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Настоящата стратегия за развитие на 172 Обединено училище "Христо Ботев" за периода 2020/2024 година
очертава в дългосрочен план пътя и насоките за развитие, основните тенденции, цели, задачи и приоритети в
дейността на училищната институция, както и ресурсите, с които училището ще постигне нейното
изпълнение. С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички заинтересовани страни -
ученици, родители, педагогически специалисти, както и на обществените очаквания и нуждите на пазара на
труда.

Анализ и оценка на актуалното състояние на училището и условията, в които то
функционира.

Характеристика на училището

Училищните специфики и условията, в които функционира образователната институция, са ключови за изготвянето на работеща
и отговаряща на нуждите на общността стратегия за развитие. 172 ОбУ “Христо Ботев” притежава следните характеристики,
които предопределят планирането и осъществяването на посочените по-долу цели и дейности:
➔ Общинско неспециализирано училище;
➔ Професионална подготовка по специалност „Шивачество“ и „Производство на облекло от текстил“ в първи гимназиален

етап.
➔ В годината на разработване на стратегията в училището се обучават 133 ученици, разпределени в 10 паралелки, по една

във всеки випуск;
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➔ Учениците от малцинствени групи (роми, българо мохамедани и др.) представляват 33% от общия брой
ученици, билингвите наброяват малко над 10%, а учениците със специални образователни потребности – 15 %.

➔ Едносменна организация на учебния процес;
➔ Осигурена целодневна форма на обучение от 1-ви до 7-ми клас, обхващаща над 80% от учениците;
➔ Училището развива активна дейност по национални и европейски проекти;
➔ Училището проактивно търси подкрепа и си съдейства с държавни институции и неправителствени организации

за осигуряване на допълнителни възможности за своите ученици.
➔ Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет: прилагат се форми на наставничество

на млади и новоназначени учители.
➔ Училището инвестира в осъществяването на ефективни дейности за личностна подкрепа на всеки ученик,

осигурявайки възможности за работа с училищен психолог, двама ресурсни учители, образователен медиатор,
педагогически съветник и помощник-учител.

Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни предмети и постигане на добри резултати на
НВО в VII клас и X, които са съизмерими с резултатите на местно и национално ниво, както следва:

Резултати от НВО в 7 клас

Учебен предмет Училищен
среден резултат

Областен
среден
резултат

Разлика между
училищен и
областен
резултат

Национален
среден резултат

Разлика между
училищен и
национален
резултат

БЕЛ
2019/2020 –43,14

2020/2021 - 44,23

2019/2020 –

2020/2021-65,31

2019/2020-

2020/2021-21,
08

2019/2020 -
2020/2021 – 53,86

2019/2020 -
2020/2021 -9,63
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Математика

2019/2020 –
29,42

2020/2021 –
20,71

2019/2020 -

2020/2021 –
50,05

2019/2020 -

2020/2021 –
29,34

2019/2020 - 36,33

2020/2021 – 37,94

2019/2020 -

2020/2021 – 17,23

Резултати от НВО в 10 клас (2020/2021)

Учебен предмет Училищен
среден резултат

Областен
среден
резултат

Разлика между
училищен и
областен
резултат

Национален
среден резултат

Разлика между
училищен и
национален
резултат

БЕЛ 19 53,86 34,86 45.01 26.01

Математика 16,67 33,25 16,58 27,71 11,04

Училището привлича ученици предимно от кв. Гниляне, кв. Изгрев, околните села и района на ул. Кременица гр. Нови Искър в който
пребивават предимно семейства от малцинствени и социално маргинализирани групи с влошени битови условия, ограничени
икономически възможности и специфични културни възприятия и традиции. С оглед на контекста на голяма част от учениците, в
процеса на обучение особено внимание се отделя на стимулиране интереса на учениците към овладяване на книжовния български език
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и развиване на задоволителни нива на базова функционална грамотност като основна предпоставка за успешно възприемане на
учебното съдържание по всички учебни предмети.

Голямо значение за учениците в гимназиалния етап има и изучаването на предметите от профилираната подготовка и учебната
практика в направление „Процеси и машини в шевната промишленост“, провеждана съвместно с “PNG” – една от
най-разпознаваемите марки на българския пазар за производство на домашен и интериорен текстил. Освен придобиването на
професионална квалификация и овладяването на технологичните и социално-емоционални компетентности за работа в шевната
промишленост, фокус в гимназиален етап и мотивирането на учениците от непривилигировани и рискови групи към продължаване на
образованието във втори гимназиален етап. Училището успешно си партнира с Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария
Луиза“, гр. София, в която обучението си продължават около 80% от завършилите първи гимназиален етап от випуск 2019/2020.

