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Стратегията за развитие на ОУ „Св.Климент Охридски” се основава на принципите и насоките на Закона за 
училищното и предучилищно образование, приоритетите на МОН и на РУО на МОН -  гр.Варна, спецификата на ОУ 
„Св.Климент Охридски” с. Дъбравино и спецификата на община Аврен. Стратегията и приложеният към нея План за 
действие са приети на заседание на ПС с Протокол № 15 /01.09.2016 г. в съответствие с чл.263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна към по-високи резултати от 
образователната дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, към стриктно съблюдаване на правата 
на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.

Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от 
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегията е разработена въз основа на 
Националните програми за развитие на средното образование в Република България, Стратегия за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността (2014-2020), Стратегия за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015-2020).

В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на образователния процес детето с 
неговите заложби, интереси и потребности.

Срокът за изпълнение на стратегията е 2016/2017-2020/2021 учебна година.
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в 

организацията на работата на училището или на нормативната база в образованието.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО 
на МОН -  Варна и Финансиращия орган.
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I. МИСИЯ ИЛ УЧИЛИЩЕТО

Училищният екип на ОУ “Свети Климент Охридски” осигурява на учениците знания, формира умения и създава 
компетентности, приложими в реалния живот. Осигурява качествено образование и равен достъп на всички ученици до 
него, като развива личностната индивидуалност и стимулира творческите заложби на всеки ученик. Преподавателският 
колектив работи съвместно с родителската общност и Училищното настоятелство за издигане авторитета на училището 
и популяризиране на достигнатите постижения.

II. ВИЗИЯ

ОУ "Свети Климент Охридски", с.Дъбравино, е с повече от 130-годишна традиция. Като граждани на Република 
България учениците в училището имат достъп до образователната система и възможност за развитие чрез образование, 
което да им осигури успешна индивидуална и обществено-икономическа реализация, за да повишат качеството на живота 
си.

97% от учениците в училището са от етническо малцинство и това създава големи трудности в обучението им. 
Причините са много - невладеене на български език, липса на мотивация за учене, родителска безотговорност и финансова 
нестабилност, етническа самоизолираност и специфика на живот и приоритети.

Учителите в училището съзнават, че единственият начин за социализация на учениците е да бъдат задържани в 
училище. За тази цел училището има разработени Програма за превенция на ранното напускане на училище, Механизъм 
за идентификация на ученици в риск от отпадане от училище и Механизъм за реинтеграция на отпадналите ученици от 
училище. С цел задържане на учениците в училище са въведени СИП и ФУЧ Фолклор на етносите, СИП и ФУЧ Футбол и 
ПИТ начален етап. Учениците участват в различни спортни инициативи, конкурси, викторини, празници, екскурзии.

Мерките, предприети за задържане на учениците в училище, дават резултат, но има върху какво още да се работи. 
Учениците ни печелят награди на фолклорни фестивали, имат спортни постижения, но резултатите им на НВО са ниски. 
Главна причина за това е незнанието на български език, който за тях не е майчин. Учениците говорят на български език 
само с учителя. Големият обем на учебния материал ги затруднява. Някои от учениците в начален етап не се научават да 
четат до IV клас.

Поради лошите битови условия, в които живеят, както и поради необразоваността на родителите все повече ученици 
са с недокументирана и нелекувана дислексия и със забавени умствени възможности. Това създава допълнителни
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трудности в обучението им. Голяма част от тези ученици могат да помнят информация, но не могат да се научат да четат и 
да пишат, което от своя страна означава, че не могат да завършат основно образование. Класните ръководители и 
директорът редовно провеждат консултации с родителите на тези ученици, но няма резултати -  родителите не изследват 
децата си при специалисти и съответно не представят необходимите документи за преместване на децата им в други 
форми на обучение.

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНА ТА СРЕДА 

1. УЧЕНИЦИ

1.1. Прием в училището, сравнение е предходни години и очаквания за следващите

ОУ “Св. Климент Охридски” се намира в малко населено място и е училище, в което учат ученици от селата 
Дъбравино и Юнак. Приемат се всички подлежащи ученици.

Сравнителна таблица
Предходни години Очаквания за следващи години

Родени през Учебна година брой Родени през Учебна година брой

2007 г. 2014/2015 26 2010 г. 2017/2018 26
2008 г. 2015/2016 16 2011 г. 2018/2019 21
2009 г. 2016/2017 32 2012 г. 2020/2021 7

Таблицата показва наличие на достатъчен брой бъдещи първокласници (с изключение на родените през 2012 г.).
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1.2. Брой ученици 2015/2016 учебна година

Дневна форма на обучение -  8 паралелки
- В началото на учебната година -  137 ученици
- В края на първия учебен срок -  139 ученици
- В края на учебната година -  130 ученици
- ПИТ -  4 броя, общо 93 ученици:

ПИГ I, III клас -  17 ученици; ПИТ II клас -  25 ученици; ПИГ III,IV клас -  24 ученици; ПИТ V, VI 
клас -  27 ученици

Самостоятелна форма на обучение -  20 ученици

1.3. Пътуващи ученици -  7 /по маршрут Юнак-Дъбравино- Юнак/
1.4. Отпаднали ученици през учебна 2015/2016 година -  2
1.5. Преместени в други училища през учебна 2015/2016 година

