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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – гр. ПЛОВДИВ 

ул.”Елена” № 6; тел.:032/642951, 642938; е-mail: е-mail:ou.pl@tkableshkov.com 

www.kableshkov.com 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Настоящата стратегия на ОУ “Тодор Каблешков” – гр. Пловдив е разработена на основание 

новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-

високо качество на образователната и възпитателна дейност. 

Стратегията 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 ѝ ще се 

отговори на очакванията на всички участници в образователния процес: 

- учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие 

на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез 

изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да 

почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

- родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

- обществото – изграждане у учениците на социално-значими жизнени ценности, 

професионално-личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на 

обществото; 

- педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за непрекъснато 

образование, саморазвитие и самореализация. 

Настоящата стратегия е разработена на основание чл.70, ал. 1, чл.263 и чл.269 от ЗПУО. 

Съобразена е със Стратегическа рамка за развитие на образованието и обучението в Република 

България (2021-2030), Националните стратегии и програми за развитие на образованието и 

обучението, Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и 

училищното образование, Национална програма „Диференцирано заплащане“, модул 

„Кариерно развитие на учителите“, Национален план за интегриране на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета, 

Проектите и Програмите за развитието на образованието на национално равнище, както и 
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други законови и подзаконови нормативни документи, приоритетите на националната и 

регионалната политика и спецификата на образователното звено.    

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, 

Световна програма на ЮНЕСКО и ООН „ Образование за всички“,  Национална стратегия за 

учене през целия живот, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система, Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката на Република България, Национална 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и Национална стратегия за развитие 

на педагогическите кадри. 

В контекста на посочените документи в центъра на образователно-възпитателния 

процес се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности за непрекъснато 

образование и усъвършенстване, с постоянна грижа за живота, здравето и благополучието 

му.  

Стратегията определя общите насоки за развитие на ОУ „ Тодор Каблешков“ – гр. 

Пловдив, като залага на дейности съобразно наличния потенциал и конкурентни позиции. 

Настоящата стратегия е разработена за период от 4 години и обхваща училището като 

цяло и неговите поидсистем.  

 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ 

ОУ „ Тодор Каблешков“ е училище със 141- годишна история. Основано е на 01.09.1879 

г. по инициатива на местни родолюбиви жители. Историята на училището започва с една 

паралелка с четири слети класа и един учител.  

През годините то се развива и разраства. Днес училището е модерно учебно заведение, 

помещаващо се в триетажна сграда, с богата материална база и много успехи и постижения в 

историята си. 

Училището е носител на орден „Кирил и Методий“ и е удостоено с почетен знак на град 

Пловдив за съществен принос на образователното дело в града. 

Днес в училището се обучават 176 ученици от I до VII клас от 20 педагогически 

специалисти. За постигане на целите си училището работи в тясна връзка с Обществен съвет; 

органи на местната власт и неправителствени организации. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА  
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Анализът има за цел да постигне широкообхватна оценка на факторите, които оказват 

влияние върху развитието на училището. Текущата оценка на средата обхваща политически, 

икономически, социални и технологични фактори. Анализът и диагностиката на факторите на 

външната среда са извършени по метода на PEST анализа. 
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Фактори на външната среда Отражение върху ОУ „ Т. Каблешков“ 

Политически фактори  

ЗПУО – образованието е национален 

приоритет. Разминаване между 

обществените потребности и продукта на 

образованието.  

 

 

 

 

Възможности за подпомагане на училището 

чрез европейски и национални програми и 

проекти. 

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. 

Използването на възможностите на 

различните европейски и национални 

програми и проекти изисква задействане на 

процедура, която не гарантира автоматично 

включване. 

Икономически фактори  
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Нестабилна  икономика. 

 

 

 

Нисък дял на чуждестранни инвестиции. 

България отделя малко средства за 

образование в сравнение със страните от ЕС 

като дял от брутния вътрешен продукт. 

Социални неравенства – ниски доходи на 

семействата, безработни родители.  

Съществен ръст на заплатите на 

педагогическите специалисти през 

последните години. 

Недостатъчен размер на средствата за 

образователната система и конкретно за 

всяко училище; свиване на разходната част от 

бюджета на училището, рестриктивен 

бюджет. 