Голяма роля за качествената урочна работа има педагогическият екип на училището – висококвалифицирани учители, прилагащи
съвременни методи на обучение и възпитание в работата си като проектно-базирано обучение (ПБО) и модела на учене чрез
преживяване.

Удовлетворяващо е представянето на учениците на състезания и конкурси на местно и национално ниво, както и включването им в
различните извънкласни дейности, с които се цели учениците да получат възможност за лична и творческа изява, да се впишат в
училищната среда.

Училището инвестира и в подобряването на материалната база и оборудването на кабинетите със съвременна техника, която да
допринася осъществяването на по-модерен, интерактивен и ангажиращ образователен процес, както и да спомогне формирането на
удобна и предразполагаща училищна обстановка.

Училището работи по редица проекти и национални програми (изброените се за периода 2019/2020 г.):

● Проект “Подкрепа за успех”;
● Проект “Образование за утрешния ден”;
● Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”;
● НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Културните институции като образователна среда”
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● НП “Оптимизация”, Модул “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”;
● НП “Без свободен час”;
● НП “ИКТ в образованието”.

Анализ на външната среда (PEST анализ)

Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на образователната система, което се изразява в дисхармония между
мисията на училището и очакванията и изискванията към качеството на образованието. Училището като институция функционира в
условията на често враждебна политическа, икономическа и социална среда и некооперативно отношение на заинтересованите
страни, които оказват силно влияние върху личността на учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху поведението им.
Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция за преодоляване на отрицателното въздействие някои
външни фактори и компенсиране на недостатъците им на ниво училище.

Среда Тенденции Последствия
ПОЛИТИЧЕСКА ЗПУО – образованието е национален

приоритет. Разминаване между
обществените потребности и продукта на
образованието

Качествена промяна във философията на образователната система:
нова образователна структура, организацията на обучение, гъвкавост
и свобода на учебните планове и програми, ново отношение към
ученика и учителя и неговата квалификация и кариерно израстване,
оптимизирана система на оценяване, форми за цялостна и
индивидуализирана подкрепа на учениците и др.

ИКОНОМИЧЕСКА Нестабилна/неработеща икономика.
Социални неравенства – ниски доходи на
семействата, безработни родители.
Съществен ръст на заплатите на

Свиване на разходната част от бюджета на училището, рестриктивен
бюджет. Ученици напускат училището – семействата заминават в
чужбина. Недостатъчна материална осигуреност на ученика. Не се
повишава достатъчно мотивацията на учителите за отговорно и
съзнателно отношение към професионалните им задължения
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педагогическите специалисти през
последните години

СОЦИАЛНА Влошаване на демографските показатели.
Ниска заинтересованост на родителите.
Отрицателно влияние на средата върху
възпитанието на учениците и мотивите за
учене. Нисък социален статус на учителите.

Намаляване броя на учениците. Нарастване на социалните различия
между учениците. Влошени показатели на възпитателната дейност в
училище. Ниска мотивация за учене. Негативно отношение към
училището. Очертаваща се криза за учителски кадри, с оглед на
недостатъчната квалификация за преподаване, съобразено с
изискванията на съвременното общество и пазари.

ТЕХНОЛОГИЧНА

Подобряване на технологичното
обезпечаване на образованието: ИКТ,
интернет, електронни ресурси. Промяна във
визията и съдържанието на педагогическите
технологии.

Добра материална база, съдържаща условия за повишаване на
качеството ефективността на образователния процес.

ЗАКОНОВА ЗПУО и държавни образователни стандарти

Осигуряване на прозрачност и предвидимост на политиките, които се
предприемат в системата. Постигнат разумен баланс между
нормативност (рамка) и овластяване и свобода на отделните
участници в процеса на училищното образование – училищата,
учителите, родителите, учениците.

*ЗДРАВНА

Наложените ограничения и промени в
образователната система в следствие на
настъпилата през пролетта на 2020 г.
здравна епидемиологична обстановка в
страната.

Здравната обстановка в страната доведе до задълбочаване на
образователните неравенства сред учениците, като това ясно се
проявява при училища, функциониращи в по-предизвикателни
контексти, каквото е и 172 ОбУ. Това от своя страна пряко се отразява
върху работата на педагогическите специалисти, които са натоварени
със задачата да компенсират загубите от продължителните периоди на
дистанционно обучение, и на училищните власти, които извършват
по-големия обем от работа по компенсиране на отражението на
икономическите и социални неравенства върху протичането на
нормални образователен процес.

