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I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 
Кратки исторически данни: 

ОУ „Христо Ботев" с.Чомаковци има 130 -годишна история. 
Училището е открито през далечната 1885 година. 

Училището е удостоено с орден „Кирил и Методий" - III и I степен за 
дългогодишна просветна дейност и добра учебно-възпитателна работа. 

Първата копка за новата училищна сграда е направена през 1966 г. 
През 1996 година, поради закриване на училището в село Лепица, 

учениците се пренасочват в ОУ „Христо Ботев". През 2007 г. учениците от 
закритото училище в село Девенци постъпват в ОУ „Христо Ботев", а през 
2008 година и учениците от ОУ „Васил Левски" - село Сухаче. 

От 2009 г. ОУ „Христо Ботев" има статут на средищно училище. 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2016/2017 137 8 
2015/2016 150 8 
2014/2015 154 8 
2013/2014 152 8 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна Непедаго Педагоги Образователно- ПКС и научна 
година гически чески квалификационна степен степен 

персонал персонал на педагог, персонал 
2016/2017 10 17 Магистр.- 10; бакалавър -7 IV ПКС -1; V- 3 
2015/2016 10 18 Магистр.- 10; бакалавър -8 V ПКС - 4 
20.14/2015 10 18 Магистр.- 11; бакалавър -7 V ПКС - 4 
2013/2014 10 18 Магистр.- 11; бакалавър -7 V ПКС- 4 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА 
СРЕДА. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. УЧЕНИЦИ 
• прием в училището - начин на приемане, сравнение с предходните 

и очаквания за следващите години; 
ОУ „Христо Ботев" с. Чомаковци е първото средищно училище в 

община Червен бряг, обявено с Постановление №84/06.04.2009г., 
обнародвано в ДВ на 17.04.2009 г. Училището има 130 годишна история 
с богата история и утвърдени традиции. В него се обучават ученици от 
четири села - с.Чомаковци, с. Лепица, с. Девенци и с. Сухаче, като около 
72% са учениците са от ромския етнос. 



През учебната 2017/2018 година ОУ „Христо Ботев" приема ученици от 
I- VII клас. 
В училището ще се обучават 115 ученици, разпределени в следните 

паралелки: 
I - IV клас - 67 ученици; 
V - VII клас - 48 ученици. 
От тях 61 ученици от I - VII клас пътуват от три различни направления. 

През учебната 2016/2017 година в училището се обучаваха 137 деца от 
четирите населени места, в начална степен - 70 ученици, а в 
прогимназиална степен - 67 ученици. Средният успех за учебната година на 
училището е мн. Добър 4.73 

Наказани, повтарящи, невладеещи в достатъчна степен български 
език; деца със специфични образователни потребности и др. през 
предходната 2016/2017учебна година 

Най-често налаганото наказание през учебната 2016/2017 година е 
„забележка". За учебната 2016/17 г. 12 ученици са го получили. Основната 
причина е допускането на неизвинени отсъствия. През последните години 
нямаме наложено наказание „преместване в друго училище". За миналата 
учебна 2016/2017 година в училището има един повтарящ ученик. 

В училището се обучаваха 7 ученици с отклонения в развитието, като в 
по-голямата си част родителите им осъзнават проблемите и подържат добра 
връзка с класните ръководители, с ресурсния учител, с останалите учители. 
Въпреки специфичните си особености тези деца бяха добре интегрирани в 
класовете си. 

Има два по-тежки случаи- едното дете е в IV. 
Силни страни по т.1 Слаби страни по т.1 

Добра координация и обмен на 
информация м/у класните 
ръководители, обществения 
възпитател и ръководството на 
училището при работа със 
застрашените от отпадане 
ученици, учениците с 
проблемно поведение или с 
противообществени прояви; 
Разработване на индивидуални 
програми за работа с 
учениците със специфични 
образователни потребности; 
Провеждане на индивидуални 
консултации с обществения 
възпитател и с УКБППМН на 

- липса на достатъчно регламентирано 
учебно време за работа по превенция 
на тютюнопушенето, алкохола, 
сексуалното здраве и мн.други теми, 
обезпечаващи социалното съзряване и 
развитие на личността; 

поради високото ниво на училищна 



ученици с наложено наказание 
„забележка"; 

• Класните ръководители и 
ръководството уведомяват 
родителите за всички прояви 
на детето, за проблеми в 
училище и за цялостното му 
развитие; 

• Пълноценно функциониране на 
УКБППМН, разглеждане на 
всеки случай на провинение; 

• На пътуващите ученици са 
подсигурени учители, които им 
помагат всеки ден и ги 
придружават по пътя; 

• Наличие на добри и 
мотивирани специалисти . 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
В ОУ "Христо Ботев" работят 16 педагози, от тях - 10 магистри, 6 -

бакалаври. Трима учители притежават V ПКС, един с IV ПКС. 
В училището работят: един директор, един заместник-директор на 

щат, 4 начални учители, 3 учители в ПИГ за I-IV клас, 6 учители в V-VIII 
клас и 2 учители в ПИГ V- VIII клас. 

