостоятелната 

подготовката на малките ученици; 

- При обучението в електронна среда от разстояние  учениците придобиха нови умения;  

- Възможността да се учи дистанционно ограничава пропускането и преструктурирането на учебен материал и открива 

нови тенденции в образованието; 

Отрицателни:  

- Изключителна натовареност на учебните програми по предметите, което води до преумора у учениците; 

- Постоянните промени в закони и наредби на МОН обременяват работещите в системата на училищното образование; 

- Увеличаването на административната работа на учителя отнема от времето му практически да бъде полезен на децата и 

увеличава нивото на стрес на работното място. 

 

 Изводи от резултатите на НВО в 7 клас  

 Български език и литература 

Данните от проведеното НВО в 7-ми клас 2019/2020 учебна година определят като среден резултат за ОУ „Петко Рачов 

Славейков“ 50,95 точки (от максимален бал 100). Този бал показва, че учениците се справят успешно средно с 51% от задачите, 

поставени в изпитния формат на НВО. Резултатите от учебната 2019/ 2020 в сравнение с тези от учебната 2018/2019 са с 0,94 % по-



  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

    

9  

 

ниски. Учениците на ОУ „П. Р. Славейков“ са постигнали среден резултат, съизмерим със средния резултат на страната – 50,95 – 51, 

89. 

Очертава се тенденция на запазване на средните резултати на учениците. В тази връзка, а и за повишаване на постиженията на 

учениците е необходимо да се акцентира върху няколко елемента в методиката на обучението по български език и литература: 

 максималното използване на системата от писмени текстове, които е предвидено да се създават в прогимназиалния етап, като 

акцент се поставя и върху кратките аргументативни текстове, изискващи репродуциране на знания и умения за конструиране на 

твърдения, в това число намирането им в самите текстове.  

 усъвършенстването на умения за устно общуване в работата по български език и литература, което трябва да се предшества от 

конкретно формулирани изисквания и критерии, тъй като именно чрез устното общуване могат да се изградят компетентности 

за решаването на задачи, изискващи формулирането на самостоятелен отговор. 

 проверка на домашните работи от учителя, както и тяхното оценяване 

  

           Математика  

Средният резултат от учебната 2019/2020 г. спрямо предходната учебна година се увеличава с 8,83 т. и от 22,58 т. става 31,41 т. 

Индикаторът, който беше заложен бе + 7 т. е надминат. Училището ни попада в групата на училищата със средни постижения с 

резултат 31,41 т. От данните става ясно, че процентът ученици с ниски постижения (0 т. – 16 т.) от 38% (2018/2019 г.) е спаднал на 22% 

(2019/2020 г.); процентът ученици със средни постижения (16,25 т. – 44,25 т.) от 57% (2018/2019 г.) е спаднал на 54% (2019/2020 г.), 

процентът ученици с високи постижения (44,50 т. – 100 т.) от 5% (2018/2019 г.) е увеличил на 24% (2019/2020 г.). Радостно е, че 

процентът на учениците с ниски постижения намалява значително, но повече се гордеем със значителното повишаване на процента на 

учениците с високи постижения. Това се дължи на сформирането на двете групи занимания по интереси по математика. Ако 
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заниманията се водиха ритмично, без прекъсвания заради дистационното обучение, резултатите щяха да са още по – добри спрямо 

предходната учебна година и спрямо средния резултат за страната. 

         Налага се извода, че по – добре се справят тези ученици, които:  

- системно усвояват и затвърдяват знанията и уменията си; 

- се упражняват повече самостоятелно, задълбочено и обосновано; 

- са се научили да отделят същественото от несъщественото;  

- разбират условието на задачата и използват математическата терминология и символика; 

- имат  стабилен родителски контрол. 

 

 Среден годишен успех на училището за учебната 2020/2021 година- много добър (5.35) 
 

0 1 2 3 4 5 6

2019/2020
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

През 2020/2021 учебна година в училище работят 52 педагогически специалисти, в това число  педагогически съветник, логопед и 

ресурсен учител и 12 непедагогически персонал. 