1.5.1. По тяхно желание- 4
1.5.2. Почл.139 ал.1 т.З отППЗНП-няма

1.6. Придошли от други училища през учебна 2015/2016 година -  4
1.7. Заминали в чужбина - 4
1.8. Преминали в друга(самостоятелна) форма на обучение през учебна 2015/2016 година - 1
1.9. Наказани ученици -  15 ученици. Причината за наказанията е големият брой неизвинени отсъствия, 

съгласно чл.50, ал.1, т.1 и ал.15 от Правилника за дейността на училището. Уведомени са: Дирекция СГ, 
отдел „Закрила на детето” и Кмета на община Аврен. Изпратени са докладни записки от директора на 
училището за налагане на глоби по чл.47 и чл.48 от ЗНП до Кмета на община Аврен.
В училището не се наблюдава повишена агресия. Наказанията на 8 ученици са за неизвинени отсъствия, 
а на 7 ученици -  за лоши прояви и са със срок до края на учебната година.

1.10. Повтарящи ученици -  в дневна форма на обучение -  5; 14 ученици от самостоятелна форма на обучение 
за учебна 2015/2016 г.

1.11. Невладеещи в достатъчна степен български език - около 90 %
1.12. Деца със СОП -  няма
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1.УЧЕНИЦИ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

В училището са създадени футболен 
отбор «Камчийски сокол» и вокално- 
танцов състав «Вълшебен звън», в които 
учениците с удоволствие участват и 
изявяват себе си.
През учебна 2015/2016 г. са сформирани 
четири ПИТ -  самостоятелна група II 
клас, сборна I-III клас, сборна III-IV клас и 
сборна V-VI клас.
Всяка година Програмата за превенция на 
ранното напускане на училище се 
актуализира. Неизвинените отсъствия 
през последните години намаляват. Броят 
на напусналите ученици намалява 
вследствие на предприетите мерки за 
недопускане на фиктивно записване на 
ученици.
Класните ръководители и ръководството 
на училището уведомяват родителите за 
всички прояви на детето, за проблеми в 
училище и за цялостното му развитие.

Недостатъчна дисциплинираност на някои 
ученици и лоши прояви по време на учебни 
занятия; недостатъчна мотивация за учене. 
Процедурата за налагане на наказания не води до 
резултати.
Някои ученици не посещават редовно учебни 
занятия - поради липса на средства в семейството 
им и поради нежелание и безотговорност на 
родителите.
90 % от учениците не владеят добре български 
език и това е пречка за усвояване на учебния 
материал. Това е и причина за ниски резултати на 
НВО.
През последните години се наблюдава 
преместване на голям брой ученици в чужбина.



2. КАДРОВИ РЕСУРСИ

Колективът на ОУ “Свети Климент Охридски” е съставен от 14 педагогически специалисти, директор, главен 
счетоводител, 2 хигиенисти, 1 огняр и 1 учител работи и като домакин, касиер по чл.110 от КТ. Голяма част от учителите 
повишават квалификацията си в различни квалификационни форми -  семинари, обучения, преквалификация, придобиване 
на квалификационни степени. Със степен “професионален бакалавър” са 3 учители, със степен “бакалавър” -  4 учители, 
“магистър” -  7 учители и директорът. Носители на V ПКС -  2 учители.

Образованието на всички педагогически специалисти в училището отговаря на изискванията съгласно Инструкция 
№ 2 / 1994 г. на МОН.

Всички учители са специалисти по предмета, по който са назначени. Само часовете по Химия и ООС в VII и VIII 
клас се преподават от неспециалист, но с тях се допълва норматив.

Всяка година се отделят 0,8 % от § 01 за квалификация.
През учебната 2015/2016 всички педагогически специалисти преминаха различни форми на квалификация. 

Организираните от РУО квалификационни форми бяха посетени от учителите по различните предмети. Съвместно с РУО 
-  Варна бе организирана квалификация на възпитатели и начални учители на общинско ниво -  „ Празник на книгата“ - 
открит урок в часа занимания по интереси, представен от Добринка Стоянова, Учител в ПИТ III, IV клас. През месец 
септември 2016 г. е планирано средствата за квалификация за 2016 г. да се използват за квалификация на педагогоческите 
специалисти във връзка с влезлия в сила ЗПУО.

През 2008 г., когато в сила влезе системата на делегираните бюджети, училищната мрежа беше оптимизирана, като 
бяха съкратени 2 щата -  1 педагогически и 1 непедагогически. Съкращаването на педагогическия щат беше обусловено от 
отпадането на VIII клас от етапа на основното образование според Закона за предучилищно и училищно образование. 
Оттогава училището бележи стабилно финансово развитие.

Средната възраст на преподавателите е 46 години, което е показател за зрял колектив със солиден професионален 
опит. Управлението на училището се осъществява от директор, движението на финансовите средства по бюджета -  от 
главен счетоводител и касиер. Планирането и контролът, като функции на управлението, са на необходимото високо ниво.
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2. КАДРОВИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

Висока квалификация на учителския 
състав и наличие на желание за 
повишаването й; добра мотивираност за 
работа. Сплотеността на колектива се 
отразява на крайните резултати в 
работата.
Утвърден училищен план за 
квалификация на педагогическите кадри. 
Четири полуинтернатни групи, 
обхващащи ученици от начален курс и 
прогимназия.
Педагозите по катедри обсъждат 
трудностите, които учениците срещат при 
усвояване на учебното съдържание, 
обменят опит и идеи.
Обезпеченост с квалифициран 
счетоводител и с надеждни работници, 
които разполагат с всички необходими 
средства за работа.