Планиране изразходването на делегирания 

бюджет  съобразно реалностите. 

Отпадане на ученици от училище, поради 

заминаване в чужбина или смяна на 

местожителство по икономически причини. 

Недостатъчна материална осигуреност на 

ученика. 

Повишена мотивация на работещите в 

образователната система, отговорно и 

съзнателно отношение към професионалните 

им задължения.  

Повишен интерес към професията. 

Социокултурни фактори  

Динамично променящи се обществени 

отношения. 

Демографска криза – намаляване броя на 

населението и ниска раждаемост. 

Увеличаване на малцинствената общност на 

ромите в Пловдив и в страната като цяло. 

 

Недостатъчна заинтересованост от страна на 

родителите към темите и проблемите на 

училищната общност. 

 

Отрицателно влияние на средата върху 

възпитанието на учениците и мотивите за 

учене. 

Нарастване на социалните различия между 

учениците. 

Трудности при сформиране на повече от една 

паралелка в класовете.  

 Необходимост от интегриране на ученици от 

ромски произход, работа в мултикултурна 

среда, промени в методите и похватите на 

работа с учениците. 

Негативно отношение към училището. Слабо 

участие на родителите в            училищния 

живот, липса на достатъчно  сътрудничество 

и подкрепа.  

Ниска мотивация за учене и липса на 

ангажираност на учениците в учебния 

процес.  
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Технологични фактори  

Ускорена дигитализация на  обществото и 

образованието. 

 

Наличие на разнообразни приложения на          

технологиите в образованието. 

 

Квалификация на педагогическия персонал за 

работа в дигитална среда. 

Обновяване и модернизация на материалната 

база според съвременните изисквания и 

обезпечаване с необходимите ресурси за 

работа в електронна среда.  

Ефективно използване на наличната 

технологична база в училище. 

Непрекъснато повишаване на   

квалификацията на учителите чрез 

вътрешноучилищни и външноучилищни 

обучения. 

 

Извод: Намираме се в условия на бързо променяща и дигитализираща се  външна среда. 

Необходими са професионализъм, гъвкавост, адаптивност, голяма инициативност и 

екипност в работата на образователната институция за използване на всички 

възможности за развитие и справяне с предизвикателствата в съвремието. Усилията на 

училището ще бъдат насочени към изграждане на автономни и инициативни личности, 

уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи уменията на 21в., 

използващи и развиващи личностния си потенциал в полза на обществото и учeщи се през 

целия живот. 

  АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и посоката на 

стратегията, база за формулиране на приоритетите и специфични цели и действия. 

Ученици 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2019/2020 158 7 

2018/2019 169 7 
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2017/2018 166 7 

2016/2017 167 7 

     Динамиката на  движение на учениците през последните четири години е отразена в 

Диаграма 1. 

Диаграма 1 
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Пълняемост на паралелките 

Ръководството на училището и колегията си поставят за цел повишаване броя на 

учениците и пълняемостта на паралелките. Изменението на средната пълняемост на 

паралелките в ОУ „ Т. Каблешков“ през последните 4 години е онагледена с Диаграма 2.      

Диаграма 2 
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Движение на учениците 

Брой и движение на учениците по класове - данни за 2016/2017 

клас 

в началото 

на уч.год. напуснали записани в края на уч.год. 

І 24 0 1 25 

ІІ 21 0 0 21 

ІІІ 28 0 0 28 

ІV 19 0 0 19 

V  28 0 0 28 

VІ  24 1 0 23 

VІІ 24 1 0 23 

  168 2 1 167 

Брой и движение на учениците по класове - данни за 2017/2018 

клас 

в началото 

на уч.год. напуснали записани в края на уч.год. 

І 29 0 0 29 

ІІ 24 0 1 25 

ІІІ 20 0 0 20 

ІV 27 0 0 27 

V  17 1 0 16 

VІ  27 0 0 27 

VІІ 22 0 0 22 

 166 1 1 166 

Брой и движение на учениците по класове - данни за 2018/2019 

клас 

в началото 

на уч.год. напуснали записани в края на уч.год. 

І 27 1 1 27 

ІІ 29 0 0 29 

ІІІ 25 1 1 25 
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ІV 21 3 0 18 

V  27 2 0 25 

VІ  12 1 0 11 

VІІ 27 0 0 27 

 168 8 2 162 

Брой и движение на учениците по класове - данни за 2019/2020 

клас 

в началото 

на уч.год. напуснали записани в края на уч.год. 