 

Допълнителна квалификация на педагогическия персонал: 

 Гражданско образование – 12 учители; 

 Информационни технологии и компютърно моделиране- 9 учители; 

 Екипна ефективност и комуникация- всички педагогически специалисти в училище; 

 Обучение на екипите за личностно развитие в училище. Обучение по наредбата за приобщаващото образование- всички 

педагогически специалисти в училище; 

 Методика на преподаване на БДП- 52 учители; 

 Базисни умения -  36 учители; 

 Преподаване по програмите на Джуниър Ачийвмънт, България- 10 учители; 

 JUMP Math, ниво 1 и ниво 2- 5 учители; 

 

Педагогически специалисти с придобита професионално квалификационна степен (ПКС): 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

5 ПКС
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1 ПКС
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 Възраст на педагогическия персонал 

0 5 10 15 20 25 30

брой

над 60 г. 51-60 г. 41-50 г. 31-40 г. 24-30 г.

 
 

 УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ГРАЖДАНИН“ 

 

    Училищно настоятелство „Гражданин” – гр. Ямбол е учредено като неправителствена организация с Решение 88/ 14.06.2016 г. на 

ЯОС, като продължител на традициите на УН  „Славейков”, учредено през 2001 г.  

    Мисията на Сдружението е да подпомага образователно-възпитателния процес в училище и да съдейства за неговото стопанско и 

материално осигуряване. Училищното настоятелство се съобразява с приоритетите на училището, като си поставя подобни цели и 

разпространява добрите практики в образованието. Председател на Настоятелството е госпожа Красимира Сивова. 

 

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището работи обществен съвет. 

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Той се явява 

сдружение от родители, представител на Община Ямбол, видни общественици. Негов председател е госпожа Дима Георгиева. 

 

 СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ОУ „П.Р.Славейков” – Ямбол има изградена една синдикална организация на СБУ към КНСБ. Всички учители и служители са нейни 

членове. Заедно с ръководството председателят участва в разработването на Вътрешните правила за работната заплата, ПВТР и 
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ПОБУОВТ. Целта на синдикалната организация е спазването на КТД и отстояването правата на работещите в училище. Неин 

председател е госпожа Таня Костова. 

 

 ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО– ОФИЦИАЛЕН САЙТ, FB СТРАНИЦА НА 

УЧИЛИЩЕТО, ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
 

ОУ „П.Р.Славейков” – Ямбол разполага с два компютърни кабинети и мобилен компютърен кабинет. Всички класни стаи са 

оборудвани с лаптоп и мултимедиен проектор, на разположение на учителите са интерактивни дъски, интерактивен дисплей. Това дава 

възможност на преподавателите да прилат успешно smart технологиите в обучението по предмети, в проектната дейност, в 

заниманията по интереси.  

Официалният сайт на училището http://school-slaveykov.org  дава информация за дейността и новостите в училщния живот.  

Също така за популяризиране на училищни събития и дейности се използва и FB страницата на училището- 
https://www.facebook.com/ОУПРСлавейков-Ямбол-100507624851249  

От учебната 2020/2021 година е въведен електронен дневник в платформата shkolo.bg. 

От 2020 година  e създадено Училище в облака – MS One Drive и условия за работа в електронна среда от разстояние. 

Дистанционното обучение се провежда в платформата  MS TEAMS. 

Изградена е електронна система за видеонаблюдение в сградата (коридори, фоайета и класни стаи) и с достъп до всички точки на 

дворното пространство на училището.  

  

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА  

 

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви 

за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи 

личностното му развитие. Към тях през настоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на 

работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща епидемична ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19. Предизвикателства, които произтичат от обучение в условията на COVID-19 са следните: 

1. Осигуряване на максимално безрискова среда - изготвяне и  реализиране на набор от мерки за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от 

възпитателната функция на образованието.  

https://school-slaveykov.org/
https://www.facebook.com/ОУПРСлавейков-Ямбол-100507624851249


  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

    

14  

 

2. Готовност за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или 

всички училища в общината, областта или държавата). 

3. Провеждане на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради 

здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране. 

4. Поддържане на  положителен психоклимат на работа и учене и редуциране на ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация. 

5. Възможност за иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-

сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици. 

 

 

V. SWOT АНАЛИЗ  

 

Целта на SWOT – анализа при разработване на Стратегията е да се максимизира потенциалът на силните страни и възможностите на 

училището, а от друга страна да се минимизира въздействието на слабите страни и заплахите. Подробно изписване на всички елементи 

в SWOT – анализа позволява да се направи количествена и качествена оценка на ситуацията в училище и да се избере подходящият вид 

стратегия. Работната група  разработи следния SWOT – анализ: 

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Вътрешни фактори 

 Високо квалифициран  преподавателски състав. 