Силни страни по т.2 Слаби страни по т.2 
Според възможностите си 
учителите повишават професио-
налната си квалификация чрез: 
-участие в обучителни семинари 
на училищно ниво; 
- на регионално ниво; 
- или в друга форма - изнесено 

обучение на колектива. 
• Сформирани са МО - на 

началните учители, на 
учителите в V-VIII клас, които 
обменят опит и идеи, 
обсъждат трудностите, които 
срещат учениците при 
усвояването на учебното 
съдържание, споделят 
положителни практики; 

• Отдалечеността на училището от 
други средищни училища от такъв 
порядък затруднява обмяната на 
опит с колеги; 

• Липсата на съвременни знания и 
умения у учителите да използват 
нови интерактивни медоти в 
обучението, да разнообразяват 
учебния процес; 

• Често се пренебрегва потребността 
на ученика от индивидуален и 
диференциран подход, съобразен с 
психо-физиологичните му особенос-
ти. 

ангажираност и големия брой 
пътуващи ученици е трудно да се 
сформират групи, с които да се 
работи в извънучебно време; 



• Наблюдава се тенденция 
интересът към допълнителна 
квалификация и преквалифи-
кация да расте; 

• Педагогическият колектив 
работи за обезпечаване на 
доброто развитие на своите 
ученици, като се стреми да 
създава позитивен психо-
климат в училище. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
На учениците се осигурява равен старт и качествено образование; 
Учениците от училището участват в олимпиади, състезания и конкурси 

на общинско и областно ниво и постигат значителни успехи; 
Средният общ годишен успех на училището през учебната 2016/17 год. 

е мн.здобър 4,73. 
Реализация на учениците след завършване на образователен етап или 

степен - през последните няколко учебни години учениците, завършили 
основно образование, успешно продължават обучението си в средни 
училища на територията на общината и областта; 

Работи се за личностното развитие на ученика — духовно, морално, 
обществено и др. 

Силни страни по т.З Слаби страни по т.З 
Учениците от VII, явяващи се на 

първия модул на НВО, се справят 
добре. 
Учениците, постигнали успех 

през учебната година, се 
поощряват с морални и 
материални награди. 
За учениците от I-VII клас е 
осигурена целодневна организация 
на учебно-възпитателния процес; 
Учениците са включени в работа 
по проект: „Заедно можем да 
постигнем мечтите си!" по ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020 г." 
(Проектът е за 29 месеца-
2016/2018г.) 
• ще се работи в шест групи: 

Учениците не се явяват на втори модул 
на НВО в VII клас по БЕЛ и 
математика. 

Учениците от VII клас, които се явяваха 
на НВО в края на учебната 2015/2016 
година не се представиха много добре 
по математика, където преобладават 
двойките. 



IV клас - надграждане на 
знанията по ЗП; 
- две групи от I и VII клас -
„Обичаи, традиции и ритуали на 
българския и ромския етнос" 

- II - III клас - „Краезнание"; 
- VI клас - „Надграждане на 
знанията по ИТ" 
- V клас - „Гражданско 
образование"; 

• „Твоят час" 
• Занимания по интереси: 

- I клас - Музикално ателие 
„Аз пея"; 
- IV клас - Музикални ритми; 

- II-III клас - Мини волйбол; 
-VII клас - „В света на 
Историята"; 

• Обучителни затруднения: 
- V клас - математика; 
- VI клас - БЕЛ. 
- VII клас - БЕЛ; 
- V клас - човекът и природата. 

- Добър годишен успех. 
- Дългогодишен опит на 
преподавателите. 

Целенасочена работа в 
методическите обединения 
и в Комисията за културна и 
спортна дейност.; 
- Консултации с изоставащите и 
напреднали ученици. 
- Групи за ПИТ от I-VII клас; 
- Работа с ученици, допускащи 
отсъствия и с родителите им. 
- Мотивиране за участие в 
олимпиади, състезания, конкурси; 
- Всички ученици, завършили 7 
клас, продължават образованието 
си в по-горна образователна 
степен. 