І 23 0 0 23 

ІІ 27 1 1 27 

ІІІ 29 0 0 29 

ІV 25 2 0 23 

V  18 0 0 18 

VІ  25 1 1 25 

VІІ 12 0 1 13 

 159 4 3 158 

 

 

Ученици в целодневна форма на обучение 

 Броят на групите и пълняемостта на групите за последните пет години са онагледени в 

Диаграма 3. 

Учебна година Брой ученици в 

целодневна форма на 

обучение 

Брой групи 

2019/2020 118 5 

2018/2019 117 5 

2017/2018 97 4 

2016/2017 124 6 
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Диаграма 3 

 

 
 

  Ученици със специални образователни потребности   

Учебна година Брой ученици 

2019/2020 3 

2018/2019 2 

2017/2018 3 

2016/2017 2 

Учениците със специални образователни потребности в училището са както следва: 

През учебна 2016/2017 година – един ученик в VI a клас и един ученик в IV a клас. През 

2017/2018 година – двама ученика в V a клас и един ученик в VII a клас. През учебната 



14 

 

2018/2019 – двама ученика в VІ а клас. През учебната 2019/2020 година – един ученик в І а 

клас, двама ученика в VІІ а клас. 

Отсъствия по уважителни и неуважителни причини и санкции на учениците 

Учебна година Клас Отсъствия по 

уважителни 

причини 

Отсъствия по 

неуважителни 

причини 

Санкции 

2016/2017 г. 

I 1067 0 Няма 

II 869 2 1/3 Нама 

III 1417 0 Няма 

IV 873 0 Няма 

V 1508 8 Няма 

VI 1459 9 1/3 Няма 

VII 1017 14 2/3 Няма 

 

2017/2018 г. 

I 1263 0 Няма 

II 1589 0 Нама 

III 469 1/2 Няма 

IV 1425 2 Няма 

V 640 10 Няма 

VI 1820 1/2 44 Няма 

VII 1275 9 Няма 

2018/2019 г. 

I 1180 0 Няма 

II 1670 0 Няма 

III 1528 0 Няма 

IV 944 4 1/2 Няма 

V 1636 21 Няма 

VI 676 3 Няма 

VII 2418 67 1/2 Няма 
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2019/2020 г. 

I 471 0 Няма 

II 541 1 Нама 

III 813 0 Няма 

IV 630 0 Няма 

V 388 6 1 

VI 711 10 2 

VII 330 4 1/2 Нама 

 

 

 

Диаграма 4 

 

 

 
 

 

Диаграма 5 
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Диаграма 6 

 

 
 

 

 

Извод: От посочените данни прави впечатление, че учениците в НЕ не допускат 

отсъствия по неуважителни причини. Видно е, че допуснатия минимален брой такива са в 
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един и същи випуск. По-висок брой отсъствия по неуважителни причини се наблюдава в ПЕ. 

Необходима е по-задълбочена работа в тази насока. 

Среден успех по класове 

 

Учебна година Клас Среден успех 

2016/2017 г. 

I Отличен 5.88 

II Отличен 5.53 

III Много добър 5.40 

IV Много добър 5.22 

V Много добър 4.78 

VI Много добър 4.69 

VII Много добър 4.68 

 

2017/2018 г. 

I Отличен 

II Отличен 5.89 

III Много добър 5.49 

IV Отличен 5.50 

V Добър 4.46 

VI Много добър 4.60 

VII Много добър 4.99 

2018/2019 г. 

I Отличен 5.82 

II Отличен 5.74 

III Отличен 5.55 

IV Много добър 5.48 

V Много добър 5.05 

VI Добър 4.46 

VII Много добър 4.62 
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2019/2020 г. 

I Отличен 

II Отличен 5.57 

III Отличен 5.65 

IV Отличен 5.53 

V Много добър 5.25 

VI Много добър 5.14 

VII Много добър 4.68 

 

Диаграма 7 

 

       

      Извод: Средният успех по класове се запазва през годините, като варира в границите на 

отличен и много добър. 