Трудности при назначаване на учителите на ПИТ, 
поради сложна транспортна схема.
Недостиг на персонал -  длъжността касиер, 
домакин се изпълнява от учител; няма назначени 
ЗАТС, педагогически съветник или психолог -  
липса на средства в $ 01 от бюджета.

Подобряване на екипната работа на помощния 
персонал.

9



3. ОБРАЗОВАТЕЛНО -  ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

Училищните учебни планове за I и V клас 
през 2016/2017 учебна година са 
разработени съгласно Наредба № 4 от 
3 0Л 1.2015 г. и са съобразени с 
възможностите и желанията на учениците 
и техните родители.
От 2007 г. в училището е въведен СИП 
Фолклор на етносите и е създаден 
вокално-танцов състав “Вълшебен звън”. 
Оттогава всяка година съставът има изяви 
на фестивали и събори и печели награди. 
През 2014 г. съставът участва във II 
Национален младежки фолклорен събор в 
гр.Калофер, където печели I място за 
детска певческа група -  медал, грамота и 
диплом и II място детски танцов състав -  
диплом и грамота. През юни 2015 г. 
танцово-певческата група “Вълшебен 
звън” участва в VI Международен 
фестивал “Странджа моя, люлчина” в 
гр.Царево, където е наградена с грамоти, 
плакет и получава специалната награда -  
заснемане на безплатен видеоклип към ТВ 
“Сънрайз Маринов”. На VIII национален 
събор на читалищата -  Бяла 2016 -

Висок процент неизвинени отсъствия.
Устойчива тенденция за натрупване до 5 и повече 
неизвинени отсъствия от едни и същи ученици. 
Задоволителни резултати от усвояването на 
учебния материал.
Еолям брой ученици, оставащи на поправителни 
изпити.
Не особено добри резултати на външното 
оценяване.



съставът получи диплом и златен медал. 
През 2014 г. 10 ученици участват в 
Национално състезание - Музикална игра 
“Ключът на музиката”, като двама 
ученици от 4.клас се класират за 
национален кръг. През 2015 г. за 
национален кръг се класира 1 ученик от 
4.клас. През 2016 г. на Общински кръг се 
явяват 13 ученици, 10 от тях се класират 
за Областен кръг, а 4 ученици -  за 
Национален кръг. Получават плакет и 
грамота за активно участие и постигнати 
отлични резултати.
Учениците в нашето училище имат и 
високи спортни постижения. На 
общинския спортен празник през 
2013/2014 г. отборът по баскетбол 
/момичета/ заема I място, през 2014/2015 
г. също печели I място, а през 2015/2016 
г. - II място.
На общинския футболен турнир, 
организиран от община Аврен, в който 
участват отбори от областта, футболният 
отбор на училището печели III място, а 
през 2014/2015 г. и през 2015/2016 г -  II 
място.
На общинския спортен празник през 
2014/2015 г. в лекоатлетическите дисци
плини учениците от V-VII клас спечелиха 
три II места и едно I място -  скок на дъл
жина от място момичета. През 2015/2016 
г. отборът по лека атлетика зае I място.
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Учителите на ПИГ организират различни 
състезания и конкурси -  “Най-добър 
четец”, “Най-добър разказвач”, “Най- 
добър рецитатор” , “Млад готвач” и други 
мероприятия, които провокират интереса 
на учениците от начален етап и 
подобряват четивната им техника, 
обогатяват речниковия им запас от 
български думи и разширяват знанията 
им. По случай патронния празник през 
2013 г. е издаден училищен вестник 
“Умчовци”. Във връзка с Националния 
празник и Деня на Земята се провеждат 
викторини, честват се официалните и 
религиозни празници, спортни състезания, 
Празник на буквите, изпращане на 
осмокласниците. Тези иновативии 
инициативи карат децата да идват с 
желание на училище.
Сред учениците в училището няма агресия 
и не са регистрирани случаи на насилие, 
но с цел предотвратяване на насилието със 
заповед на Директора е определен 
Училищен координационен съвет и са 
приети Училищен план и Стратегия за 
превенция и прекратяване ситуациите на 
тормоз в училище.
Акцентът в образователния процес и 
отношението на учителите към работа за 
личностното формиране на учениците е 
отличителна характеристика на 
училището.___________________________
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3.1 .ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ -  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна година клас Брой ученици в 
клас

Брой
ученици на 
поправ.изпит

% Брой ученици, 
взели поправ. 
изпити

Брой 
ученици, 
оставащи в 
същия клас

2013/2014

V 17 7 41 5 2
VI 18 9 50 9 -

VII 19 11 58 9 2
VIII 17 10 59 3 7

ОБЩО ЗА 
ГОДИНАТА 71 37 52 26 11

2014/2015

V 15 5 33 4 1
VI 16 4 25 4 -

VII 14 6 43 6 -

VIII 18 7 39 5 2
ОБЩО ЗА 

ГОДИНАТА 63 22 35 19 3

2015/2016

V 21 3 14 1 2
VI 15 5 33 4 1
VII 14 4 29 4 -

VIII 13 5 38 3 2
ОБЩО ЗА 

ГОДИНАТА 63 17 27 12 5

Таблицата показва, че всяка година между 14 - 59 % от учениците от всеки клас остават на поправителни изпити. 
Резултатите от взетите мерки за намаляване броя на неизвинените отсъствия и отпадането от училище се отразяват 
положително на успеха на учениците -  през 2015/2016 учебна година е намалял броят на учениците, оставащи на 
поправителни изпити.