 Увеличен брой на паралелките и учениците през 

последните няколко години. 

 Много доброто ниво на  екипност на целия състав – 

учители, ръководство, родители и партньори. 

 Единодействие на педагогическата колегия при 

планиране и организиране на дейности с учениците във 

физическа и електронна среда. 

 Добър ред и организация на училищните дейности- 

липсна на свободни часове за учениците. 

 Кандидатстване по програма на МОН „Иновативни 

училища“. 

 Участие в разработването на проекти. 

 Участие в международен обмен по програма Еразъм + 

 Използване на иновативни стилове и методи на работа на 

преподавателите, с цел преодоляване на рутината и 

инерцията. 

 Възможност за осигуряване столово хранене. 

 Практическа насоченост, иновативност, креативност и 

интерактивни методи и форми в обучението в присъствена и 

електронна среда. 
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 Пълноценно прилагане на ОРЕС. 

 Обезпеченост с платформа за провеждане на ОРЕС. 

 Работещи методически обединени, в които се обменят 

добри практики, идеи и се обсъждат трудностите, които 

срещат учениците при усвояването на учебното 

съдържание. 

 Осъществено наставничество на младите учители. 

 Създадени условия за въвеждането на информационните 

технологии в организирането и провеждането на учебния 

процес по всички учебни предмети. 

 Приемственост между отделните етапи на обучение. 

 Добро равнище на получените знания и изградени 

умения, съобразени с държавните образователни 

стандарти- устойчиви резултати на национално външно 

оценяване в 4 и в 7 клас. 

 Богат избор на извънкласни дейности за учениците. 

 Няма повтарящи ученици. 

 Успешно действаща целодневна организация на учебния 

ден. 

 Изградена подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. 

 Ергономична и естетизирана среда-30 модерно 

оборудвани класни стаи, 3 компютърни кабинети,  голям 

физкултурен салон, ресурсен кабинет, стая за медиация, 

информационно библиотечен център. 

 Разработени и успешно прилагани училищни механизми 

за работа с деца в риск, за ученици с противообществени 

прояви и др. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 Организиране на дарителски кампании от училищната 

общност. 

 Повишаване на квалификацията и обмяна на добри 

педагогически практики между учителите за работа в 

присъствена и електронна среда. 

 Разширяване на извънкласните дейности, реализиране на 

дейности  в детските градини   с цел осъществяване на 

програмата за приемственост между детска градина и 

училище. 

 Превръщане на училището в желана територия чрез 

въвеждане на нови, желани от учениците занимания по 

интереси. 

 Осигуряване на сигурна среда чрез намаляване риска от 

достъп на външни лица в сградата на училището и създаване 

условия за инциденти. (10) 
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 Целодневна обезпеченост с медицинска помощ. 

 Работеща синдикална организация. 

 Успешни партньорства с  УН „Гражданин към ОУ 

„П.Р.Славейков“,  с Ученическия съвет и  с 

неправителствени организации - Асоциацията на 

Кеймбридж училищата. 

 Целесъобразно и законосъобразно управление на 

финансовите средства в условията на делегиран бюджет. 

Външни фактори 

 Подкрепа от местната власт. 

 Ефективна работа със социалните и образователните 

институции при разрешаване на проблеми - Местна 

комисия за БППМН, БЧК и др. 

 Традиционни контакти с културни и научни институции 

на местно и национално ниво. 

 Партньорство с детските градини и училищата в града. 

 Благоприятно териториално разположение на училището. 

(29) 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Необходимост от модернизиране на материалната база. 

 Недостатъчна активност на ученическото 

самоуправление. 

 Ниска степен на мотивация на учениците за усвояване на 

трайни знания. 

 Нужда от продължаваща  квалификация на учителите, 

работещи с деца и ученици със СОП. 

 Недостатъчна  дигитална компетентности на учителите. 

 Необходимост от квалификация, насочена към 

иновативни методи на преподаване. 

 Живот в епидемична обстановка на COVID 19- опазване 

здравето и живота на ученици, учители, персонал 

 Преминаване в ОРЕС 

 Амортизация на наличния ресурс от мобилни устройства. 

 Застаряване на учителския състав. 

 Отлив от учителската професия. 

 Влошаване на здравословното състояние на учителите и 

повишаване на риска от професионални заболявания. 