Промените в образователната система, новите възможности и свободата, предоставени на училищата дават възможност за създаване на
училищни политики, съобразени със спецификите на отделните училища и отговаряне на характерните нуждите на всяка училищна
общност. От друга страна, изразени негативни фактори са икономическата и социалната среда, както и последствията от наложените
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противоепидемични мерки, които имат определящо значение за образователната система, особено в контекста на работа с
непривилигировани групи. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието им. Това води до засилване на
ролята на училището и училищната общност за минимизиране на отрицателното влияние на външните фактори.

Анализ и оценка на състоянието на училището (SWOT анализ)

Целта на този анализ е да се определи състоянието на училището като система, като така се създаде база за създаване на стратегия за
управление, която да използва силните страни на училището и училищната общност, за да извлече максимума от ситуацията, в която
институцията се намира.

Вътрешни фактори Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

● Богат опит в обучението на ученици със специални
образователни потребности и ученици от
непривилигировани групи, както и осигуряването на
специалисти, инвестирани в осигуряването ефективна на
подкрепа за личностно развитие.

● Професионално обучение в първи гимназиален етап,
насочено към усвояване на ключови компетентности и
придобиване на I степен на ПК.

● Привличане на учениците като партньори в образователния
процес и при разработване и реализиране на проекти.

● Ранно идентифициране на учениците в риск чрез
проучване и  и оценка на потребностите и интересите им,
откриване и предотвратяване на причините, които биха
довели до отпадане от училище.

● Оптимизиране на училищните учебни планове в
прогимназиален и гимназиален етап – разширяване кръга на
избираемите и факултативните предмети. Разширяване на
приема след завършено основно образование съгласно ЗПУО –
профилирано и професионално обучение.

● Развиване на училищните общностни структури като
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● Постигнат оптимален баланс в съотношението млади-опитни
учители.

● Създадени условия за повишаване на квалификацията на
учителите и наставничество, обмен на успешни педагогически
практики, МО

● Информация за дейността на училището чрез поддържане на
актуален и съвременен сайт и появи местните печатни и
електронни медии. Развиване на комуникацията с общността
чрез активни социални мрежи и по-специално популярна
Facebook страница.

● Добра материална база – обновени учебни кабинети,
компютърни зали, мултимедийни кабинети,, физкултурен
салон, спортна площадка, щиващко ателие, достъп до Интернет,
Wi-Fi мрежа, таблети и лаптопи за свободно ползване от
учениците видеонаблюдение.

● Внимателно разработени и ефективно прилагани училищни
механизми за превенция на отпадането от училище и борба с
агресията.

● Наличие на специалисти за работа за обща и допълнителна
подкрепа с учениците - образователен медиатор, двама
ресурсни учители, училищен психолог и педагогически
съветник.

● Партньорство и осъществяване на съвместни дейности заедно с
Район “Нови Искър”, 2-ро РПУ, Пожарна Нови Искър,
Курилски манастир “Св. Иван Рилски”. Столична библиотека,
НЧ “Отец Паисий”

● Партньорство и осъществяване на съвместни дейности заедно с
Фондация “Заедно в час”, Фондация “Надежда за малките и
Фондация “Конкордия”, Балканска асоциация за устойчиво
развитие.

Ученически съвет, Обществен съвет, Училищно настоятелство
и Родителски клубове и привличането им като партньори за
справяне с предизвикателствата.

● Ефективност на работата на МО за повишаване подготовката на
учителите и споделяне на добри практики. Формиране на
професионална учеща общност.

● Използване на съвременни образователни технологии и
иновативни методи на преподаване, насочени към развиването
на дигитални умения заедно с придобиването на академични
компетентности.

● Усъвършенстване на вътрешния обмен на информаци и
създаването на своеобразно електронно управление.

● Прилагане на съвременни маркетингови и комуникационни
похвати за изграждане на партньорство с местната общност и
бизнес.  Целенасочени дейности за поддържане и издигане
имиджа на училището. Създаване на достъпни канали за
комуникация между училище, родители и
ученици.Стимулиране на дарителската дейност.

● Превенция на агресията и противообществените прояви.
● Подкрепа на личностното развитие на учениците, превенция на

обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно
идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка
на потребностите и интересите им, откриване и
предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане
от училище.

● Разширяване на партньорствата с институции и НПО.
Включване в национални и европейски проекти по програма
“Еразъм +”, използване на предоставени от партньорските
организации възможности за подобряване на материалната и
професионалната среда в училище.



172 Обединено училище “Христо Ботев”
гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул. “Христо Ботев” № 51 тел./факс: 996 40 02, email: hristo_botevg@mail.bg

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

● Недобра пълняемост на паралелките (повечето паралелки под
минималния брой ученици).

● Недостатъчни умения за справяне с ниската мотивация за учене
сред учениците.

● Недостатъчно използване на възможностите за привличане на
родителите.

● Необходимост от осъвременяване на компютърния кабинет.
● Пасивни ученически структури и слабо включване на

учениците в планирането и реализирането на училищни
политики.