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 



ОУ „Христо Ботев" е едно от най-съвременните училища в общината. 
През изминалата учебна година в училището беше извършен освежаващ 

ремонт на столовата. 
Училището разполага със самостоятелни класни стаи за учениците от I-

IV клас, кабинет по български език, компютърен кабинет, кабинети по 
история, математика, музика, изобразително изкуство - в тях има изградена 
локална мрежа и достъп до Интернет. 

Има стая за работа по интереси с много игри, книги и мултимедия. 
В училището има Стая на доброто сътрудничество и бъдещия успех, 

където се провеждат разговори, четения, презентации - в нея има плазма, 
система за домашно кино и много книги. 

Училището има физкултурен салон и функционираща библиотека. През 
тази година от дарения библиотеката обогати своя фонд със съвременна и 
полезна научна и художествена литература. 

Училището разполага с необходимата му учебна документация. 
В училището има столова, в която учениците закусват и обядват 

безплатно. 

Силни страни по т.4 
- Училището разполага с добре 
оборудван компютърен кабинет 
- Обзаведени кабинети по 
отделните учебни предмети с 
достъп до Интернет 
- Библиотека 
- Физкултурен салон 

. - Обзаведена столова 
- Стая за работа по интереси 
-Стая на доброто сътрудни-

чество и бъдещия успех 

Слаби страни по т.4 
- Не са достатъчно средствата за 
закупуване на нагледни учебни 
материали и пособия. 
- Трудно се намира информация за нови 
учебни нагледни средства. 

- Физкултурният салон не може да се 
използва от всички ученици, когато 
съвпадат часовете по ФВС в начален и в 
прогимназиален етап. 

5. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
Една от основните задачи на преминаването към демократична система 

е възраждането на гражданското общество, което да създаде 
възможности за все по-активно включване на обществеността в 
решаването на образователни проблеми. 

Гражданското образование е насочено към формирането на знания и 
умения за активно взаимодействие със социалната среда, участие в 
демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и 
взаимодействия, уважение към гражданските права и отговорности. 

Принципите, върху които следва да се изграждат връзките и 
взаимоотношенията на училището и обществените органи са: 

- демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички; 



- приемственост и спазване на основните традиции на българското 
училище; 

- откриване на повече възможности за диференциране и перманентно 
обучение; 

Силни страни по т.5 Слаби страни по т.5 
училището непрекъснато 

търси връзка с 
родителите; 

- Има избран Обществен 
съвет; 

- Училищното 
настоятелство работи 
пълноценно; 

- Добро сътрудничество с 
ОбКБППМН; 

- Реализация на съвместни 
проекти и програми с 
други училища, с община 
Червен бряг, с ЧН 

- родителите все още са пасивната 
страна, но има раздвижване; 

-липса на инициатива или усилия 
от страна на училището да работи 
за това родителите да станат 
активен участник в учебно-
възпитателния процес; 

Училището като институция е отворена социална система със сложна 
организация и функции. Училището решава както непосредствени задачи, така и 
перспективни, за да премине от едно състояние в друго, т.е. едновременно да 
функционира и да се развива. 

Настоящата стратегия е за период от 4 години и обхваща училището като 
цяло и неговите подсистеми. Периодът съвпада с влизането в сила на новия 
Закон за предучилищното и училищното образование, както и с действието на: 
• Лисабонска стратегия на ЕС; 
• Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020"; 
• Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР); 
• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства; 
• Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 
потребности. 

II. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ "Христо Ботев" 
ДО 2020 ГОДИНА 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния 
образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички 
поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в 



което живеем. 
2. Приобщаващо образование, насочено към подкрепа на всеки ученик. 
Осигуряване за всеки ученик висока степен на четивна и функционална 
грамотност. 
3. Обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 
4. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните 
технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 
5. Разработване, спечелване и успешна реализация на проекти по национални и 
международни програми. 

6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност 
и разбирателство. 
7. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора 
за общуване и правилно поведение в обществото. 
8.Изграждане на система за училищна ритуализация и засилване на 
ученическото самоуправление, утвърждаване авторитета на Ученическия 
парламент. 

