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ПЪРВИ РАЗДЕЛ 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО: 
УЧИЛИЩЕН РАЙОН , ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА, // АНАЛИЗ НА 

СЪСТОЯНИЕТО, КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ, БРОЙ УЧЕНИЦИ И 

УЧИТЕЛИ, УЧИЛИЩНА БАЗА-СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ// 

 

 

Общи условия - Стратегията за развитие на ОУ ”Тома Кърджиев” се 

основава на принципите и насоките на ЗПУО /държ.в-к бр.79 от 

13.10.2015г./,  приоритетите на МОН, на РУО– град Русе и спецификата 

на  ОУ ”Тома Кърджиев” и община РУСЕ.  

Стратегията е изработена и приета в съответствие с изискванията 

на чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО на заседание на ПС с Протокол №11 от 

12.09.2017г.   

 

Училищен район – Основно училище “Тома Кърджиев” – Русе  се намира 

в квартал “Здравец” и е разположено на улица “Байкал”№2. 

 В района на училището има една детска ясла, три детски градини, 

едно читалище, НПО “Каритас”,”Общински детски център”, РЗИ-Русе, 

магазини, заведения и малък пазар. Наблизо се намират стадион “Дунав”и 

спортна зала “Дунав”. 

Населението на квартала е предимно застаряващо, но броят на 

децата за първи клас през последните години е устойчив. Тенденция е да се 

сформират по два първи класа всяка учебна от година от 2004/2005г., като 

през последните две години те са с брой деца около и над минимума. Във 

връзка с устойчивото демографско развитие на района от 2017/2018г.  се 

очаква броят на първокласниците   плавно да се увеличи.  

   

Историческа справка – ОУ”Тома Кърджиев” е построено през 1965г. като 

отваря  врати за пръв път на 15 септември – учебна 1965/1966г. През 1966г. 

е построен физкултурният салон към училището. По това време е 

изработено  и училищното знаме, което е копие на знамето, ушито от 

Петрана Обретенова за червеноводската чета. 

 В началото учителският колектив е твърде голям – около 50 учители, 

а броят на учениците надхвърля 1200. 

 През годините учениците под ръководството на своите учители 

печелят много награди от състезания, конкурси и олимпиади. 

 

 

 

 

 



Актуално състояние на училището – Вътрешна среда 

 
І.Кадрова осигуреност и брой ученици – През учебната 2015/2016г. в 

училището са   обучавани  301 ученици , разпределени в 14 паралелки. 

През 2016/2017г. броят на учениците е 318, разпределени в 15 паралелки. 

В момента учителският колектив се състои от директор, 

зам.директор по учебната дейност, ръководител на направление 

„Информационни и комуникационни технологии,    21 учители и 10 

учители в ГЦО, както следва:   

- магистри с висше образование          - 24 

- бакалаври с висше образование            -  6 

- специалисти с полувисше образование -  1 

 
Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2016/2017 318 15 

2015/2016 301 14 

2014/2015 281 13 

2013/2014 290 13 

2012/2013 297 14 

 

ІІ.Училищна база -  Основно училище “Тома Кърджиев” – Русе се състои 

от учебен корпус на четири етажа, отделна сграда за физкултурен салон, 

двор и спортни площадки по: баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика и 

бадминтон. Във вътрешния двор на училището до спортната площадка по 

лека атлетика има 2 броя маси за игра на тенис. Училищната сграда и 

сградата на физкултурния салон са санирани и с подменена дограма по 

проект на Община Русе за санирането на 7 русенски училища през 

2012година. 

 

Актуално състояние на училището – Външна среда  

 

В района на училището има една детска ясла, три детски градини, едно 

читалище, НПО“Каритас”, Център за подкрепа на личностно развитие, 

Общински детски център,  РЗИ, стадион “Дунав” и спортна зала “Дунав”. 

Населението на квартал “Здравец” е предимно застаряващо, но броят 

на децата за първи клас през последните години  е устойчив. Тенденция е 

да се сформират по два първи класа всяка учебна година от 2004/2005г. 

насам. Във връзка с устойчивото демографско развитие на района от 

2017/2018г.   се очаква броят на първокласниците   плавно да се увеличи.  

 Училищното ръководство поддържа активни контакти с РУО – Русе, 

Община – Русе, Областни дирекции, други учебни заведения и с 

изброените по-горе учреждения в района на училището. 