● Пасивни педагогически обединения и понижена мотивация
сред някои специалисти, следствие на предизвикателствата на
продължителното дистанционно обучение и изпълнението на
сложни административни процедури.

● Необходимост от развиване на лидерството в екипа и
допълнителна квалификация за преподаване на умения на 21-ви
век.

● Намаляване на финансирането на училището за следващите
години.

● Понижаване на резултатите на външните оценявания.
● Провал при създаването на Училищно настоятелство и

Родителски клуб поради ниска заинтересованост на голяма част
от родителите към случващото се в училище.

● Трудно привличане на млади мотивирани специалисти, които
да заместят колегите, излизащи в пенсия.

● Затруднена екипна работа, водеща до комуникационни и
организационни пречки.

SWOT анализът показва превес на силните страни на училището и разкрива потенциала за развитие и утвърждаване на работеща
училищна система, включваща всички заинтересовани страни и отговаряща на техните нужди. За да се случи това обаче е необходима
целенасочена работа върху образуването на слабите страни, чието неглижиране би довело до провал в изпълнението на основните цели
на стратегията и безперспективност.
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Визия

Нашата визия е 172 Обединено училище “Христо Ботев” да бъде място, което осигурява възможност за равно
участие на всички заинтересовани страни  в планирането и осъществяването на образователни политики,
насочени към предоставянето на равен достъп до качествено образование на всеки ученик, независимо от
неговата етническа принадлежност, както и социален и икономически статус. В нашите представи
училището трябва да бъде академично, социално и културно пространство, в което всеки да се чувства приет
и да развива пълния си потенциал.

Мисия

Нашата мисия е да изграждаме нагласа за развитие у учениците, като ключов фактор за
повишаването на мотивацията им за учене. Усилията ни са съсредоточени към създаване на
оптимални условия за обучение и  възпитание, съобразени с индивидуалните способности и
потребности на всеки ученик, чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо
образователно пространство, насочено към развитието както на академични, така и на
социално-емоционални умения, които да спомогнат интеграцията в обществото и да отговорят на
изискванията на пазара на труда.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Основни цели

Нашата основна цел е повишаване на качеството на предоставяното образование, поставяне на ученика в центъра на обучителния
процес и подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговата интеграция в училищната общност,
академични резултати и развитие на социално-емоционалните умения.
Реализирането на основната цел минава през изпълнението на четири стратегически подцели, насочени към удовлетворяването на
очакванията и нуждите на заинтересованите страни, оказващи пряко влияние върху успешното случване на образователния
процес:

учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на учениците, съобразно индивидуалните
им способности и потребности чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо образователно пространство, в
което всеки да разгърне пълния си потенциал, да се почувства част от училищната общност и да се научи да работи заедно с
другите за нейното развитие и благоденствие;
родителите – утвърждаване на канали за ефективна комуникация между учители, училищна администрация и родители,
изграждане на партньорски взаимоотношения при вземането на решения и включване на родителите като активна част от
училищния живот; удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на образователния процес и постигане на
по-високо качество и резултати от училищното образование;
обществото и пазара на труда – развиване у учениците на професионални, академични и социално-емоционални
компетентности, политическа и гражданска култура и финансова грамотност, отговарящи на потребностите на обществото и
изграждане на умения на 21-ви век, фокусиращи се върху успешното реализиране на пазара на труда
педагогическите специалисти – осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и професионално и личностно
израстване, творческа свобода, демократично училищно управление, мотивираща и овластяваща работна атмосфера.
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Приоритети в дейността на училището

1. Организиране на образователно-възпитателния процес работа в съответствие с личностно-центрирания подход и при
спазване на Държавните образователни стандарти:

1.1. Разработване на вътрешни механизми и осъществяване на дейности за превенция на отпадането от училище и натрупването
на голям брой отсъствия.
1.2.Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.
1.3.Провеждането на дейности за минимизиране на негативното влияние на натрупаните дефицити по време на онлайн
обучението.
1.4. Усвояване на българския книжовен език в процеса на училищното образование чрез спазване на Държавни образователни
стандарти и при овладяването и прилагането на книжовноезичните норми на българския език от учениците.
1.5. Предоставяне на възможности за включване в разнообразни извънкласни дейности, отговарящи на интересите на учениците и
развиващи силните им страни.
1.6. Развитие на умения за учене и нагласа за развитие.
1.7. Създаване на форми за ранно професионално развитие и израстване на учениците. Изучаване на предмети от глобалното,
гражданското, здравното и интеркултурното образование, управлението на личните финанси, предприемачеството, учебни
предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в учениците, като разширяват и допълват
съдържанието, което присъства интегрирано в други учебни предмети

2. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците:

2.1. Обновяване и обогатяване на материалната база; създаване на споделени пространства, в които учениците свободно да
общуват; изграждането на училищна библиотека; създаване на пространство за хранене.
2.2.Разработване на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика, изграждане на позитивен
организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина, развитие на училищната общност, отразени в Етичния кодекс на
училищната общност.
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2.3. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. Възпитаване на толерантност и развиване на умения за мирно
решаване на конфликти.
2.4.Осигуряване на участието на учениците в училищния живот и в организационната развитие на училището чрез различни
форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с Правилника на училището по предложение на
учениците – мнения и предложения за училищните дейности, да участват в обсъждането при решаване на въпроси засягащи
училищната общност, училищен учебен план.
2.5. Издигане ролята и авторитета на ученическия съвет в управлението на училището.

3. Укрепване на кадровия потенциал и повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите
кадри:

3.1.Създаване на условия за ежегодно повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, с цел подобряване на
качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовката на учениците.
3.2. Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към придържането и доближаването на урочната работа към новите
образователни ценности.
3.3. Създаване на професионална учеща общност.
3.4. Делегиране на правомощи и насърчаване на лидерството в различни сфери.Утвърждаване на мениджъри по управление на
спечелени проекти
3.5. Стимулиране иновативното мислене на учителите.

4. Подобряване информационната и комуникативната среда.

4.1. Внедряване на ИКТ в управлението на училището и създаването на споделено пространство за достъп до училищна
документация.
4.2. Създаване на прозрачност и откритост в управленската дейност.

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта:
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5.1. Разширяване мрежата на сътрудничество с неправителствени организации.
5.2.Привличане на родителите в подкрепа на училището. Мотивиране на родители за участие в училищни и извънучилищни
мероприятия
5.3. Създаването на училищно настоятелство и родителски клуб.
5.4. Изготвянето на механизми за събиране на обратна връзка от родителите и имплементиране на техните идеи в управлението.

Етапи в изпълнението на стратегията

Етап I (2020/2021) Разработване на стратегията, на плана за изпълнение през 2020/2021 учебна година, формиране на
училищната политика и изготвяне на училищните документи в съответствие с разпоредбите на
ЗПУО и ДОС.

Етап II (2020/2024) Реализация на основните дейности, наблюдение и оценка на изпълнението.

Етап III (2024/2050) Анализ на изпълнението и постигнатите очаквани резултати, планиране на следващия
програмен период



172 Обединено училище “Христо Ботев”
гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул. “Христо Ботев” № 51 тел./факс: 996 40 02, email: hristo_botevg@mail.bg

План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите

Приоритетни
направления

Дейности Срок Изпълнител/и Финансиране

Организиране на образователно-възпитателния процес работа в съответствие с личностно-центрирания подход и при
спазване на Държавните образователни стандарти

1.1. Разработване на
вътрешни механизми и
осъществяване на
дейности за превенция
на отпадането от
училище и натрупването
на голям брой отсъствия

1.2.Осъществяване на
привлекателен и
мотивиращ процес на
образование,
възпитание и
социализация.

1.2.1.  Използване на
съвременни
образователни
технологии и форми на
педагогическо
взаимодействие за
мотивиране на
учениците и прилагане
на усвоените знания в
практиката.

1.2.2.  Промяна на

2020/2021

2020/2024

Директор,
педагогически съветник,
образователен медиатор,
ПС

Педагогически
специалисти и
директор

Училищен бюджет,
изпълнение на проекти,
целеви средства от МОН
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стила и методите на
работа и ориентиране
на обучението към
потребностите на
отделната личност.

1.2.3. Осъществяване
на всеки етап от
процеса на
училищното
образование на
ефективна обратна
връзка за постигнатите
резултати, за
отношението на
учениците към
формите и методите на
преподаване, за
техните нагласи и
мотивация.

1.2.4. Даване на
възможност на
учениците да
изпробват различни
лидерски роли в
класната стая и при
дейности по интереси.
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1.3.Провеждането на
дейности за
минимизиране на
негативното влияние
на натрупаните
дефицити по време на
онлайн обучението.

1.4. Усвояване на
българския книжовен
език в процеса на
училищното
образование чрез
спазване на
Държавни
образователни
стандарти и при

1.3.1. Участие в проект
“Подкрепа за успех”

1.3.2. Осъществяване на
дейности по
приобщаващо
образование.

1.3.3. Създаване на
ученически групи за
взаимопомощ.

1.3.4. Провеждане на
допълнителни
индивидуални и групови
консултации в и извън
часовете по
самоподготовка.

1.4.1 Дейности по
допълнителна
подкрепа на деца
билингви с адаптирани
ресурси.