 Тенденции към повишаване на броя на учениците с 

обучителни трудности. 



  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

    

17  

 

 Недостатъчна инициатива при разработването на 

проекти. 

 Недостатъчна грижа за опазване на материалната база. 

 Невъзможност за прилагане на кабинетна система. 

 Незаинтересованост и нежелание на част от родителите 

за сътрудничество с училището. (10) 

 Близост до оживени улици и кръстовища. (8) 

  

Квантифицираният SWOT анализ представя разпределението на отделните елементи по абсолютен (количествен) и относителен 

(процентно съотношение), спрямо общия сбор. 

 

силни страни
51%

възможности
17%

слаби страни
18%

заплахи
14%

 
 

 

 

 

 

Всички използвани до сега инструменти позволяват окончателно групиране на ресурсите в TOWS матрица, където принципно са 

заложени основанията за съдържанието на стратегията. 
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TOWS матрица Възможности - 10 Заплахи - 8 

Силни страни 

(S)- 29 

SO “Maxi – Maxi” 

Офанзивна стратегия 

(използва силните страни за 

максимизиране на възможностите) 

ST “Maxi – Mini” 

Стратегия на адаптацията 

(използва силните страни за 

минимизиране на заплахите) 

Слаби страни 

(W)- 10 

WO “Mini – Maxi” 

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите за 

минимизиране на слабите страни) 

WT “Mini – Mini” 

Стратегия на оцеляване 

(стреми се да минимизира слабите 

страни и да избяга заплахите) 

  
В сегашната ситуация предвид обективните обстоятелства, произтичащи от съотношението между негативното и позитивно 

въздействие на факторите на външната среда, най- приемлив е изборът на Офанзивна стратегия. 

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

промяна към Стратегия на адаптация. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

VІ. ВИЗИЯ  

       Използване на многообразие от дигитални технологии и учебни сценарии с дигитален елемент за трaнсформиране на STEM 

учебно съдържание и знания.  То се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и 

насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, творчество и експериментиране, проблемно-базирано 

обучение, използване на „реалния свят” за поставяне на конкретен проблем. Уменията, които ще разгърне този метод на работа са: 

решаване на проблеми/казуси, вземане на решение, колаборативност, умения за лидерство. 

    Утвърждаване на Основно училище  „Петко Рачов Славейков“  като : 

 иновативно конкурентоспособно училище, имащо за цел да формира у учениците национални и общочовешки добродетели и 

основните ключови компетентности на ХХI век  .  

 хуманно и толерантно училище, ориентирано към разширяване на  интересите и към мотивацията на ученика, към възрастовите 

и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо 

равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на 

училищното образование. 

       

VІІ. МИСИЯ 

 

            Развиване  на ОУ „П.Р.Славейков“  в модел на съвременно иновативно училище за развиване на ключови интелектуални, 

социални и емоционални компетентности у учениците в унисон с предизвикателствата на XXI век. 

Формиране на  креативни личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, способни за ефективна реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на 

демократичните ценности; адаптиране на училищния учебен план към изискванията  на гражданското общество у нас; адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения 

живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби и следване естествения темп на развитие на ученика. 
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VІІІ. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

 

 Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на стратегията. Отчитайки влиянието на външните и 

вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на планиране, се 

достига до следния вид на целите, подцелите и мерките за реализация: 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:  Развиване  и утвърждаване на модела:  SMART образователната инфраструктура, висококвалифициран и 

креативен педагогически екип,  творчески развиващи се  и успяващи ученици.   

 

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

Приоритети Специфични цели 

1. Създаване на условия за оптимално 

развитие на творческия потенциал на 

всеки ученик    

 Развитие на функционалната грамотност на учениците- поставяне на ученика в 

отговорна и активна позиция. 

 Иновативни методи на преподаване и образователна среда- учебна и училищна 

култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и 

съученици, за да се справят по‐ успешно с предизвикателствата пред себе си. 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

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

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на 

училищните проблеми. 

 Разширяване мрежата от извъкласни форми. 

 Развиване на съвременни ефективни форми и модели на ученическо 

самоуправление. 

2. Иновативно управление и организация 

на учебния процес 
 Прилагане на иновативни управленски модели и осигуряване на професионалното 

израстване на педагогическите специалисти. 

 Въвеждане на нови процедури по оценяване и самооценяване.  

 Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. 

 Дигитализация на управленските процеси. 

 Поддържане и модернизиране на материалната база на училището. 
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 Надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на 

ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност. 

 Осигуряване на система за мониторинг и управление на инфраструктурата. 

3. Дигитализация на образователно-

възпитателния процес 
 Изграждане на STEM  център. 

 Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури условия за 

личностно развитие и успешна социална реализация. 

 Стимулиране на учениците за повишаване на функционалната грамотност чрез 

съвместна работа с различни културни институции. 

 Утвърждаване модела на е - училище. 

 Използване на ИКТ и подходящи електронни платформи и ресурси за обучение. 

 Създаване на условия за изследователска работа, които да подпомагат творческото 

развитие на учениците. 

4. Утвърждаване на обучението по  

иновативният модел „Искам да зная, да 

мога, да бъда“- инструментариум от  

динамични образователни ресурси, за 

развиване на ключови социални и 

емоционални компетентности у 

учениците в унисон с 

предизвикателствата на XXI век. 

 

 Обучение и възпитание на учениците в изграждане на активна гражданска позиция. 

 Разгръщане ролята на ученическия съвет като орган на ученическото 

самоуправление. 

 Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт. 

 Училищна медиация- развиване потенциала за справедливост на учениците. 

 Изграждане на навици за здравословен начин на живот както и в условията на  на 

пандемична обстановка - COVID 19. 

5. Привличане на ресурси от външната 

среда, разработване и участие в проекти 

и програми. 

 Разработване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 Сътрудничество с РИМ и ХГ „Жорж Папазов“ и реализиране на програмата 

„Музейна педагогика“. 

 Участие в ОПРЧР; в програмите за трансгранично сътрудничество. 

 Участие на училището в дейности на Европейската програма „Еразъм +”. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и 

защита на учениците в училище. 

Безопасна среда за обучение и 

 Провеждане на дългосрочни дейности отнасящи се до непосредствената сигурност и 

безопасност на учениците в училище. 



  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

    

22  

 

възпитание. Защита на личните данни.  Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 

контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 

 Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с 

въвеждане на данни за всички ученици – Admin-Pro. 

 Гарантиране защитата на достъпа до регистрите съдържащи лични данни. 

7. Поддържане и модернизиране на 

материалната база на училището 
 Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

 Естетизация на училищната и околната среда. 

 Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

 

ІХ.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФУНЦИОНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Приоритетни 

направления 

Цели Дейности Резултати Срок Финасиране 

1. Създаване на 

условия за 

оптимално развитие 

на творческия 

потенциал на всеки 

ученик    

 

 

1. Развитие на 

функционалната грамотност 

на учениците- поставяне на 

ученика в отговорна и активна 

позиция. 

2. Иновативни методи на 

преподаване и образователна 

среда- учебна и училищна 

култура, в която учениците се 

чувстват сигурни, подкрепяни 

от техните учители и 

съученици, за да се справят по 

успешно с 

предизвикателствата пред себе 

си. 

3. Практическа приложимост 

1. Поставяне на ученика 

в активна позиция по 

отношения на 

усвояването на нови 

знания и практическа 

приложимост на 

преподавания материал. 

2. Целенасочена работа 

с изявени ученици в 

съответствие с 

потребностите, 

способностите и 

интересите им. 

Организиране на 

форуми за изява на 

талантливи ученици. 

1. Повишен дял на 

учениците от IV и VII 

клас с постижения в 

НВО. 

2. Практическа 

приложимост на 

обучението. 

3. Осмислено свободно 

време на учениците. 

4. Постигане на 

равнище на 

функционална 

грамотност, 

което ще осигури 

условия за личностно 

развитие и успешна 

постоянен собствен 

бюджет 
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на изучаваното учебно 

съдържание и използване на 

методите за обучение чрез 

активни дейности. 

4. Запазване на високото ниво 

на прием в начален и 

прогимназиален етап. 

5. Приобщаване на 

родителската общност за 

активно сътрудничество в 

решаването на училищните 

проблеми. 

6. Разширяване мрежата от 

извъкласни форми. 

7. Развиване на съвременни 

ефективни форми и модели на 

ученическо самоуправление. 

3. Включване на повече 

ученици в проекти 

„Подкрепа за успех“, 

„Образование за 

утрешния ден“. 

Работа по НП на МОН 

и други. 