 

Резултати НВО 

Учебна година Среден бал IV клас Среден бал VII клас 
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БЕЛ Матема-

тика 

 

2016/2017 г. 17.37 41.11 31.61 19.87 

2017/2018 г. 17.77 59.24 38.04 - 

2018/2019 г. 15.82 60.20 31.08 - 

2019/2020 г. - 42.92 30.98 - 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 8 
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Диаграма 9 

 

 

Извод: Средният бал на учениците от IV и VII клас се запазва. 

  Педагогически и непедагогически персонал 

През учебната 2016/2017 г.  в училището работят 18 души педагогически персонал и 6 души 

непедагогически персонал. 

През учебната 2017/2018 г.  в училището работят 16  души педагогически персонал и 6 души 

непедагогически персонал. 

През учебната 2018/2019 г.  в училището работят 18 души педагогически персонал и 6 души 

непедагогически персонал. 

През учебната 2019/2020 г.  в училището работят 18  души педагогически персонал и 6 души 

непедагогически персонал. 
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Разпределението на педагогическия персонал  по степен на образование е, както 

следва: 

С висше образование - „Бакалавър”/“Магистър” /Средно 

През учебната 2016/2017 г.: 5 – бакалавър; 12 - магистър 

През учебната 2017/2018 г.: 4 – бакалавър; 15 - магистър 

През учебната 2018/2019 г.: 3 – бакалавър; 14 - магистър 

През учебната 2019/2020 г.: 4 – бакалавър; 14 - магистър 

 

Диаграма 10 

 

 

  

Диаграма 11 
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Разпределението на педагогическия персонал по степен на професионална квалификация  е  

представено в  следната таблица и в Диаграма 12. 

 

 

 

 

Учебна 

година 

I  

ПКС 

II 

ПКС 

III 

ПКС 

IV 

ПКС 

V 

ПКС 

без  

ПКС 

Общ брой 

педагогически 

специалисти с 

ПКС 

2016/2017 г. 0 2 0 0 0 16 2 

2017/2018 г. 0 1 0 2 2 13 5 

2018/2019 г. 0 2 0 1 7 7 10 

2019/2020 г 0 1 0 1 9 8 11 

 

Диаграма 12 
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Кредити на педагогическите специалисти 
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Извод:Училището е обезпечено с кадрови ресурс. Необходимо е педагогическите 

специалисти да предприемат стъпки за по-нататъшно повишаване на квалификацията си. 

 

Разпределението на педагогическия персонал по възраст за учебната 2019/2020 г. е 

представено в Диаграма 13. 

До 30 години – 3 

От 30 – 40 години – 4 

От 40 до 50 години – 5 

От 50 до 60 години – 5 

Над 60 години – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 13 
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  Педагогическият персонал е разнообразен по състав. Насърчава се приемствеността, 

обмяната на опит и споделянето на добри практики. 

Работа по проекти и програми 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ 

 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 

1. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 

2. НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ – средства за интернет  

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки“ 

4. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 

1. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 

2. НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ – средства за интернет  

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки“  

4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Осигуряане на 

ученически шкафчета“ 

5. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ 
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През 2017/2018 г. училището кандидатства и беше вписано в Списъка на иновативните 

училища в Република България за учебната 2018/2019 година с Решение №472 от 

09.07.2018 г. на Министерски съвет. 

 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

1. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 

2. НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“  

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки“Национална програма 

„Квалификация“ 

4. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ 

 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

. 

1. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – възстановени  

2. НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“  

3. НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“, модул „Средства за 

електронен дневник“ 

4. НП „Иновации в действие“ 

5. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 

1. Проект по ПМС 129  

2. „Модернизация на учебния процес“ проект на Община Пловдив   

3. По Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., 

проект BG05M20P001-2.004 " Развитие способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час) – фаза 1“  

 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 

1. Проект по ПМС 129  

2. По Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., 

проект BG05M20P001-2.004 " Развитие способностите на учениците и повишаване на 
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мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час) – фаза 1“  

3. „Модернизация на учебния процес“ проект на Община Пловдив 

 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

1. Проект по ПМС 129  

2. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 

дейност 2 „Модернизация на учебния процес“ проект на Община Пловдив  

 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

1. Проект по ПМС 129  

2. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 

дейност 2  

3. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 

4. Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ –  

5. Дейност 6  „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под 

формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по 

ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно 

моделиране/кодиране)“ – два клуба по интереси.  