1.4.2. Диференцирано
преподаване на ниво
класна стая

2020/2024

2020/2024

Педагогически
специалисти,
образователен медиатор,
ЕДПЛР

Учители, ресурсни
учители, логопед
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овладяването и
прилагането на
книжовноезичните
норми на българския
език от учениците.

1.5. Предоставяне на
възможности за
включване в
разнообразни
извънкласни дейности,
отговарящи на
интересите на
учениците и развиващи
силните им страни.

1.4.3. Работа с логопед.

1.5.1 Участие на
ученици и ученически
отбори в състезания,
конкурси, олимпиади.

1.5.2. Участие на
учениците в
организацията и
провеждането на
училищни празници и
активности.

1.5.3. Организиране на
учениците в
извънкласни и форми,
стимулиращи техните
интереси, таланти и
творчески способности.

2020/2024 Педагогически
специалисти
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1.6. Развитие на
умения за учене и
нагласа за развитие.

1.7. Създаване на
форми за ранно
професионално
развитие и израстване
на учениците.
Изучаване на предмети
от глобалното,
гражданското,
здравното и
интеркултурното
образование,
управлението на
личните финанси,
предприемачеството,
учебни предмети,

1.6.1. Адаптиране на
учебни материали,
които да срещнат
нуждите на учениците
с различни стилове на
учене

1.6.2. Позитивна
дисциплина

1.6.3. Интегрирането
на рефлективни задачи
в учебния процес

1.7.1. Създаването на
клубове с екологична и
социална насоченост.

1.7.2. Включването на
тези теми в
разработените планове
за Час на класа.

1.7.3. Планиране на
работилници и семинари
със специалисти в
областите.

1.7.4. Работа с НПО

2020/2024

2020/2024

Педагогически
специалисти

Директор,
педагогически
специалисти
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които формират
национално
самочувствие,
патриотичен дух и
родолюбие в
учениците, като
разширяват и допълват
съдържанието, което
присъства интегрирано
в други учебни
предмети

1.7.5. Участие в НП и
европейски проекти

Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците

2.1. Обновяване и
обогатяване на
материалната база;
създаване на
споделени
пространства, в които
учениците свободно да
общуват; изграждането
на училищна
библиотека; създаване
на пространство за
хранене.

2.1.1. Поддръжка и
текущ ремонт на
учебните и помощните
помещения.

2.1.2.  Поддръжка и
поетапно обновяване на
компютърната и
комуникационната
техника.

2.1.3. Обновяване на
училищните коридори и
превръщането им в
пространство за култура.

2020/2023 Директор,
Училищно
настоятелство, ЗД

Училищен бюджет,
изпълнение на
проекти, целеви
средства от МОН
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2.2.Разработване на
цялостна политика за
подкрепа на
личностното
развитие на ученика,
изграждане на
позитивен
организационен
климат,
утвърждаване на
позитивна
дисциплина, развитие
на училищната
общност, отразени в
Етичния кодекс на
училищната общност.

2.1.4. Обновяване на
училищния двор.

2.1.5. Обособяването на
пространства с мека
мебел за отдих и
забавление.

2.1.6. Провеждането на
дарителска кампания и
обновяване на
училищната библиотека.

2.2.1.Целенасочена
училищна политика за
превенция на
отпадането и/или
преждевременното
напускане на училище
спрямо ученици в
риск:
- подкрепа за
преодоляване на
обучителни трудности
– допълнителна работа
и консултации,
преодоляване на
обучителни
затруднения;
- контрол на

2020/2022 Директор,
Педагогически
специалисти
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отсъствията от
училище;
- своевременна
индивидуална
интервенция спрямо
учениците в риск с цел
мотивиране и
преодоляване на риска
от отпадане.

2.2.2 Утвърждаване на
Етичен кодекс на
училищната общност и
запознаване на всички
заинтересовани страни
с него.

2.2.3. Изготвяне на
правила за поведение и
учене във всеки клас и
разпределяне на
лидерски роли сред
учениците.

2.2.4. Утвърждаване на
толерантността като
водеща ценност на
училищно ниво.

2.2.5. Сформирането на
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2.3. Превенция на
агресията и
негативните прояви
сред учениците.
Възпитаване на
толерантност и
развиване на умения за
мирно решаване на
конфликти.

екипи за подкрепа за
личностно развитие и
изготвяне на тракери
за проследяване на
индивидуалния
напредък на всеки
ученик.

2.3.1.Провеждане на
училищна политика и
разработване на
програма за превенция
на агресията и
негативните прояви сред
учениците.

2.3.2. Подобряване на
уменията на работещите
в училището за
адекватна реакция при
предотвратяване на
случаи на агресия и
насилие в училищна
среда.