3.2. САМ ОСТОЯТЕЛНА ФОРМ А НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна година клас Брой ученици в 
клас

Брой ученици, 
завършили клас

Брой 
ученици, 
оставащи в 
същия клас

2013/2014

IV 2 2 -

V 8 2 6
VI 3 1 2
VII 4 - 4
VIII 13 3 10

ОБЩО ЗА 
ГОДИНАТА 30 8 22

2014/2015

V 9 5 4
VI 5 2 3
VII 6 1 5
VIII 11 2 9

ОБЩО ЗА 
ГОДИНАТА 31 10 21

2015/2016

V 2 - 2
VI 8 1 7
VII 6 4 2
VIII 4 1 3

ОБЩО ЗА 
ГОДИНАТА 20 6 14

Немалък брой ученици, навършили 16 години, имат желание да учат в самостоятелна форма на обучение, за да могат 
да работят и да подпомагат финансово семействата си. Но много малко от тях завършват, защото не полагат необходимите 
усилия да научат учебния материал по предмети и да си вземат изпитите. Ръководителят на учениците от самостоятелна 
форма редовно консултира учениците и ги мотивира за успешното им завършване.
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3.3. СРЕДЕН ГОДИШ ЕН УСПЕХ НА УЧИЛИЩ ЕТО

Учебна година Среден годишен успех
2013/2014 4,06
2014/2015 4,13
2015/2016 4,15

Забелязва се устойчива тенденция за повишаване успеха на училището, като причина за това е допълнителната 
работа с учениците от прогимназиален етап и работата в ПИТ. Мотивацията за учене на учениците ни все повече 
намалява, не само защото не искат да говорят на български език, а и защото виждат, че не могат да се реализират в живота 
дори с образование. Тяхната етническа група все повече се самоизолира, живеят в собствено общество и единственият 
начин да не се затворят съвсем е децата да ходят на училище. Учителите ни съзнават това и правят всичко възможно да 
задържат учениците в училище. Това определя заложените в Стратегията и в Учебния план извънкласни и извънучилищни 
форми, както и големия брой факултативни учебни часове.
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3.4. РЕЗУЛТАТИ НА ВЪНШ НО ОЦЕНЯВАНЕ

IV КЛАС
Предмет
година БЕЛ Математика Човекът и 

обществото
Човекът и 
природата

Среден
училищен бал

2014 12,27 13,00 11,80 12,00 12,27
2015 12,24 11,23 11,62 13,64 12,18
2016 9,10 9,08 9,89 10,10 9,54

ИЗВОДИ;

1. Тестовият бал за 2015 / 2016 учебна година по всички предмети се е понижил в сравнение с предходните години.
2. Общият среден бал на училището се е понижил с 2,64 точки.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

1. Да се провежда допълнителна лятна работа с учениците, които се затрудняват с учебния материал и с попълване 
на тестове

2. Да се продължи съвместната работа на учителите от ПИТ с учителите по предмети за овладяване на български 
език от децата билингви и за повишаването на успеха на учениците по всички предмети

3. Да се търсят нетрадиционни начини за мотивиране на учениците чрез редица изяви в класни и извънкласни 
работи

4. Да продължат дейностите по развитие на познавателните интереси и творческите способности на учениците -  
конкурси, викторини, състезателни игри и др.

5. Системна работа с родителите, за да упражняват по-добър контрол върху децата си
6. Използване на ИУЧ за овладяване на български език, четене и писане
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VII КЛАС

VII
клас

БЕЛ Мат. ЧЕ ГИ БЗО ХООС ИЦ ФА Среден
тестов
бал
2014

Среден
тестов
бал
2015

Среден
тестов
бал
2016

17,83 10,94 10,50 7,53 6,24 6,06 7,00 5,41 8,94
16,32 13,29 12,93 8,21 6,71 6,21 7,07 5,71 9,56
12,71 10,64 15,14 8,57 6,64 6,86 6,71 5,57 9,11

ИЗВОДИ;

1. Тестовият бал по предмети се е понижил, с изключение на ЧЕ, ГИ и Химия и ООС
2. Общият среден бал на училището се е понижил с 0,45 точки

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ;

1. Допълнителна работа за овладяване на български език от учениците, за да разбират въпросите в тестовете.
2. Провеждане на примерни тестове в часовете за консултации и по време на допълнителната работа с учениците.
3. Прилагане на нетрадиционни начини за мотивиране на учениците чрез редица изяви в класни и извънкласни работи.
4. Използване на ИУЧ за овладяване на българския език от децата билингви, за упражнения и подготовка.
5. Използване на допълнителни дидактични игри за подобряване на учебната работа и връзка с родителите.
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3.5. НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

Учебна година Извинени отсъствия Неизвинени отсъствия
2013/2014 8979 4127
2014/2015 10985 2653
2015/2016 9498 1337

Отсъствията на учениците от училище не са малко, но значително са намалели в сравнение с предходната година. 
Има много безпричинни отсъствия, но част от неизвинените отсъствия са и поради немарливост на родителите — не винаги 
водят децата си на лекар, поради което нямат и извинителни бележки; нямат пари за лекарства и лекуват болестите с 
подръчни средства. Истината е, че поради ниския социален статус на семействата децата често боледуват. Немалък брой 
от тях от ранна детска възраст имат хронични заболявания. През студените месеци част от родителите нямат финансова 
възможност да осигурят топли дрехи и обувки на децата си, поради което не ги пускат на училище.