6. „Модернизация на учебния процес“ проект на Община Пловдив 

7.  Подпрограма „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на 

образованието“ на Общинска образователна програма 2020-2022 г. 

 

Материално-техническа база 

Училището разполага с 8 учебни кабинети, 1 кабинет по музика, 1 работилница за 

провеждане на часове по Технологии и предприемачество, 1 компютърен кабинет, 1 игротека 

за провеждане на Занимания по интереси, кабинет по Изобразително изкуство, кабинет с 

интерактивна дъска и игротечен кът, физкултурен салон, открита спортна площадка, столова. 
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SWOT АНАЛИЗ 

Целта на SWOT анализа при изготвяне на стратегията е да се оптимизира потенциалът на 

силните страни и възможностите на училището, а от друга страна, да се минимизира 

въздействието на слабите страни и заплахите. Подробното изписване на всички елементи в 

SWOT анализа позволява да се направи количествена и качествена оценка на ситуацията в 

училището и да се избере подходящият вид стратегия. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Придобит статут на Иновативно училище; 

нови учебни предмети, свързани с развитие 

на дигитални умения и социално-

емоционална интелигентност у учениците  - 

“Основи на програмирането” (V-VII клас)  и  

“Аз и другите” (II-IV клас); 

Наличие на квалифициран ръководен 

персонал, квалифициран педагогически 

персонал и непедагогически персонал, 

стриктно изпълняващ задълженията си; 

Поддържане на постоянен брой ученици, 

което осигурява финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет;  

Липса на отпаднали от образователната 

система ученици поради слаб успех и 

допуснати голям брой отсъствия по 

неуважителни причини; 

Увеличаване броя на паралелките в 1.клас; 

Утвърдени правила за прием в 1 клас и 

целодневно обучение. Реализиран прием на 

ученици; 

Осигурено целодневно обучение за 

учениците от I-VII клас; 

Неоптимален брой на паралелките в 

училището; 

Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети; 

Остаряло оборудване на компютърния 

кабинет; 

Липса на съвременен физкултурен салон; 

Недостатъчно използван потенциал за 

работа в екип и ефективно общуване; 

Непълноценно използване на ИКТ в ОВП; 

Недостатъчно финансиране; 

Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация; 

Непривлекателен външен вид на сградата на 

училището. Стара топлоотоплителна 

система. Стара дограма на прозорците в 

коридорите; 

Неприветлив и недостатъчно отоплен стол за 

хранене; 

Липса на игрище за баскетбол, неподходяща 

настилка на игрището за волейбол; 
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Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите им; 

Директор, мотивиран да работи за развитие 

на институцията, добре запознат с 

проблемите на началното и 

прогимназиалното образование. Приема се 

положително от колегията; 

Осигурена спокойна и позитивна атмосфера 

за професионална дейност; 

Относително стабилни и високи резултати 

на външно оценяване; 

Достойно представяне на общински и 

областни, олимпиади и конкурси в различни 

области; 

Функционираща форма на ученическо 

самоуправление (Училищен ученически 

съвет); 

Превенция на агресията и 

противообществените прояви; 

Създадени условия за плавен преход от 

начален в прогимназиален етап (IV-V клас);  

Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети; 

Наличие на Обществен съвет; 

Функционален учебен корпус, наличие на 

физкултурен салон и спортна площадка; 

Едносменен режим на обучение; 

Непрекъснато усъвършенстване и 

квалификация на педагогическите 

специалисти според съвременните 

потребности на обществото; 
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Наличие на вътреучилищни комисии и 

екипи за ключови компетентности, обмен на 

успешни педагогически практики; 

Създадени условия за менторство на 

новопостъпили учители;  

Работа по национални проекти и програми; 

междуинституционална обмяна на опит по 

НП “Иновации в действие”; 

Добра рекламна кампания за 

популяризиране дейността на училището; 

Информиране на обществеността за 

постиженията на учениците и училищни 

събития чрез актуален сайт и фейсбук 

страница на училището; 

Добра координация и обмен на информация 

между класни ръководители, педагогически 

съветник и ръководството на училището при 

работа с учениците с проблемно поведение и 

в риск от отпадане; 

Осигурени здравословни и безопасни 

условия за опазване на живота и здравето на 

участниците в образователния процес; 

 Относително добра материална база – 

мултимедийни класни стаи, физкултурен 

салон, футболно игрище, игротека, 

интерактивен кабинет с библиотечен кът, 

достъп до Интернет, Wi-Fi мрежа, 

видеонаблюдение. 