От  актуалното състояние на външната и вътрешната среда 

могат да се извадят силните  и слабите страни на училището.Силните 

и слабите страни се характеризират като вътрешна за училището среда, 

които пряко зависят от решенията, взимани в него, а възможностите и 

опастностите са обусловени от външната среда и в повечето случаи 

училището не може пряко да влияе върху тях. 

Силни и слаби страни на училището: 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 
Силни страни на училището: 

Учителския екип е съставен от 

квалифицирани специалисти. 

Поддържане на относително 

постоянен брой ученици в 

последните години с тенденция към 

леко повишаване, което осигурява и 

финансова стабилност. 

Добра материална база с 

оборудвани кабинети и класни стаи. 

Осигурява свободен и равен достъп 

до информация. 

Учениците се обучават по доказали 

ефективността си училищни учебни 

планове. 

Добра успеваемост на учениците на 

НВО/с изключение на 2016г./, 

олимпиади и конкурси. 

Работа по национални и 

международни проекти на учители 

и ученици. 

Слаби страни на училището: 
Не се рекламира достатъчно 

дейността на училището. 

Ограничено финансиране. 

Недостатъчно финансиране на 

извънкласните дейности - 

осъществява се чрез участието на 

училището в проекти, а не чрез 

целево финансиране.  

 

Възможности: 

-Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в 

различни форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Подобряване  на сградния фонд – 

чрез ремонт на ел.инсталацията във 

физкултурния салон и обновяване 

на маси, чинове и шкафове в класни 

те стаи и  стаите за отдих и занима- 

ния по интереси в ГЦДО. 

- Подобряване  на връзките с 

Училищното настоятелство и  с 

Обществения съвет. 

- Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление. 

-Спазване на традициите и 

символите на училището. 

Опасности и рискове: 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на 

част от педагогическия персонал.  

 

 



ВТОРИ  РАЗДЕЛ  
 

МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО, СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ   

                                    

    Мисия на училището – Училището - образователна и 

възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка 

отделна личност в нейния стремеж към творческо и 

личностно развитие. Осигурява качествено и достъпно 

образование в съответствие с изискванията на ЗПУО, което 

успешно съчетава националните традиции с европейското 

измерение. Обхваща ученици в целодневно обучение и 

интегрира деца със СОП.  

   Визия на училището – Училище с качествена подготовка на 

учениците, създаващо гаранции, че децата и младите хора, обучавани 

тук, като част от съвременното демократично общество, 

придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им 

необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо 

гражданско съзнание. 

            1. ОУ „Тома Кърджиев“ ще се развива като училище с  два етапа на 

основна образователна степен: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

 - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна 

структура. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде 

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които могат 

успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще 

разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците. 

 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и 

спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо 

и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани 

специалисти,който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна 



подкрепа на деца и ученици със СОП, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация. 

 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната 

общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и 

ученическото самоуправление. 

 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на 

учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за 

осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на 

таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

 8. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз и по проекта „Европейски хранителен паспорт“, като 

включваме повече учители, ученици и родители при изпълнение на 

дейностите. 

 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме 

навици за здравословен начин на живот, като запазим традиционните 

форми на предходните проекти: „Училищно мляко“, „Училищен плод“ и 

спортните проекти по ПМС № 29. 

 10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата 

библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 Всичко казано дотук определя главните цели в стратегията за 

развитие на ОУ “Тома Кърджиев” – Русе. 

 

 

ТРЕТИ  РАЗДЕЛ 

          

ГЛАВНИ ЦЕЛИ, ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ, ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО, 

  ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ  И 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

 
ГЛАВНИ  ЦЕЛИ  НА  СТРАТЕГИЯТА  

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. Учебния и годишния план да са съобразени: 

 - с желанията на учениците   



 - с възможностите на училището 

-Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за обучение чрез активни дейности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 

допълнително финансиране. 
 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Хуманност и толерантност в процеса на образование. 

- Иновативност  и  творчество в процеса на обучение. 

-Равенство–равен достъп на всички в образователния процес. 

-Партньорство – активно сътрудничество между ОУ и всички държавни, 

общински и неправителствени организации свързани с образованието. 

-Качество – постигане на по-висока ефективност в работата на учителите 

чрез повишаване и поддържане на квалификацията. 

-Отвореност – към всички полезни и рационални идеи в образованието. 

-Демократичност и етичност във взаимоотношенията между 

ръководство, учители, служители, родители и ученици. 

 
ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 - Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата 

подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и 

математиката и подготовката по всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Ефективна управленска дейност 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и 

обществените организации, свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

- Продължаване  и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

1. В учебната дейност- запазване и развитие на ЗИП/ИП по: ИТ, БЕЛ, 

математика и  ИИ и технологии от І до VІІ клас. 