2.3.3. Изработване и
приемане на правила за
предотвратяване и
решаване на конфликти.

2020/2024 Директор,
Класни ръководители,
Педагогически съветник
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2.4.Осигуряване на
участието на
учениците в
училищния живот и в
организационната
развитие на
училището чрез
различни форми на
ученическо
самоуправление на
ниво паралелка и
училище, определени
с Правилника на
училището по
предложение на
учениците – мнения
и предложения за
училищните
дейности, да участват
в обсъждането при
решаване на въпроси
засягащи
училищната общност,
училищен учебен
план.

2.3.4. Сътрудничество с
НПО

2.4.1. Участие на
учениците при
разработване и
реализиране на
проекти по
национални и
европейски програми
за развитие на
извънкласната
дейност.

2.4.2. Участие на
учениците в
организацията и
провеждането на
училищни празници и
активности.

2.4.3. Утвърждаване на
съвети на класа.

2.4.4. Провеждане на
редовни анкети за
обратна връзка с
учениците.

2020/2024 Директор,
Класни ръководители,
Ученици
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2.5. Издигане ролята и
авторитета на
ученическия съвет в
управлението на
училището.

2.4.5. Менторски
програми в
училищния съвет.

2.5.1. Провеждане на
съвместни заседания на
ПС и УС.

2.5.2. Насърчаване на
формирането на
вътрешни структури на
УС.

2.5.3. Създаване на
процедури за предлагане
и гласуване на политики
от УС.

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти,
Ученици

Укрепване на кадровия потенциал и повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите
кадри

3.1. Създаване на
условия за ежегодно
повишаване на
квалификацията на

3.1.1. Изграждане на
професионалния профил
на педагогическите
специалисти като

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти

Училищен бюджет,
изпълнение на проекти,
целеви средства от МОН
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педагогическите
специалисти, с цел
подобряване на
качеството на работата
им и повишаване
резултатите и
качеството на
подготовката на
учениците.

съвкупност от знания,
умения и отношения
съгласно Наредба № 15
от 22.07.2019 г. за
статута и
професионалното
развитие на учителите,
директорите и другите
педагогически
специалисти.

3.1.2.Осигуряване на
условия и възможности
за усъвършенстване и
обогатяване на
компетентностите на
педагогическите
специалисти за
ефективно изпълнение
на изискванията на
изпълняваната работа и
за кариерно развитие
чрез въвеждаща и
продължаваща
квалификация в
зависимост от
потребностите, целите и
съдържанието на
обученията:
-
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3.2. Ориентиране на
системата за
вътрешноучилищен
контрол към
придържането и
доближаването на
урочната работа към
новите образователни
ценности.

вътрешноинституционал
на квалификационна
дейност – не по-малко
от 16 академични часа
годишно за всеки
педагогически
специалист;
- участие в
квалификационни
форми на
специализирани
обслужващи звена,
висши училища и
научни и обучителни
организации, по-малко
от 48 академични часа за
период на атестиране за
всеки педагогически
специалист.

3.2.1 Утвърждаване на
Комисия за качество
на образованието и
засилване на нейната
роля

3.2.2. Участие в
обучения, насочени

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти
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3.3. Създаване на
професионална учеща
общност.

3.4. Делегиране на
правомощия и

към преподаването на
умения и
компетентности на
21-ви век

3.2.3. Насърчаване на
кооперацията между
различните
специалисти за
осъществяване на
съвместни дейности с
учениците с фокус
междупредметни
връзки

3.2.4. Провеждане на
открити уроци и
събиране на обратна
връзка от Директор и
колеги

3.4.1. Формирането на
лидери в различни

2021/2023

2020/2024

Педагогически
специалисти

Директор,
Педагогически
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насърчаване на
лидерството в
различни
сфери.Утвърждаване
на мениджъри по
управление на
спечелени проекти

3.6. Стимулиране
иновативното мислене
на учителите.

сфери от
професионалния
живот (технологична,
маркетингова,
иновативна и т.н.)

3.4.2. Разпределяне на
отговорности и
развиване на умения за
работа в екип

3.6.1. Създаването на
спокойна и мотивираща
работна атмосфера

3.6.2. Осигуряването на
достъп до различни
интерактивни и
материални ресурси

3.6.3. Създаване на

вътрешноучилищна
система за морално
стимулиране и
мотивиране на

2020/2024

специалисти
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учителите.

3.6.4. Материално
стимулиране чрез
диференцирано
заплащане на труда по
определени и известни
критерии.

Подобряване информационната и комуникативната среда

4.1. Внедряване на
ИКТ в управлението на
училището и
създаването на
споделено
пространство за
достъп до училищна
документация.