МИСИЯ 
Мисия на ОУ «Христо Ботев» 

Да бъде модерно училище, в което се осигурява качествено и достъпно 
образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското 
измерение, чрез развитие на индивидуалните способности на всеки ученик, 
учител, администратор; 

Да изгражда ученици - личности от първи до седми клас (след 2017 г. до VII 
клас) - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и 
европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена 
Европа и света; 

Да предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно 
завършване на клас, етап и степен за всички ученици; 

Да осигурява равен достъп до образование независимо от етнос, пол, 
социална принадлежност, религия; 

Учители, ученици и родители ще работят заедно, за да превърнат училището 
в територия за изява на всеки индивидуален талант; 

ОУ «Христо Ботев» чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и 
учителите придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, 
за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. 



Съвместната работа в училище на деца от различни етнически групи се 
осигурява и поддържа от висококвалифицирани учители. 

Стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев" се основава на принципите и 
насоките на ЗГТУО, приоритетите на МОН и на РУО - гр.Плевен, на 
спецификата на ОУ „Христо Ботев" и община Червен бряг. Стратегията е 
изработена в съответствие с изискванията и е приета на заседание на ПС на 
01.09.2016 г. и е актуализирана на на заседание на ПС на 13.09.2017 г. 

ВИЗИЯ 
Визия на ОУ «Христо Ботев» 

Основно училище „Христо Ботев" е средищно училище, обявено с 
Постановление №84/06.04.2009 г., обнародвано в ДВ от 17.04.2009 г. В него се 
обучават ученици от с. Чомаковци, с. Лепица, с. Девенци, с. Сухаче. То 
осъществява обучението на учениците от I - VIII клас (след 2017 - до 7 клас). 

Отстоява се идеята, училището да се утвърди сред водещите образователни 
институции в общината, с ефективно демократично управление и европейска 
визия. 

1. Основно училище „Христо Ботев" ще запази своя облик и традиции. То ще се 
развива като училище с два етапа на основна образователна степен: 
- начален етап: 1 - 4 клас; 
- основен етап: 5 - 7 клас, съгласно новата образователна структура. 
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 
помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и 
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 приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО -
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим 
на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 
преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 
5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 
постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 
6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 
подкрепящо образование, ще осигурим ресурсен учител,който ще осъществи 
допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 
приобщаване и социализация. 
7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 



създаването на който участват ПС, Общественият съвет и Ученическият 
парламент. 
8. 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. 
9. Ще работим активно по проект „Заедно можем да постигнем мечтите си!" 
като партньори на СОУ „Христо Смирненски" гр. Койнаре, като създадем 
цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, 
педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 
10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 
здравословен начин на живот, като запазим седмична лекарска грижа, както и 
формата на предходния проект: „Училищен плод". 
11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за 
да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 
13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и 
разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на 
четирите населени места, на региона и на България. 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 
подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по 
всички други предмети. 
- Формиращо оценяване и самооценяване. 
- Обучение в 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, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 
училищния живот. 



ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОИ. 
- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 
училищната общност. 
- 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. 

ПОДЦЕЛИ 

• Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специфични 
образователни потребности, както и на тези от малцинствените групи и 
на ученици от отдалечените селски райони на четирите населени места и 
пълноценна интеграция в живота на училището; 

• Осмисляне на свободното време на учениците; 
• Здравно образование - развитие на училищната политика към комплексно 

здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, 
ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол 
и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин 
на живот; 

• Гражданско образование - усвояването на базисни умения за разбиране и 
стратегии на отговорно поведение в гражданското общество; 

• Професионално ориентиране - подготовка на подрастващите за 
самостоятелен и информиран избор на професия; 

• Противопоставяне на насилието в училище и в обществото; 
• Участие в национални и европейски програми и проекти. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 
ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 
- Хуманизация на процеса на образование. 
- Иновативност и творчество. 
- Толерантност и позитивна етика. 

да формира ученика като гражданин на демократично общество - българско 
и европейско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща 



култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и 
култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности; 
- да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на 

личността, нейната индивидуалност и самостоятелност; 
- да изгражда физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да 

поемат граждански отговорности; 
да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и 

уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на 
човечеството; 
- да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 
самоусъвършенстване през целия живот; 
- да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална 
подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и 
самообразова. 

Приоритети: 
Приоритетно Повишаване на качеството и ефективността на 
направление I. училищното образование и възпитание. 

Приоритетно 
направление II. 

Усъвършенстване системата за квалификация и 
перманентно обучение и изпълнение на Национална 
стратегия за „Учене през целия живот". 