4. Използване на 

информационните 

технологии в процеса 

на обучение по всички 

предмети. 

5. Годишна награда 

„Ученик на годината“. 

6. Подобряване на 

условията за труд и 

отдих на учениците. 

7. Доразвиване на 

традициите за 

съвместни тематични 

изяви с читалище „Зора 

1945“, читалище 

„Съгласие 1862“ и 

други институции. 

8. Участие в състезания, 

олимпиади и други 

форми. 

социална реализация. 

5. Подобряване 

взаимоотношенията 

между учениците в 

паралелката, випуска, 

между всички ученици. 

6. Развити компютърни 

умения на училищната 

общност. 

7. Повишаване на 

потенциала на 

учениците и 

възможностите им за 

успешно завършване на 

основното образование. 

8. Създадени условия за 

изяви на учениците и 

конкретизиране на 

работата с ученици 

със специални 

образователни 

потребности, ученици, 

срещащи затруднения в 

усвояването на 

учебния материал. 

2. Иновативно 

управление и 

организация на 

учебния процес 

1. Прилагане на ефективни 

управленски модели и 

осигуряване на 

професионалното израстване 

1. Иновативни подходи 

в управлението за 

повишаване качеството 

на обучението. 

1. Надградени 

управленски 

компетентности. 

2. Подобрено кадрово 

постоянен собствен 

бюджет, 

финансиране 

по проекти 
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на педагогическите 

специалисти. 

2. Въвеждане на нови 

процедури по оценяване и 

самооценяване.  

3. Оптимизиране структурата 

на изградената система за 

квалификация. 

4. Създаване и използване на 

електронни документи от 

задължителната училищна 

документация. 

6. Надеждна и гъвкава ИКТ 

инфраструктура с цел 

обезпечаване и повишаване на 

ефективността на учебния 

процес и управлението на 

административната дейност. 

7. Осигуряване на система за 

мониторинг и управление на 

инфраструктурата. 

2. Управление за 

развитие на нови и 

творчески практики при 

използване на ИКТ в 

учебната дейност. 

3. Иновативни подходи 

в управлението за 

взаимодействие със 

заинтересовани страни. 

4. Иновативни подходи 

в управлението за 

развиване на 

граждански и социални 

компетентности у 

учениците. 

обезпечаване за 

реализиране на 

ценностно ориентирано 

образование и 

възпитание. 

3. Прилагане на 

компетентностния 

подход в 

образованието. 

4. Издигане авторитета 

на учителската 

професия. 

5. Развити 

информационна 

грамотност и 

когнитивното и 

интелектуално 

израстване на 

училищната общност. 

6. Обмен на успешно 

реализирани училищни 

практики. 

3.Дигитализация на 

образователно-

възпитателния 

процес 

1. Изграждане на STEАM  

център 

1. Постигане на равнище на 

функционална грамотност, 

което ще осигури условия за 

личностно развитие и успешна 

социална реализация. 

2. Стимулиране на учениците 

за повишаване на 

1. Провеждане на 

тиймбилдинг и 

обучения на колектива, 

семинари и др. 

2. Организиране и  

провеждане на  зимни 

квалификационни дни. 

3. Създаване на 

училищна банка с 

1. Оптимизиране на 

работата с училищна 

документация, с 

родители и ученици. 

2. Стремеж за изява и 

въвеждане на 

иновативни техники. 

3. Актуализирано 

портфолио на 

постоянен собствен 

бюджет, 

финансиране 

по проекти 
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функционалната грамотност 

чрез съвместна работа с 

различни културни 

институции. 

3. Утвърждаване модела на е- 

училище. 

4. Използване на ИКТ и 

подходящи електронни 

платформи и ресурси за 

обучение. 

5. Създаване на условия за 

изследователска работа, които 

да подпомагат творческото 

развитие на учениците. 

методически материали. 

4. Създаване и 

използване на 

електронни образци на 

документи от 

задължителната 

училищна 

документация. 

5. Периодично 

обучение за работа с 

нови информационни и 

комуникационни 

технологии. 

6. Изпълнение на 

училищна програма за 

наставничество. 

7. Реализиране на 

годишна награда 

„Учител  на годината”. 

педагогическия 

специалист. 

4. Придобити нови 

компетенции за 

преподаване. 

5. Методическо и 

научно израстване на 

учителите. 