4.1.1. Създаване на
система
„ Електронно училище”

4.1.2.Електронно
оповестяване на
решения, резултати,
анализи, отчети

4.1.3. Подобряване на
обмена на информация

4.1.4. Поддържане на
модерна интернет
страницата на

2020/2022 Директор,
Педагогически
специалисти

Училищен бюджет,
изпълнение на проекти,
целеви средства от МОН



172 Обединено училище “Христо Ботев”
гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул. “Христо Ботев” № 51 тел./факс: 996 40 02, email: hristo_botevg@mail.bg

4.2. Създаване на
прозрачност и
откритост в
управленската
дейност.

училището с
полезна и актуална
информация

4.2.1.Ежемесечни
обсъждания

4.2.2. Изготвяне на
доклад за дейността на
директора в края на
всеки срок

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти

Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта

5.1.Разширяване
мрежата на
сътрудничество с
неправителствени
организации.

5.1.1. Изпълнение на
съвместни проекти:
съвместно с
партньорските
организации.

5.1.2. Присъствие в
медийното пространство
за привличане на нови
партньорства

5.1.3. Участие във
форуми, работилници и
обучения

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти

Училищен бюджет,
изпълнение на проекти,
целеви средства от МОН
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5.2.Привличане на
родителите в
подкрепа на
училището.
Мотивиране на
родители за участие в
училищни и
извънучилищни
мероприятия

5.1.4. Привличане на
партньори за участие в
проекти.

5.2.1. Сътрудничество
и съдействие от
родителите при:
- организиране на
училищни дейности;
- в процеса на
кариерното
информиране,
ориентиране и
развитие;
- при идентифициран
риск за ученика от
отпадане и/или
преждевременно
напускане на училище

5.2.2. Провеждане на
индивидуални
консултации,
родителски срещи,
обучения

5.2.3. Участие на
родителите в
подготовката на

2020/2024 Директор,
Педагогически
специалисти
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5.3. Създаването на
училищно
настоятелство и
родителски клуб.

5.4. Изготвянето на
механизми за
събиране на обратна
връзка от родителите

учениците за спортни и
култури прояви.

5.2.4.Създаване на
пространства за
свободно споделяне
между родители и
учители

5.2.5. Включване на
родителите при
решаване на проблеми
на училищната
общност, планирането
на политики и
организирането на
училищни
мероприятия.

5.4.1. Изготвяне на
електронни анкети

2020/2024

2022/2024

Директор,
Класни ръководители,
Родители

Директор,
Класни ръководители,
Образователен
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и имплементиране на
техните идеи в
управлението.

5.4.2. Провеждане на
интервюта с фокус
групи за събиране на
обратна връзка от
родители

5.4.3. Представянето на
срочни и годишни
доклади за дейността
на училището,
достъпни на сайта на
училището

медиатор
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Очаквани резултати

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование:
- Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
- Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
- Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
- 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.
- Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование.
- По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика.
- Подобрена физическа и материална среда

2. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти:
- Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на педагогическите специалисти в училището.
- Предоставяне на възможности за индивидуализация и диференциация при оценка на труда на педагогическите специалисти в
училището.
- Оптимизиране на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал съобразно потребностите и
целите на отделния специалист и училищната институция.
- Подобрен професионален профил на работещите в училището.

3. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи,
изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище:
- Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие.
- Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
- Минимизирани прояви на агресия, насилие и други негативни прояви сред учениците.
- Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното
време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците.
- Повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, олимпиади, конкурси и състезания.
- Развитие и укрепване на формите на ученическо самоуправление.
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4. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични
институции:
- Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
- Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на училището.
- Удовлетворени очаквания на родителите.
- Отваряне на училището към социалната среда.
- Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

Индикатори за измерване на ефективността от реализиране на планираните
дейности

- Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове.
- Подобрени резултати от НВО и ДИППК.
- Брой участници и резултати от олимпиади, национални и международни конкурси, състезания и други творчески изяви.
- Брой отсъствия на учениците от учебни занятия.
- Брой на изоставащите ученици.
- Брой ученици на поправителни изпити.
- Брой ученици с наложени санкции.
- Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск от отпадане от училище, за които е осигурена
подкрепа за личностно развитие.
- Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система.
- Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС.
- Брой разработени и реализирани национални и международни проекти и програми.
- Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с активното участие на родители и заинтересовани страни.
- Брой публикации и изяви в средствата за масова информация.
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- Резултати от стандартизирани тестове за измерване на мотивацията за учене и развитието на СЕК,
- Обратна връзка от родители и ученици.
- Пълно или частично създаване на планираните структури.

Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от фокус групата, участвала в нейното разработване.
Наблюдението ще се отчита с доклад пред педагогическия съвет.

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