3.6. РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН

Както вече беше споменато, семействата на нашите ученици са финансово нестабилни. Поради тази причина 
много ученици отпадат от училище, когато навършат 16 години -  момчетата работят от ранна възраст, а момичетата или 
се омъжват рано, или помагат в домакинството и в отглеждането на по-малки братя и сестри. През 2013/2014 г. 9 ученици 
продължават образованието си в средни училища, а 6 ученици остават да повтарят VIII клас. През 2014/2015 г. от 18 
осмокласници 15 продължават образованието си в среден курс, двама ученици повтарят класа и един ученик е заминал в 
чужбина. През 2015/ 2016 г. от 13 ученици 10 продължават образованието си, 2 повтарят класа, а 1 ученик заминава за 
чужбина.
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4.УЧЕБН0 -  ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Сградата на училището е в добро състояние, с 
ремонтиран покрив. Всеки клас има класна стая. 
Училището разполага с музикален кабинет, 
компютърен кабинет, работилница за часовете 
по ДБТ, актова зала, учителска стая с адекватен 
капацитет, медицински кабинет, дирекция, 
кабинет за счетоводителя и ученически стол - 
разливочна. През 2013 г. е мебелиран архив, 
хранилище “Природни науки”, хранилище и 
съблекалня за СИП и ФУЧ Фолклор на етносите 
— дарение от Училищното настоятелство. 
Поставен е ламиниран паркет в компютърния, в 
музикалния кабинет и в работилницата. 
Училището се охранява от СОД.
По проект “Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес” е поставен ламиниран паркет в 
три класни стаи и е доставен още 117 кв.м. 
паркет за други помещения. Обзаведена е една 
класна стая и са подадени заявки за обзавеждане 
на още 7 класни стаи.
По проект „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в образователната инфраструктура 
в община Аврен"в училището е поставен гипс-

Базата по физическо възпитание и спорт е 
неадекватна на потребностите на училището — 
необходимост от физкултурен салон. Всяка година 
директорът подава докладна записка до 
първостепенния разпоредител на бюджетни средства 
за изграждане на физкултурен салон.
Липсват кабинети по учебни предмети.
Недостигът на средства не позволява необходимото 
естетизиране на всички учебни стаи.
Броят налични компютри не отговаря на 
потребностите на ОУ. Няма свободни помещения за 
изграждане на втори компютърен кабинет.
Няма кабинет по БДП поради недостиг на 
помещения.
Състоянието на WC не отговаря на съвременните 
естетически норми.
Училищният двор не е осветен и има нужда от 
подмяна на оградата.
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картон на външните стени и е изградена 
отоплителна инсталация с радиатори и слънчев 
колектор.
В училището има функционираща библиотека, 
която разполага с учебна и художествена 
литература и която по възможност всяка година 
се допълва с книги и помагала.
През 2015 г. чрез дарение е подменена 
мебелировката на някои класни стаи и на 
библиотеката, а за архива са осигурени метални 
шкафове. Със средства от бюджета на 
училището на архива е сменена дограмата на 
прозорците и монтирана метална врата.
Всяка година за учителите има възможност да се 
закупуват УТС.
Училището е осигурено със задължителна 
документация.
Има съвременна прожекционна и мултимедийна 
апаратура.
През 2015/2016 г. са извършени ремонти на 
оградата на училището, ВиК инсталацията, 
септичните ями, съоръжения на спортната 
площадка. Обезопасени са баскетболните 
кошове, септичните ями, котлите на парната 
инсталация. Поставено е видеонаблюдение.
УИ дари средства за поставяне на щори във 
всички класни стаи и за ремонт на стая -  кабинет 
по Природни науки._________________________
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5. ФИНАНСИРАНЕ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
1. Училището се финансира по системата на 

делегираните бюджети -  коректно и 
редовно обезпечаване на средствата за 
заплати и възнаграждения, осигурителни 
вноски, работно облекло и СБКО на 
персонала, издръжка на училището.

2. Редовна събираемост на средствата, 
гласувани от УН.

3. Участие в програми за финансиране:
- Проект за подпомагане на ФВС по ПМС 

№129/11.07.2000 г.
- НП “Външно оценяване” -  “Система за 

национално стандартизирано външно оценяване”
- НП “За по-пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст” — модул 
“Подпомагане храненето на учениците от I до 
IV клас” и “Училищен плод”
- Изпълнение на ПМС № 79 от 13.04.2016 г. за 
безвъзмездно ползване на познавателни 
книжки, учебници и учебните комплекти на 
учениците от I до VII кл.

1. Липса на собсвени приходи от отдаване под 
наем.

2. Необходимост от разширяване на работата по 
проекти.

3. Неизявено желание за дарения от страна на 
родители с възможности.



6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Активна работа със заинтересовани родители в 
начален и прогимназиален курс.
Добро взаимодействие с институции.
Работа по проекти, допринасяща за издигане 
авторитета на ОУ.
Съпричастност и съдействие на УН към 
разрешаване на училищни проблеми.