Обновяване и подобряване на МТБ според 

възможностите на бюджета. 

Добро управление на финансовите средства 

в условията на делегирани бюджети. 

Обективност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджета. 
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Съвместна работа с местни структури: РУО 

– Пловдив, Общинa Пловдив - Район 

“Западен”, МКБППМН, РУ „Полиция“ и 

инспекторите от ДПС, Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“, 

РЦПППО, културни институти, 

неправителствени организации и др.  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

Повишаване броя на паралелките; 

Провеждане на поддържащи рекламни 

кампании; 

Разширяване на връзките с партньорски 

организации и институции с цел реализиране 

на съвместни проекти и инициативи; 

Провеждане на вътреучилищни 

квалификационни форми (дискусии, 

семинари, форуми, работа в групи, 

споделяне на опит и др.); 

Повишаване на квалификацията, обмяна на 

добри педагогически практики и внедряване 

на иновации на базата на ИКТ; 

Разработване и управление на проекти; 

Саниране на сградата на училището. 

Подмяна на дограмата в коридорите и 

топлоотоплителната система. Разширяване 

на сградния фонд; 

Активизиране на дейността на Училищното 

настоятелство. Включване на родителите в 

училищни инициативи и съвместни 

дейности; 

Провеждане на кампании за набиране на 

дарителски средства и спонсорства; 

Движение на ученици от училището след 

начален етап; 

Намаляване пълняемостта на паралелките по 

демографски и социално-икономически  

причини; 

Небалансиран прием в училищата от района, 

водещ до „разсейване“ на учениците; 

Недостатъчен финансов ресурс за 

обезпечаване на разходите на училището; 

Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците; 

Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователния процес; 

Намалена мотивация за работа на учителите, 

прекалена натовареност и обремененост; 

Текучество на педагогическите специалисти; 

Ниска заинтересованост на голяма част от 

родителите към случващото се в училище. 

Негативно отношение към училището и 

липса на мотиви за учене. 
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Пълноценно използване възможностите за 

съвременно обучение; 

Разширяване на извънкласните форми на 

работа с учениците в свободното им време; 

Осигуряване на възможности за развитие и 

изява на талантливи ученици; 

Ранно идентифициране на децата в риск чрез 

проучване и оценка на потребностите и 

интересите на учениците; 

Адаптиране на стила и методите на работа на 

учителите и ориентиране на обучението към 

потребностите на обществото;  

Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление; 

Пълноценно партньорството  с другите  

училища от общината и региона; 

Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогически съветник на ученици и 

родители; 

Включване на родители в училищни 

инициативи и съвместни дейности;  

Непрекъснато преосмисляне и 

актуализиране на училищните политики с 

оглед новите реалности и  изисквания на 

участниците  в ОВП; 

Дейности за издигане имиджа на училището; 

Оптимизиране на екипната работа в 

различни направления; 

Осъвременяване на МТБ и продължаване 

внедряването на иновации на базата на ИКТ;  

Стимулиране на дарителската дейност; 

Усвояване на средства по проекти; 
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Включване на общинската власт като 

активен партньор на училището. 

 

 

Направеният анализ на факторите на външната среда, както и SWOT анализа, разглеждат 

4  елемента, които идентифицират организацията като относително балансирана между две 

основни сумарни въздействия (позитивни и негативни), с преобладаващо положително 

влияние. 

Организация Положително влияние Негативно влияние 

Вътрешна среда Силни страни - 32 Слаби страни - 11 

Възможности - 25 Заплахи - 10 

Общо (абсолютен дял) 57 % 21% 

Общо (относителен дял) 73% 27% 

 

Квантифицираният SWOT анализ представя разпределението на отделните елементи по 

абсолютна (количествена) и относителна (качествена) стойност спрямо общия сбор.  

Диаграма 14 
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Всички използвани дотук инструменти позволяват окончателно групиране на ресурсите 

в ТОWS матрица, където принципно са заложени основанията за съдържанието на стратегията. 