6. Повишаване на 

изискванията към 

работата на учителя, 

чрез засилване на 

вътрешно-училищната 

контролна дейност. 

7. Активно участие в 

системата от стимули 

за повишаване на 

мотивацията на 

педагогическите кадри 

за професионално 

усъвършенстване и 

тяхната активност в 

развитието на 

иновативни практики. 

4. Утвърждаване на 

обучението по  

иновативният модел 

„Искам  да зная, да 

мога, да бъда“- 

инструментариум от  

динамични 

1. Обучение и възпитание на 

учениците в изграждане на 

активна гражданска позиция. 

2. Разгръщане ролята на 

ученическия съвет като орган 

на ученическо 

самоуправление. 

1. Усвояването на 

базисни умения за 

разбиране и стратегии 

на отговорно поведение 

в гражданското 

общество. 

2. Инициативи на 

1. Придобити 

комплексни умения и 

модели на поведение за 

справяне в кризисни 

ситуации. 

2. Утвърждаване 

авторитета на 

постоянен собствен 

бюджет, 

финансиране 

по проекти 
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образователни 

ресурси, за 

развиване на 

ключови социални и 

емоционални 

компетентности у 

учениците в унисон 

с 

предизвикателствата 

на XXI век. 

 

3. Разширяване и стимулиране 

на формите за обучение и 

възпитание в дух на 

демократично гражданство и 

патриотизъм, здравно и 

екологично възпитание, 

потребителска култура, 

физическа активност и спорт. 

4. Училищна медиация- 

развиване потенциала за 

справедливост на учениците. 

5. Изграждане на навици за 

здравословен начин на живот 

както и в условията на COVID 

19. 

ученическия съвет по 

дейности от училищния 

календар. 

3. Дейности за 

подготовката на 

подрастващите за 

самастоятелен и 

информиран избор на 

професия. 

4. Избор на иновативни 

и съдържателни форми 

за представяне на 

резултатите от работата 

с децата пред 

родителите. 

5. Провеждане на 

тренинги и обучения за 

медиатори с желаещи 

ученици и учители. 

6. Реализиране на 

предвидените дейности 

от училищния спортен 

календар. 

7. Съвместна дейност 

на ученически съвет и 

медицински специалист 

по проблемите на 

здравното образование. 

училището и чувството 

за принадлежност към 

него от всеки 

възпитаник чрез 

съхраняване на 

традициите в дейността 

му (униформи, срещи с 

бивши ученици на 

училището, изявени в 

различни области, 

публикуване на техни 

спомени, писма в сайта 

на училището). 

3. Отбелязване на 

тържествени събития и 

ритуали от 

националния и 

религиозния календар. 

4. Реализирани класови 

и училищни 

инициативи. 

5. Обучени ученици – 

медиатори. 

6. Привеждане на 

дисциплината на 

учениците в 

съответствие с 

правилника и етичните 

норми в училището. 

5. Привличане на 

ресурси от 

1. Разработване и успешна 

реализация на различни 

1. Създаване на екипи 

за разработване на 

1. Развита 

конкурентноспособност 

постоянен собствен 

бюджет, 
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външната среда, 

разработване и 

участие в проекти и 

програми. 

национални и международни 

проекти и програми. 

 

 

проекти в различни 

области. 

2. Участие в НП „Без 

свободен час“. 

3. Участие по програма 

„Училищен плод“. 

4. Участие в ОПРЧР; в 

програмите за 

трансгранично 

сътрудничество. 

5. Участие на 

училището в походящи  

форми и дейности на 

програма „Еразъм +”. 

на училището. 

2. Утвърждаване на 

уникалния образ на 

училището. 

3. Мотивирани учители 

и ученици в общността. 

4. Удовлетвореност от 

съществуващите 

клубни форми в 

училище. 

5. Липса на свободни 

часове за учениците. 

6. Материално 

стимулиране на 

педагогическите 

специалисти. 

финансиране 

по проекти 

6. Осигуряване на 

стабилност, ред и 

защита на 

учениците в 

училище. Безопасна 

среда за обучение и 

възпитание. Защита 

на личните данни. 

1. Провеждане на дългосрочни 

дейности отнасящи се до 

непосредствената сигурност и 

безопасност на учениците в 

училище. 

2. Реализиране на конкретни 

мерки, основаващи се на 

принципите на превантивен 

контрол и дейности за 

ограничаване и преодоляване 

на опасностите. 