Определен е Училищен координационен съвет и 
е утвърден Единен регистър за регистриране на 
всяка ситуация на тормоз и насилие. Изготвен 
план за превенция на тормоз и насилие. 
Съвместна работа с УКБППМН и МКБППМН 
към Община Аврен.

Липса на инициативност от страна на родителите за 
участие в училищния живот.
Недостатъчна заинтересованост и неосъществяване 
на навременна обратна връзка от страна на 
родителите.
Неблагоприятна за децата и ОУ семейна среда, 
съществен фактор за реализиране на качествен УВП. 
Липса на контакти с НПО по актуални теми и 
проблеми.



IV. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание; повишаване на успеха на 
НВО

2. Превенция на отпадане на ученици от училище
3. Осмисляне на свободното време на учениците
4. Преобразуване на училището от основно в обединено
5. Създаване на Обществен съвет; взаимодействие с Обществения съвет
6. Взаимодействие с родителската общност
7. 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, проблеми на храненето, хигиената и сексуалния живот

8. Гражданско образование -  работа по формиране у учениците на гражданско съзнание и адекватно социално 
поведение, обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип; придобиване на знания за семейните 
отношения и работната среда, запознаване с основните закони, детски и човешки права

9. Професионално ориентиране -  подготовка на подрастващите за самостоятелен и информиран избор на 
професия

10. Интеграция на учениците от малцинствените групи -  изграждане на умения у учениците за социализация и 
интеграция в различна от училището и семейството среда. (Поради високия си процент в училище -  97% - 
децата от малцинствените групи нямат проблем с интеграцията в училище, а с интеграцията си след това в 
друга среда.)

11. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол
12. Обновяване, поддържане и съхраняване на материално-техническата база
13. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището
14. Участие в национални и международни програми и проекти
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V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Ц Е Л  № 1: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ

1. Сформиране на педагогически екип от мотивирани и квалифицирани преподаватели, обединени от общата 
цел за издигане авторитета на училището

2. Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива, насочени към ефективна УВР и 
благоприятен психоклимат за ползотворна дейност

- Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез планиране на дейности по катедри и
методически обединения
- Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране участието в тях

3. Утвърждаване на учебни планове в разделите ЗИЛ / ИУЧ и СИП / ФУЧ, съобразени с интересите и нуждите 
на учениците

4. Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на :
- повишаване на инициативността от страна на УН за участие вътрешноучилищния живот
- участие на училището в програми за финансиране
- повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във вътрешноучилищния живот
- мотивиране заинтересоваността на навременна обратна връзка от страна на родителите

5. Повишаване качеството на обучение по всички учебни предмети и съществено повишаване нивото на 
познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното 
съдържание и овладяване на компетентности

6. Издигане на равнището на подготовка по български език -  акцент върху грамотността
7. Създаване на условия за изяви на ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал
8. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване 

на развитието му в област, в която той ще изяви най-добре своя потенциал
9. Подпомагане успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на учебния материал. 

Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците:
- Проучване на изоставащите ученици по класове и предмети
- Включване на повече ученици от начален етап на образование в ПИЕ
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- Консултации по всички предмети по график, утвърден от директора
- Класните ръководители да поддържат ежемесечна връзка с родителите на трудно успяващите ученици
- Стимулиране желанието на изоставащите ученици за посещение на учебните часове и консултациите 

чрез включването им в отборите по футбол и в групите по фолклор -  участия в състезания и празнични програми
10. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с 

повишаване на успеваемостта на учениците в обучението:
- Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания и практическа

приложимост на преподавания материал
- Използване на иновативни педагогически методи и форми на предаване, преподаване и научаване на

учебни знания
- Реализация на дейности за повишаване резултатите на НВО и годишния успех

11. Привеждане на дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности
12. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото и личностното им 

развитие
13. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на 

поведение
14. Стимулиране иа начините на обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, 

толерантност, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт
15. Поддържане на интернет страница на училището, публикуване на вътрешноучилищни нормативни 

документи, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки
16. Популяризиране дейността на училището чрез местните и национални медии
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ЦЕЛ №2: ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

1. Актуализиране на Програмата за превенция на ранното напускане на училище
2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на училище
3. Идентифициране на деца в риск от отпадане и картотекирането им от класните ръководители
4. Подпомагане работата на класния ръководител при индивидуалната му работа с учениците в риск
5. Намаляване на броя на напусналите ученици и намаляване на броя на неизвинените отсъствия
6. Защита, уважение и утвърждаване на личното достойнство на учениците
7. Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата в областта на техните способности и таланти
8. Включване на родителите във всички форми на училищния живот
9. Активизиране ролята на Училищното настоятелство в приобщаването на родителите като партньори и 

споделяне на отговорностите за задържане на учениците в училище
10. Създаване на привлекателни извънкласни форми
11.Осигуряване на безопасна и сигурна среда -  пропускателен режим и видеонаблюдение на училището
12.Съвместна работа с Кмета на с.Дъбравино, Община Аврен, Отдел «Закрила на детето» към СП -  Долни 

Чифлик и други институции

ЦЕЛ №3: ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

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. Разширяване използването на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в 
информационно общество

3. Организиране, поощряване и своевременно информиране на учениците за участие в конкурси от регионален и 
национален характер