Приоритетно 
направление III. 

Приоритетно 
направление IV. 

Приоритетно 
направление V. 

Приоритетно 
направление VI. 

Утвърждаване на училището като културно, 
информационно и спортно средище; осигуряване на 
широк спектър от извънкласни форми за свободното 
време на учениците и създаване на условия за тяхната 
личностна изява, инициатива и творчество. 

Удовлетворяване на специфичните образователни 
потребности на учениците и нарастващата 
взискателност на родителите. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на 
учениците в училището. 

Взаимодействие с родителската общност. 

Приоритетно 
направление VII. Подобрения във външната и вътрешна среда на 

училището 

Приоритетно Участие в национални и европейски програми и 
направление VIII. проекти. 



III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I. 
Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 
възпитание; 

ЦЕЛИ: 
1. Осигуряване на качествено и ефективно образование. 
2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 
ориентирането му към конкретни резултати. 
3. Успешно участие в НВО и доразвиване и усъвършенстване на системата за 
вътрешно оценяване. 
4. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 
5. 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. 
6. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната 
политика на училището. 
7. Развитие на компютърните умения на училищната общност. 
8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 
(интерактивност, проектна работа ). 

ДЕЙСТВИЯ 
1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 
повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми 
и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на 
компетентности. 
2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху 
грамотността (български език и математика). 
3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език. 
4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с 
ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи 
затруднения в усвояването на учебния материал. 
5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на 
заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще 



изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и 
диференцирана работа с учениците. 
6. Диференциация на обучението по посока на желания и възможности на 
обучението по следните основни направления - музика, изобразително изкуство, 
математика, български език и литература, биология, чужди езици, 
информационни технологии и спорт. 
7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на 
висока успеваемост от страна на учениците. 
8. Повишаване количеството и качеството на публичните изяви на учениците. 
9. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху 
подрастващите. 
10. Участие в проекти и реализацията им. 
11. Задържане на децата в училище чрез увеличаване броя на ПИГ. 
12. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-
историческото наследство - Исторически музей Плевен, Музей на керамиката в 
Червен бряг и др. 
13. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за 
здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово 
съзряване 
14. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане 
и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в първи 
клас, с цел продължаване на образованието в нашето училище. 
15. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 
образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в 
обучението: 
15.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на 
нови знания и практическа приложимост на преподавания материал 
15.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, 
преподаване и научаване на учебни знания; 
15.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 
успеваемост; 
15.4. реализация на дейности за повишаване на резултатите от НВО; 
15.5. успешно въвеждане на нови учебни програми 
16. Подготовка на учениците за продължаване на образованието; 
професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, 
съобразно техните интереси и възможности. 
17. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите 
обществени реалности. 
18. Стриктно спазване на изискванията: 
18.1. за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и 
наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата; 
18.2. на заложените основни принципи в „Етичния кодекс"; 



18.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, 
педагогически и непедагогически персонал; 
18.4. за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 
19. Засилване взаимодействието с родителите. 
20. Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци. 
21. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие. 
22. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 
утвърждаване на позитивни модели на поведение. 
23. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. 
24. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 
личностно развитие. 
25. Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със 
специални образователни потребности. 
26. 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. 
27. Развиване на извънкласни форми на обучение - клубове и ателиета по 
интереси - за оползотворяване на свободното време на учениците. 
28. Въвеждане на нови форми на обучение. 

Приоритетно направление II. 
Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно 
обучение и контрол и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през 
целия '/Кивот*'1 

ЦЕЛИ: 
1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 
учителите, работещи в училището. 
2. Продължаване на изградената система за квалификация. 
3. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата 
колегия. 
4. Повишаване на изискванията към работата на учителя. 
5. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от 
отпадане. 
6. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия 
живот. 

ДЕЙСТВИЯ: 
1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване 
личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща 
и надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 



2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа -
проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в 
научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет. 
3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-
квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия. 
4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 
допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила 
за работна заплата. 
5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 
изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната 
контролна дейност. 
6. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението -
засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията 
произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. 
7. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 
8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни 
компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането 
на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни 
методи на преподаване и информационните технолога. 
9. Изработка на тематични годишни планове, програми по ИУЧ и ЗИП, план 
на МО и план за провеждане часа на класа на компютър. 
10. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 
11. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални 
ниво. 
12. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане. 
13. Създаване и използване на електронни документи от задължителната 
училищна документация. 
14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 
педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност 
в развитието на иновативни практики. 
15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 
разработване на актуализирани оценъчни карти. 
16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното 

оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми 
за оценяване на знанията и уменията на учениците. 
17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане 
на НВО и вътрешно оценяване. 
18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на 
различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 
19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца. 
20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната 
документация - подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на 
примерни планове. 