3. Поддържане на управленска 

информационна система на 

училищно ниво с въвеждане 

на данни за всички ученици – 

1. Стриктно спазване 

системата на дежурство 

в училище.  

2. Подготовката на 

училищните 

нормативни 

актове да е съобразена с 

целта - постигане на 

яснота и стабилност на 

училищната 

организация. 

3. Засилен контрол по 

изпълнение дейностите, 

свързани с осигуряване 

безопасни условия на 

1. Реализиране на 

стратегия за 

закрила здравето 

и безопасността 

на учениците в 

училището. 

2. Реализирани 

конкретни мерки за 

сигурна и безопасна 

училищна среда. 

3. Създадени 

устойчиви механизми и 

инструменти за 

гарантиране на 

сигурността и 

постоянен собствен 

бюджет, 

финансиране 

по проекти 
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Admin-Pro. 

4. Гарантиране защитата на 

достъпа до регистрите 

съдържащи лични данни. 

обучение. 

4. Поддържане на 

системите за 

видеонаблюдение и 

охрана на училището и 

подобряване на 

безопасността на 

материалната база. 

5. Внедряване на 

доброволческа система 

за обучение и 

взаимопомощ на 

ученици. 

здравето на децата и 

учениците. 

4. Надеждно защитени 

регистри съдържащи 

лични данни. 

7. Поддържане и 

модернизиране на 

материалната база 

на училището 

1. Подобряване състоянието 

на външната и вътрешната 

среда. 

2. Естетизация на училищната 

и околната среда. 

3. Осигуряване на ефективна 

ИКТ среда за съхраняване и 

използване на електронно 

съдържание. 

1. Подобряване 

състоянието на 

външната среда. 

1.1. Подобряване на 

откритата спортна база. 

1.2. Инсталиране на 

енергоспестяващо 

външно осветление. 

1.3. Реконструкция на 

оградата на училището. 

2. Подобряване 

състоянието на 

вътрешната среда. 

2.1. Реконструкция и 

поетапно изграждане на 

училищен стол и 

зрителна зала. 

2.2. Дългосрочно 

1. Осигурени 

благоприятни условия 

за работа и обучение. 

2. Обогатена 

материална 

база, в посока на 

използване на 

новите технологии в 

образованието. 

3. Разширяване и 

утвърждаване на 

дейността по проекти 

от европейските 

структурни 

фондове, както и 

на други проекти 

с цел привличане 

на средства за 

постоянен собствен 

бюджет, 

Министерство 

на 

земеделието, 

Министерство 

на 

образованието 
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планиране на 

дейности за 

подобряване на средата, 

в която се работи – 

кабинети, класни стаи. 

2.3. Поддържане на 

модерна ИКТ среда. 

2.4. Дооборудване и 

поддръжка 

на комуникационната 

инфраструктура на 

училището - ежегодно 

обновяване и допълване 

на част от хардуера. 

 

реализиране на 

основните цели 

на училището. 

4. Подобрена естетична 

и функционална среда 

за обучение и спорт. 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

Делегираният бюджет, като модел на финансиране и управление финансовите ресурси в системата на училищното образование, е 

положителна стъпка за развитието на ОУ „Петко Р. Славейков“. Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на 

училищната образователна стратегия. Освен със средства от бюджета дейностите могат да се финансират от собствени приходи, 

дарения и благотворителни акции, както и с доброволна трудовата дейност на учители, ученици, родители и помощен персонал. 

 

Х. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Ученици; 

 Педагогически специалисти от училището; 

 Директор; 

 Заместник - директори; 

 Административни служители; 

 Непедагогически персонал; 
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 Родителска общност – чрез обществен съвет и училищно настоятелство. 

 Социални партньори. 

 

ХІ. МОНИТОРИНГ 

         Предвидените дейности  се детайлизират ежегодно и се изработва годишен план с конкретни срокове и отговорности. 

Изпълнението на стратегията  се наблюдава годишно от екипа, участвал в нейното разработване. Наблюдението  се отчита с доклад 

пред Педагогически съвет и  Обществен съвет. 

        Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови обстоятелства и потребности. 

        Тя се актуализира в началото на всяка година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа на училището 

или в нормативната база. 

        Настоящата Стратегия е приета на основание чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и  с 

решение на Педагогически съвет от 26.01.2021 година. 

 

 

 

  

 