4. Организиране на спортни състезания, викторини, конкурси, изложби, празници, екскурзии
5. Отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар
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6. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар 
на МОН

7. Участие на учениците във фолклорни фестивали и конкурси на регионално и национално ниво
8. Съвместни инициативи е читалището в селото
9. Оптимизиране работата на ученическия съвет

ЦЕЛ №4: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО ОТ ОСНОВНО В ОБЕДИНЕНО

1. Проучване на нагласите на учениците, родителите и общността за преобразуване на училището от основно в 
обединено

2. Организиране на срещи с родителската общност, Обществения съвет и представители на УН за обсъждане на 
процедурите по преобразуване

3. Писмено уведомяване на първостепенния разпоредител на бюджетни средства за нагласите на ученици, родители и 
учители

4. Осигуряване на условия за покриване на критериите за преобразуване на училището от основно в обединено

ЦЕЛ №5: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1. Свикване на събрание на родителите от директора
2. Определяне броя на представителите на родителите и избор на резервни членове на обществения съвет
3. Избор на председател на обществения съвет
4. Провеждане на заседания на обществения съвет
5. Участие на поне трима представители на ученическото самоуправление в работата на обществения съвет
6. Участие на представител на УН в работата на обществения съвет
7. Участие на служители на училището, на РУО и на други заинтересовани лица в работата на обществения съвет
8. Участие на директора на училището в работата на обществения съвет
9. Обществения съвет изпълнява задълженията си по чл.269 и чл.270 от ЗПУО

27



ЦЕЛ №6: ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩ НОСТ

1. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия
2. Стриктно спазване на графика за консултации
3. Планиране на съвместни дейности с родителите
4. Изграждане на родителски комитети по класове с цел:

- приобщаване на родителите към училищния живот
- ангажиране на родителите с проблеми, свързани със социалното поведение и личностното развитие на 

учениците
- финансово обезпечаване на част от изявите на учениците и подобряване на МТБ
- решаване на конфликти

5. Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация на родителите:
- за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес
- за спазването на училищната дисциплина
- за уменията на децата за общуване с учениците и учителите
- за посещаемостта на учебните часове от учениците
- за отсъствията на ученик от учебни часове
- когато започне процедура за налагане на наказание
- консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално 

развитие на заложбите му и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, когато това се налага

6. Училището да предоставя възможност и да оказва необходимото съдействие на родителите за:
- да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време
- да участват в родителски срещи
- да изразяват мнения и да правят предложения за развитие на училището
- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат 

права и интереси на детето им
- да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на учениците
- да осигуряват посещаемостта на ученика в училище
- да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или
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директора
- правата на родителя в процедурата по налагане на наказание
- присъствие на родител/настойник при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказание на 

ученик

ЦЕЛ №7: 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, проблеми с храненето, хигиената и сексуалния живот

1. Провеждане на часове във всички класове, посветени на превенцията на наркоманиите, тютюнопушенето и 
злоупотребата с алкохол

2. Провеждане на часове но сексуално и репродуктивно здраве с учениците от прогимназиален етап
3. Беседи за здравословното хранене
4. Беседи за хигиената
5. Организиране на информационна кампания по повод:

- 1 декември -  Международен ден за борба със СПИН
- месец февруари -  Месец на трезвеността
- 31 май -  Световен ден без цигарен дим
- 26 юни -  Международен ден за борба с наркотиците
Информационните кампании включват тематични изложби, табла, беседи с медицинския работник в училище и с 
класните ръководители
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ЦЕЛ №8 : ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ -  работа по формиране у учениците на гражданско съзнание и
адекватно социално поведение, обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип; придобиване на 
знания за семейните отношения и работната среда, запознаване с основните закони, детски и човешки 
права

1. Запознаване с Конвенцията на ООН за правата на детето
2. Провеждане на дискусии, беседи и лекции, насочени към гражданското образование (в часа на класа и в часовете по 

история и цивилизация)
3. Организиране на срещи между учениците и представители на полицията във връзка с трафика на хора
4. Запознаване с училищния План за превенция и прекратяване на тормоз в училище

ЦЕЛ №9 : ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ -  подготовка на подрастващите за самостоятелен и информиран 
избор на професия

1. Регулярно провеждане на час на класа, посветен на професионалното ориентиране
2. Организиране на Ден на професиите с учениците, завършващи основното си образование: предоставяне на 

информация за света на професиите
3. Организиране на срещи на ученици със специалисти от различни професии или бивши ученици на училището, 

практикуващи вече определена професия
4. Разговор с родителите за професионалното ориентиране на децата им
5. Поддържане на информационни табла в VII и VIII клас
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Ц ЕЛ № 10: ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ -  изграждане на умения у 
учениците за социализация и интеграция в различна от училището и семейството среда

1. Разговори на класния ръководител с учениците в часа на класа за идентифициране на трудностите, които срещат и 
оказване на конкретна помощ

2. Запознаване на учениците и учителите със Закона за защита от дискриминацията
3. Провеждане на часове във всички класове, посветени на търпимостта и толерантността към различията
4. Кандидатстване по проекти и търсене на финансиране за реализация на програми, подпомагащи обогатяването 

културата на децата от малцинствен произход, подобряване на общуването между връстници от различен произход 
и достъп до по-добри възможности за ограмотяване

5. Осигуряване на консултации и помощ по отделните предмети на изоставащите ученици
6. Стимулуране на участието на учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на 