21. Развитие на ефективни партньорства с Отдел „Образование" в община 
Червен бряг и РУО Плевен за практическата реализация на непрекъсната 
квалификация на работещите в училището. 
22. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато 
образование с цел придобиване на необходими нови умения. 
23. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в 
самостоятелна форма на обучение. 
24. Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите. 
25. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 
бюджет и европейски програми, администрирани от МОН, относно учене през 
целия живот. 
26. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни 
учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на 
училището. 
27. Развиване на партньорствата и сътрудничеството с други училища, с 
читалища иНПО. 
28. Развитие на електронните умения на учители и администрация. 
29. Въвежденето на учителско портфолио. 

Приоритетно направление III. 
Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно 
средище; осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 
личностна изява, инициатива и творчество. 

ЦЕЛИ: 
1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които 
спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 
развитие на творческия потенциал на учениците. 
2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за 
работа и живот в информационното общество 
3. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището 
4. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне 
на въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-
училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и 
ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки. 
5. Развиване и усъвършенстване работата на клубове и ателиета по интереси. 
6. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

ДЕЙСТВИЯ: 



1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и 
извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на 
свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 
учениците. 
2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски 
и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. 
3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни 
изяви. 
4. Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с 
подрастващи. 
5. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на 
ученическия отдих и извънкласни дейност 
6. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на 
различни видове дейност. 
7. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на 
които е училището. 
8. Участие в културните празници на четирите села и на общинско ниво. ниво. 
9. Организиране на информационни дейности в училището на районно и 
градско ниво за учители, администрация и ученици. 
10. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта. 
11. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие. 
12. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно 
съдържание. 
13. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни 
програми и подобряване на условията за мобилност. 
14.' Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 
дейности и Националния спортен календар на МОН. 
15. Развиване дейността на клубовете и ателиетата. 
16. Осъществяване на мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-
възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 
дейности: 

о състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, „зелено" и „синьо" 
училище, участие в олимпиади, изложби, конкурси и др.; 

- спортни форуми - участие в общинските ученически игри и др.; 
о отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и 

международния календар; 
о подчертаване на националната и училищна символика - знаме, химн; 
о регулярна творческа "продукция" на клубовете и ателиетата, работещи по 

проекти; 
о участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 



17. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат 
за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 
творческия потенциал на учениците. 
18. Ефективно работещи клубове и ателиета; 
19. Оптимизиране работата на Ученическия парламент. 
20. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от 
педагогическата колегия. 
21. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите 
от работата с децата пред родителите. 
22. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, 
състезания, олимпиади. 

Приоритетно направление IV. 
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 
учениците и нарастващата взискателност на родителите 

ЦЕЛИ: 
1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна 
система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. 
2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, 
улесняващо получаването на желаното и по-качествено образование от всички 
точки на света. 
3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните 
желания и възможности. 
4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и 
степени. 
5. Развиване ефективността на връзката учител-родител. 
6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 
извънкласни форми. 
7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в 
организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети. 
8. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока 
утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и 
културен център. 

ДЕЙСТВИЯ: 



1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии. 
2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ЗИЛ. 
3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси. 
4. Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет. 
5. Организиране на „зелени" и „сини" училища. 
6. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани 
с творческото развитие на подрастващите. 
7. Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със 
специални образователни потребности. 
8. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални 
образователни потребности чрез осигуряване на информационен и 
комуникационен достъп в училището. 
9. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо 
осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 
подкрепа, за общуване и социализация. 

Приоритетно направление V. 
Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 

ЦЕЛИ; 
1. Реализиране на планове за закрила здравето и безопасността на учениците. 
2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 
физическата култура, гражданските права и творческите дейности на 
подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на 
учениците в училището. 
3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на 
превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на 
опасностите. 
4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на 
сигурността и здравето на учениците. 

ДЕЙСТВИЯ: 
1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с 
въвеждане на данни за всички ученици - Admin-pro. 
2. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този 
приоритет. 
3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище. 
4. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта -
постигане на яснота и стабилност на училищната организация. 
5. Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване на 
безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на 


