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Планът за реализация на Стратегията за развитие на ОУ ,,Христо 

Ботев“ с. Ягода област Стара Загора е съгласуван с целите на Стратегията на 

Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 

2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 

година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с 

Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО.     

Изпълнението на плана трябва да допринесе за постигането на основната 

цел – поддържане на високо качество на обучението и възпитанието, чрез личностно-

ориентиран подход към ученика. Планът е основен инструмент за реализирането на 

Стратегията за развитие и представлява неразделна част от нея. 

 

 

Приоритетна област 1: 

 Ефективно включване, трайно приобщаване, мотивация за учене и пълноценно участие 

 

ЦЕЛИ: 

1.Преодоляване на регионалните, социално-икономическите, културните и други бариери 

за достъп до образование -  създаване на условия за активна образователно-възпитателна 

дейност в училището. 

2. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други 

предмети. 

3. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с 

напреднали и изоставащи ученици, както и непрекъснатото интегриране на ученици със 

СОП. 

 

4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности според 

желанието им и възможностите на училището. 

 

5. Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС. 

 

6. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за учене чрез действие за придобиване на ключови компетентности. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна 

учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 

дейности, състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, 

изложби, спортни форуми; отбелязване на тържествени събития и ритуали от училищния, 

общинския и националния календар; участие в обявени общински, регионални, 

национални и международни конкурси и състезания.     

       



 

 

2. Активно съдействие и подпомагане на инициативите на учениците от педагогическата 

колегия.         

3. Поддържане и подобряване  състоянието  на външната и вътрешна среда на училището 

– с цел подобряване психоклимата и взаимоотношенията между учители, ученици и 

непедагогически персонал. 

4. Отговорно прилагане и спазване на системата за дежурство в училище с участието на 

ученици и учители, за опазване здравето им  в условия на епидемия и/или пандемия. 

 

5. Познаване и спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд в училището. Възпитаване на умения и поведение при кризи 

и екстремни ситуации. Периодично провеждане на практическо обучение - проиграване 

на основни бедствени ситуации.  

6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване 

на безопасността на материалната база.   

                                                                                                 

7.  Адекватно здравно обслужване в училището и изготвяне на екшън-план за обучение в 

условията на Ковид-19.        

                                       

8. Осигуряване на условия за закуска и обедно хранене на учениците чрез кетъринг при 

целодневна организация на учебния ден и в условията на Ковид-19. 

 

9. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

              

10. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове 

за обучение, читалища и неправителствени организации.                                                                             

11. Участие на училищната общност в проекти и национални програми, обявени от МОН 

и покриващи нашите потребности.                                                                                                                                                                              

12.  Целенасочено планиране и организиране на един динамичен учебен процес, с логично 

сменящи се дейности, като възможност за формиране на умения за управление на 

мотивацията за учене. 

13. Усъвършенстване на умения за повишаване на мотивацията за учене у учениците и 

изявата на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, 

способности, интереси и превръщането им в активни участници в процеса на обучение. 

14. Използване на казуси, които разгръщат мотивацията като елемент от дизайна на 

класната стая, от педагогическия дизайн на учебния час, технологията на учебната дейност 

и моделите на педагогическо взаимодействие. 

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок : Постоянен 

                                                                                                                    

Приоритетнa област 2: 

Знания, умения, ценности, таланти и потенциал. 

 

ЦЕЛИ: 

 1. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 

възможности. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 



 

 

2. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени. 

3. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на 

училището не само като образователен, но и като духовен, спортен и информационен 

център. 

5. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и 

живот в информационното общество. 

6. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата 

култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите. 

7. Развиване на системата за отчитане и анализиране на постиженията на учениците и 

резултатите от дейността на педагогическия екип, които да спомагат за пo-добри резултати 

при НВО. 

8. Развиване на формите за ученическо самоуправление. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Подготовка на ученици за представяне на междуучилищни, общински,    областни    

състезания,     конкурси     и първенства. Организиране на музикални, спортни и по 

предмети състезания и конкурси, съвместно с други училища и спортни клубове.  

2. Утвърждаване на традициите и символите на училището.      

3. 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. 

4. Провеждане на консултации по основните учебни предмети за преодоляване на 

образователни дефицити. 

5. Провеждане на анкетно проучване на желанията на учениците за включване в групи за 

занимания по интереси.                                                                     

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички 

предмети. Използване на интерактивни методи на обучение.  

7. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от 

разнообразни източници.   

8. Разработване и   реализиране на   училищни  и национални  проекти за 

подпомагане на училищното възпитание и спорта. 

9. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие. 

10. Използване на разнообразни образователни и извънкласни дейности за  

формирането на личността на учениците и развитието на ценностни ориентации, които са 

в основата на поведението.  

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок : Постоянен 

 



 

 

Приоритетна област 3: 

Реализация в професиите на настоящето и бъдещето, превръщане на ученето през целия 

живот в реалност и насърчаване на мотивирани и креативни учители. 

 

ЦЕЛИ: 

1. Адаптивно кариерно ориентиране за IV и VII клас. 

2. Адекватна на съвременните изисквания на гражданското обществото 

квалификация на учителите и поддържане на високото ниво на образователния процес, 

съобразен с новостите в науката. 

3. Провеждане   на   обучения   по   плана   на   комисията за  квалификационната  

дейност в  училището с  цел повишаване квалификацията на учителите, съобразно 

техните дефицити. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля 

на учителя. 

4. Осъществяване на сътрудничество между учителите от 

училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри 

педагогически практики.                                                                                                              

5. Провеждане на семинари и  др.  тиймбилдинг и обучения на колектива в 

училище. 