нравствени и естетически ценности
7. Отбелязване на годишнини, на религиозни и официални празници

ЦЕЛ №11: РАЗВИВАНЕ СИСТЕМАТА НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, ПЕРМАНЕНТНО 
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛ

1. Планиране на вътрешноквалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура 
и подготовка на учителите

2. Активно участие във формите на квалификация, организирани от РУО, МОН и други обучаващи звена
3. Включване в Училищния годишен план на План за повишаване на квалификацията, финансиран със средства от 

бюджета на училището
4. Повишаване изискванията към работата на учителите чрез засилване на вътрешноучилищната контролна дейност
5. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, 

предполагащи интегрирането на междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 
информационните технологии

6. Изработване на тематични годишни разпределения, програми по ИУЧ и ФУЧ, планове на МО по културно- 
образователни области, планове за провеждане часа на класа

7. Работа по проекти
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ЦЕЛ №12: ОБНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖ АНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА М АТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА

1. Осъвременяване и поддържане на много добър облик на училищната сграда
2. Оборудване на кабинети за учебна работа и хранилища
3. Изграждане на физкултурен салон
4. Строеж на допълнителна сграда с класни стаи
5. Снабдяване с нови компютри за урочни занятия
6. Снабдяване с учебници и учебни помагала
7. Обогатяване на училището с необходимите дидактически пособия
8. Оформяне на училищния двор
9. Поддръжка на спортните площадки
10. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на часовете по ФВС
11 .Предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение 
12.Основен ремонт на канализацията

ЦЕЛ №13: ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТ, РЕД И ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици -  
Admin-pro

2. Стриктно спазване на заложените основни принципи в Етичния кодекс на училищната общност
3. Стриктно спазване на системата на дежурство и пропускателен режим в училище
4. Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на обучение, дейността 

на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на 
класа

5. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 
училището

6. Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние 
на септични ями, спортни съоръжения, двор, сграда, електроинсталация, парна инсталация

7. Провеждане на подробен инструктаж на учениците от класните ръководители за охрана на труда в училище и от 
преподавателите по ИТ, ФВС, Физика и астрономия и Химия и ООС за безопасно поведение на учениците в час

8. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично провеждане на практическо
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обучение -  проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, терористичен акт)
9. Поддържане на системите за видеонаблюдение на училището и подобряване безопасността на материалната база
10. Изпълнение на графици за провеждане на обучение по безопасност на движението
11. Изпълнение на графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
12. Превенция на насилието и агресията сред учениците
13. Адекватно здравно обслужване в училището
14. Поддържане на условия за ученическо хранене в училището
15. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в училищна възраст и по време на ранното полово съзряване
16. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците

ЦЕЛ №14: УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

1. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст:
- Осигуряване на учебници и учебни комплекти за учениците от I-VII клас
- Осигуряване на закуска за учениците от I-IV клас

2. Участие в бъдещи национални и международни програми и проекти
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VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Привличане, прибиране, задържане и приобщаване на подлежащите на задължително обучение деца в 

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

сътрудничество с родителите им
3. Намален брой на напусналите ученици и намален брой на неизвинените отсъствия
4. Осигуряване на качествено и ефективно образование
5. Усвояване от трудно успяващите ученици на минимума знания, необходими за преминаване в следващ етап на 

обучение
6. Подобрени резултати от обучението на учениците -  годишен успех и НВО
7. Включване на по-голям брой ученици в извънучебни мероприятия -  училищни празнични програми, спортни 

състезания, концерти, викторини, фестивали и др.
8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа)
9. Повишена здравна култура на учениците и формирано адекватно социално поведение
10. Повишени възможности на учениците за избор на собствено поведение, основани на уменията за взимане на 

рационални морални решения, зачитане на собственото достойнство и достойнството на другите, желание за 
сътрудничество и умения за справяне с конфликтни ситуации

11. Повишен брой на учениците, завършили основно образование
12. Повишен брой на учениците, продължили образованието си след основното
13. Насочено внимание на учениците към собствените качества във връзка с подготовката им за избор на 

професия
14. Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на учениците в училище
15. Улесняване приспособяването на учениците към условия, различни от техните условия на живот и труд
16. Повишаване ролята наУчилищното настоятелство във вътрешноучилищния живот
17. Повишаване отговорността на родителите към образованието и възпитанието на децата им
18. Утвърждаване авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в училището
19. Подпомагане развитието на училището и осъществяване на граждански контрол над управлението му от 

Обществения съвет
20. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето на учениците
21. Създаване на материално-технически условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците
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22.Участие на училището в проекти и национални програми, обявени от МОН и покриващи училищни 
потребности

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Делегираният бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на 
училищното образование, е положителна стъпка за развитието на нашето училище. Финансовите ресурси са насочени към 
постигане на целите и реализиране на дейностите на училищната стратегия. Размерът на финансиране зависи от броя 
ученици. Извън единните разходни стандарти разчитаме на допълнителни финансови средства от:

1. Средства, набрани от УН
2. Дарения от спонсори
3. Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения
4. Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране -  субсидии по програми и проекти

За реализирането на тазк Стратегия се разработват и приемат допълнителни програми , планове, правилници 
отнасящи сс до конкретните й части, йсяка година се разработва и годишен план за дейността на училището с 
конкретни срокове, отговорници и финансиране.
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