2. В квалификационната дейност - Повишаване и поддържане на 

квалификацията на учителите. 

3.   Във възпитателната дейност - Акцентуване на гражданското,  патрио- 

тичното, екологичното и здравно възпитание на децата в ЧК и в извънклас- 



класните клубни дейности . 

4. В дейностите по опазване и развитие на МТБ - Текущи ремонти на  

вътрешните коридори и физкултурния салон.  

5. Взаимодействие между учители, родители и общественост от една 

страна и училището и медиите от друга. 

6. Закупуване на УТС, КТ и спортни пособия чрез бюджета и чрез участие 

в проекти и дарения . 

7. Работа по проекти за многостранно партньорство ОП на ЕС през 

периода 2016-2020г.  

 

 

     ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ 

 
ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И 

ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) 

 

                                ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ : 

 

   1.Системно следене  на новоизлезлите нормативни документи на МОН и 

запознаване на колектива с тях на оперативки всяка седмица – понеделник. 

                                                                    отг:директор,зам.директор 

   2.Своевременно осигуряване на педагогически кадри и на техни 

заместници при отсъствие на учители. 

                                                                 отг:директор,зам.директор 

    3.Своевременно разглеждане на всички жалби , сигнали и предложения 

свързани с цялостната дейност в училище. 

                                                                 отг:директор,зам.директор 

   4.Системна връзка с родителите  на учениците в помощ на учебно-

възпитателната работа. 

                отг: класни ръководители 

   5. Изграждане на ученически съвети по класове и в училище. 

           отг: зам.директор 

   6.Проверка състоянието на материално-техническата база и 

обогатяването и. 

                                                                   отг:директор, домакин 

   7.Контрол върху хигиенизирането на класните стаи и района на 

училището. 

                                                                   отг: мед. лице, домакин 

   8.Осигуряване охрана на учениците и училището и поддържане връзка 

със специализираните органи. 

                                                                    отг:директор, портиер 



    9.Постоянен контрол върху здравословното състояние на  учениците и 

извършване на необходимите профилактични прегледи и имунизации, 

диспансеризиране на нуждаещите се. 

              отг: мед. лице 

    

 10.Издирване на материали и изготвяне на библиографски  справки в 

помощ на класните ръководители по повод на национални и други 

празници. 

                                                               отг:учител по история и цивилизация 

  11. За възпитаване у децата на национални ценности и добродетели да се 

отбележат тържествено следните дати: 

              - откриване на учебната година  - 15.09. 

              - Ден на Независимостта на България – 22.09. 

              - Ден на народните будители – 01.11 

              - Коледни празници – м.12. 

              - годишнина от гибелта на В.Левски – 19.02. 

    - годишнина от гибелта на Т.Кърджиев –22.02. 

     - Баба Марта – 01.03. 

              - Освобождението на България – 03.03. 

              - Първа пролет – 22.03. 

              - Патронен празник – 12.05. 

              - Ден на славянската писменост – 24.05. 

              - Ден на българската войска (Гергьовден) – 06.05. 

              - Ден на детето -01.06. 

              - приключване на учебната година – 15.06. 

 

                                                                     отг.директор,зам.директор  

 

    12. За развитие на творческите заложби у децата, духовното и 

физическото им развитие  да се организират нови инициативи, които да 

разнообразят училищния живот като: спортен празник, коледен карнавал, 

вътрешно-училищни изложби и състезания, издаване на училищен вестник 

и посещение на театри и концерти.  

            отг.преподавателите 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ) 

 

 

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ 
 ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 
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подготовка, подготовката в областта на 

информационните технологии и 

подготовката по всички други 

предмети. 

- Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

- Сътрудничество между основните 

партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на подбор на новоназ - 

начените учители, притежаващи добра 

квалификация и владеещи чужди езици, 

ако това се изисква по учебен план на 

съответния предмет, притежаващи 

желание и опит за реализирането на 

проекти;  

- приоритетно привличане на учители – 

бивши възпитаници на училището. 

2. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други училища с цел обмен на добри 

педагогически практики. 

3. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

4. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

5. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

6. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

7. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците 

(тестове). 

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, изложби, 

викторини по различни предмети. 

9. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

10. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

11. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

12. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

1. Развиване на ученическото самоуп- 

равление в училище и структуриране на 

ученически съвет. 

2. Предприемане на мерки за намаляване 
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активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите 

за самостоятелно търсене и използване 

на информация от разнообразни 

източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и 

родители. 

на броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработването и изпълнението на 

проекти. 

7. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност. 

8. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

 

 

- Ефективна управленска дейност. 

1.Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

 -Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в методически обеди- 

нения и училищни комисии. 

- Организиране на по-добра вътрешно- 

училищна информационна система. 

- Изграждане на работещи екипи. 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалната 

организация  в училище. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Определяне средства за парични 

награди във Вътрешните правила за 

работни заплати в рамките на утвърдените 

средства в делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за провеж- 

дане на ПС. 

3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на екскурзии и обучения на 

колектива, семинари и др./с цел: сплотява 

не на колектива/. 

- Взаимодействие със социалната среда 

и държавните и обществените 

1. Работа с родители  

  -Включва следните дейности,които 
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организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на 

младите хора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трябва да извършват класните 

ръководители и училищното ръководство, 

както следва: 

-Провеждане на родителски срещи – 

минимум по 1 на срок. 

-Провеждане на ІІ–ри час на класа. 

-Посещение по домовете. 

-Индивидуални разговори с 

родители,поканени в училище. 

-Провеждане на общи родителско-

учителски срещи – минимум по една на 

срок. 

-Осъществяване на бърза и добра 

взаимовръзка и комуникация между 

учители и ученици от една страна и 

родители от друга чрез информационните 

табла на І ет. и училищната документация. 

2.Работа с други просветни звена 

 – Да се разширят дейностите при прием 

на първокласници като се организира ден 

на отворените врати, за да могат децата от 

ЦДГ да се запознаят с училищната база и  

учителите. 

-Представителни групи от начален етап да 

изнесат концерти в близките детски 

градини послучай Коледните и Пролетни 

празници.  

3.Работа с държавни и общински 

органи 

 –  Съвместна работа с РУО – Русе, 

Община Русе – Отдел Образование, 

Общински детски център, Общински 

комплекс за социални услуги за деца и 

семейства, Исторически музей, Музей на 

градския бит, Природонаучен музей и др. 

- Работата с тези институции да се 

осъществява на принципите на добро 

партньорство, коректност и гъвкавост. 

4Работа с НПО организации,Обществен 

съвет и Училищно настоятелство     
-Да продължат добрите връзки с НПО 

организации „Каритас”, „Еквилибриум” и 

др., и работата по съвместни проекти с 

тях. 

-,В училищното настоятелство трябва да 

бъдат поканени / при тяхно желание/ 

родители, общественици, бизнесмени, 

културни, дейци и др.  
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-Ефективна рекламна кампания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Работа по проекти. 

 Основни  дейности застъпени в  работата 

на съвета и настоятелството: 

-Подобряване на материално-

техническата база на училището .   

-Оказване помощ на училищната комисия  

- УКБППМН при контрола върху 

поведението на учениците в риск и 

работата с техните родители 

 -Осигуряване на средства за 

провеждането на конкурси, състезания, 

спортни празници и др .  

 

  Работа с медии и обществени 

неправителствени организации – НПО.  

Работата с медии включва: 

1. Сътрудничество с общинските медии/ 

“Утро”, “Бряг”, “Кис – 13”, TVN, 

“Телевизия - Север”/ 

2.Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището с информация за 

дейностите в училище на училищния сайт 

и училищния Фейсбук. 

3. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

 

   Работа  по проекти: 

1.Международен проект: “Европейски 

хранителен паспорт” EFP 36 месеца 

01.09.2014-31.08.2017 . Кандидатстването 

е към Националната Агенция по 

програмата в 

ПОЛША.Многостранно(Стратегическо) 

партньорство 2014-2017г. с: Полша-Адам 

Сташ–СОУ за деца със СОП- координатор; 

Португалия-Политехнически институт 

Хорхе Алберто Джустино, Ана Торес; 

Латвия - Галина Гуку, Зинта Райнфелде; 

Холандия; Турция; Италия; България .  

Европейски хранителен паспорт- дава 

основни познания за здравословни храни; 

готвене; пазаруване при обучение на деца 

със СОП; запознаване с традициите в 

другите страни партньори и ЕС; 
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съвместни дейности с институт за висше 

образование и асоциация на художници. 

Шест от  партньорите работят с  деца със 

СОП- ще споделят опита си; нови 

подходи; ще изготвят викторини, 

презентации; състезания; представления; 

визити в другите страни; арт 

работилници; създаване на уебсайд , 

готварска книга; видеокоференции; 

училищни празници; брошури; постери; 

представяне на добри педагогически 

практики в страните партньори, 

включване и на спортни дейности. 