6. Осигуряване на условия за превръщане на ученето през целия живот в реалност и 

насърчаването му. 

 

ДЕЙНОСТИ:  

 

1. Провеждане на дискусии, беседи за адекватно кариерно ориентиране в часа на класа. 

2. Насърчаване на адекватната подготовка и квалификацията на учителите, свързана с 

резултатите на учениците им и системата за заплащане. 

3. Изготвяне и ежегодно актуализиране на училищен план за квалификационна дейност, 

който е съобразен с интересите и потребностите на учителите, както и с нуждите на 

училището. 

4. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички 

предмети. Използване на интерактивни методи на обучение.  

5. Разгръщане на мотивацията чрез интерактивни методи, като елемент от дизайна на 

класната стая, от педагогическия дизайн на учебния час, технологията на учебната дейност 

и моделите на педагогическо взаимодействие.  

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок : до 30.06.2022 г 

 

Приоритетна област 4:  

Дигитална трансформация и образователни иновации 

 

ЦЕЛИ :  

1.Формиране и развитие на цифровите умения и на дигиталната медийна грамотност. 

 

2.Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 



 

 

3.Насърчаване на иновациите във всички етапи и степени на образованието и във всички 

сфери на училищния живот. 

4.Развитие на образованието и обучението в иновативна среда. 

5.Управление, основано на креативност и иновации. 

6.Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Подобряване качеството и бързината на интернет мрежата. 

2. Обновяване на компютрите и аудио техниката. 

3. Включване в национални проекти, с цел подобряване уменията в дигитална среда. 

4. Преминаване от хартиен на  електронен дневник. 

5. Използване на платформи , одобрени от МОН – Shkolo , Teams и др. Да се даде 

възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки 

преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет,  

смартфон и др. 

6. Ефективно използване на ИКТ, иновационни образователни технологии и дидактически 

модели, за да се адаптира образователната система към дигиталното поколение. Чрез 

въвеждане на изследователския подход в образователния процес, същият да се 

преориентира от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване 

на умения и компетентности. 

7. Организиране на курсове за подготовка на учителите и преподавателите за: 

        • използване на интерактивни презентационни системи; 

        • създаване на мултимедийни интерактивни презентации за уроците, лекциите 

и упражненията; 

        • използване на виртуална реалност; 

        • използване на добавена реалност; 

        • дистанционно провеждане на уроци, лекции и упражнения и даване на 

консултации в реално време с използване на: 

            - системи за видеоконферентна връзка; 

            - виртуални класни стаи / учебни зали; 

            - интерактивни дъски. 

8. Развиване на смесеното обучение (традиционно + електронно обучение) като основна 

форма за подготовка на специалисти в информационното общество – във всички 

образователни степени. 

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок : до 30.06.2022 г 

 

 

 

Приоритетно област 5: 

Взаимодействие с родителската общност като равноправна и заинтересована страна и 

развитие на общност от съмишленици за създаване на модерен облик и позитивна 

образователна среда. 

ЦЕЛИ: 

1. Създаване на доброволна общност от съмишленици, подкрепящи развитието на 

училището. 



 

 

2. Осъществяване на процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование. 

4. Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и обратна информация в релацията 

„училище – семейство”. 

5. Въвличане на родителите като участници в учебно-възпитателния процес – родителите 

– участници в кампании и инициативи на училището, свързани с насърчаване на 

грамотността, преодоляване на слаби резултати, превенция на агресията, утвърждаване на 

позитивен климат и позитивна дисциплина, организиране на благотворителни 

инициативи.  

 

ДЕЙНОСТИ:  

 

1.Популяризиране   дейността  на  училището на общински, области, национални форуми.

                                                                                                                                    

2.Разпространяване на добри и иновативни педагогически практики. 

3.Развиване на способностите и нагласите за конструктивно  решаване на проблемни 

ситуации.                                                                                 

4.Повишаване на уменията за работа с родители и настойници.                                                                                                 

5.Създаване на информационна банка с данни и координати за своевременна връзка с 

ученика и неговите родители.  

6.Спазване на графика за консултации и приемно време. 

7.Предоставяне на възможности и оказване на необходимото съдействия на родителите за: 

- да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището; 

- да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 

учениците, от специалист; 

    -   да осигуряват посещаемостта на ученика в училище. 

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок : до 30.06.2022 г 

 

                                                                                

Приоритетна област 6: 

Образование за устойчиво развитие 

ЦЕЛИ: 

1.Формиране и развитие на отношения и нагласи за здравословен и природосъобразен 

начин на живот 

 

2.„Зелена“ образователна среда 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1.Модернизиране на училищната среда – материална, образователна, културна, социална, 

информационна – компонент на ефективното управление на училището. Възможност за 

осигуряване и прилагане на облачната технология, прилагане на електронен дневник – 



 

 

увеличен капацитет на компютърни системи и мобилни компютри, разширен достъп до 

Интернет, подменено оборудване, модернизиране на учителската стая, естетизиране на 

средата – коридор, учебни помещения, двор.  

2.Участие в национални програми към фонд „Земеделие“ – „Училищен плод “ и 

„Училищно мляко и мед“. 

3.Да се развива нагласа към здравословен и природосъобразен начин на живот у децата - 

със забавни работилници и игри да се заинтригува интереса им към устойчиво 

потребление на вещите, пестеливост, здравословно хранене, градинарство и да формира у 

тях умения за самоорганизиране. 

4.Да се осъществяват повече изнесени уроци на двора и сред природата, според учебното 

съдържание и метеорологичните условия. 

5.Обособяване на кътове в училищния двор за провеждане на игри, беседи, учебни часове 

и др. 

Отговорници : Всички учители и ръководство 

Срок :  до 30.06.2022 г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