2.„Проект за финансиране на спортни 

дейности” -съгл ПМС129/2009г. 

Обогатяване на физкултурния салон с 

нови уреди и пособия. 

3.Работа по други национални и 

регионални проекти. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Обогатяване  на сградния фонд . 

4. Естетизация на училищния двор. 

5. Текущи ремонти на ВИК и ел. 

инсталации. 

6. Обогатяване на фонда на училищната 

библиотека. 

8. Ремонт на физкултурния салон и 

съблекалните към него. 

9.Ремонт на аулата на училището. 

10.Ремонт на учителските тоалетни и 

ученическите тоалетни – трети етаж. 

11. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

12. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

13. Осигуряване на нови компютри. 

14. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, бели дъски и други. 

 

-Квалификация на учителите 

 

 

 
1. Квалификационната дейност през учебните 

години да бъде  насочена към: 

          1.1.Поддържане и повишаване 

професионалната квалификация на учителите 
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– чрез курсове , организирани от  РУО - Русе , 

НПО и други организации; чрез 

вътрешноквалификационна дейност. 

          1.2.Обвързване на квалификационната 

дейност на учителите с резултатите от 

учебната дейност. 

          1.3.Адаптиране на младите и 

новоназначени учители. 

    2.С цел подобряване на учебно–

възпитателната работа в училище да се 

изградят следните 6 методични обединения: 

                - на класните ръководители                                  

                - на началните учители                                          

                - на учителите по БЕЛ и  чужди 

езици 

                - на учителите по 

природоматематически дисциплини                                      

                - на учителите по спорт и изкуства  

     - на възпитателите      

    3. Да бъдат застъпени следните форми на 

работа за поддържане и повишаване 

квалификацията на учителите: 

  3.1. Изготвяне на план за 

квалификационната дейност съгласно 

основните цели в стратегията. 

           3.2. Индивидуалното запознаване с 

новостите в научната област, педагогическа 

теория и практика. 

           3.3. Обсъждане на избрани теми по 

методични обединения.  

           3.4. Участие в квалификационни 

мероприятия, организирани от експертите на  

РИО – Русе, НПО и други организации. 

           3.5. Повишаване квалификацията в 

специализираните за целта институти–

ДИКПО Варна, Стара Загора и София, а също 

и ВУЗ. 

 

 

 

        ПЕТИ РАЗДЕЛ 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения.  

 
      ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 



№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 
концепция за провеждане на 
образователния процес – учебен план и 
програми, етичен кодекс, планове на 
методически обединения и комисии, план-
прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 
всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови стаи за 
отдих и занимания по интереси  в І, ІІ, ІІІ и ІV 
клас на ГЦО. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

септември  
2016г./Іи 
Vклас/ 
и 2017 г.м.ІX. 

3. Изграждане и окабеляване на трети и 
приземен етаж, а при възможност и 
интерактивно помещение с интернет. 

Делегиран бюджет  септември  
2018 г. 

4. Достъп до интернет във всяка класна стая и 
кабинет. 

Делегиран бюджет и 
дарения 

септември 
2019 г. 

5. Обзавеждане и ремонт на училищната аула Делегиран бюджет септември  
2016 г. 

6. обновяване на фоайе І и ІІ етаж във връзка с 
реклама на дейностите в училището 

Делегиран бюджет  септември  
2017 г. 

7. Оборудване на външните спортни площадки Делегиран бюджет и 
средства от проект по 
ПМС 129 

2017 – 2018 г. 

8. Участие в проект с международно участие 
„Европейски хранителен паспорт“. 

Финансиране от 
проекта 

учебна 2016 – 
2017 година 

9. Участие в общински и областни олимпиади 
и състезания 

Делегиран бюджет всяка учебна 
година 

10. Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 
НПО, РУО 

Постоянен 
2016-2020г. 

11. Разработване, спечелване и реализиране на 
национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

Постоянен 
2016-2020г. 

12. Продължаване на работата по програми 
„Училищен плод“, „Без свободен час“, както 
и включване към програма „Училищно 
мляко“ 

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието 

Постоянен 
2016-2020г. 

13. Провеждане на вътрешноучилищни спортни 
състезания и  честване на празници и 
годишнини 

Делегиран бюджет и 
средства от проект по 
ПМС 129 

всяка учебна 
година 

14. Продължаване на традицията за 
провеждане на Коледни и Великденски 
изложби 

Делегиран бюджет всяка учебна 
година 

 

 

 

Директор: Ю.Илиев 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