ТОWS матрица Възможности – 25 Заплахи  - 10 

Силни страни – 32 Maxi-Maxi 

Офанзивна стратегия 

(използва силните страни за 

максимизиране на 

възможностите) 

Maxi-Mini 

Стратегия на адаптация 

(използва силните страни за 

минимизиране на заплахите) 

Слаби страни – 11 Mini-Maxi 

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите за 

минимизиране на слабите 

страни) 

Mini-Mini 

Стратегия на оцеляване 

(стреми се да минимизира 

слабите страни и да избягва 

заплахите)  

 

При така анализираните вътрешни и външни условия и предвид съотношението между 

позитивното и негативното въздействие на факторите на средата,  изборът ще е насочен към 

офанзивна стратегия и работа в посока на реализиране на потенциалните възможности за 

развитие. 

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на външни фактори, 

ще се задейства логиката на промяна към Стратегия на адаптация. 

 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Мисията на училището е да създаде възможно най-добрите условия за личностно 

развитие на всеки ученик, да подготви образовани, креативни, дейни млади хора, възпитани 

в духа на демократичните общочовешки и национални  ценности, които да се превърнат в  

отговорни и пълноценни участници в обществения живот. 
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Ще подготвим учениците си за учене през целия живот, чрез предоставяне на 

образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество.  

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ОУ „Т. Каблешков“ е утвърдено училище, което ще продължи да се развива с два етапа 

на образователна степен: начален и прогимназиален етап.  

Училището ще акцентира върху създаване на позитивна учебна среда, индивидуален 

подход и холистично образование. 

 Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и успешно използват и 

прилагат възможностите на новата нормативна база.  

С автономията, която позволява ЗПУО ще бъдат разработени съвременни учебни 

програми за задължителна, факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците, развитие на 

тяхната креативност и личностни качества. 

Училището ще продължи да се развива като иновативно с внедрени програми за STEM 

обучения и развитие на социално-емоционална интелигентност у учениците. 

Ще се създава среда и условия за намаляване дела на преждевременно напуснали  

образователната система ученици, както и среда за приобщаващо и подкрепящо образование 

за включване на ученици от уязвими групи. 

Базата на училището ще се модернизира, обогатява  и разширява. 

Ще се работи активно по национални програми и програми на Европейския съюз. 

Ще се работи активно за привличане на родителите в дейността на училището. 

 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне разгръщане на 

потенциала на всяко дете, възпитаване на учениците в общочовешки и национални ценности, 

високо качество на образованието в ОУ „Тодор Каблешков“ на базата на непрекъснатото 

самоусъвършенстване и квалификация на колегията, създаване и прилагане на иновации в 

полза на развитието на ученика. 

Очакваният резултат от взаимодействието с родителите и обществените организации е 

училището да се превърне в територия на взаимодействието на общността, ангажираност на 

всички заинтересовани страни в полза на развитието и благополучието на учениците. 
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ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

● Ориентираност към личността - дейността на училището е ориентирана към интереса 

мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и 

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;   

● Равен достъп – всеки ученик има право на равен достъп до качествено образование и 

приобщаване  на всеки ученик;   

● Равнопоставеност -  недопускане на дискриминация при провеждане на  училищното 

образование;   

● Хуманизъм и толерантност;   

● Единство в многообразието – обучението и възпитанието на учениците се осъществява 

в рамките на единна среда и приобщаване чрез български език, която създава гаранции 

за зачитане на отделните култури и традиции в рамките на училищната политика и 

общо пространство; 

● Иновативност и ефективност -  педагогическите практики и организацията на 

образователния процес се основават на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите; 

● Сътрудничество и отговорност – всички членове на колегията и непедагогическия 

персонал носят отговорност за осъществяване на политиките на училището, които  се 

базират на широко участие и сътрудничество с други институции; 

● Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището;   

● Автономност – училището притежава автономия за провеждане на собствени 

политики, отговарящи на държавните образователни изисквания; 

● Законосъобразност – всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на законите на страната и другите нормативни актове.  

● Гъвкавост –  образователната и възпитателната деност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор 

на обучаваните. 

● Новаторство – административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел 

постигане на по-добри резултати. 

 

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Качествено и иновативно образование и обучение в ОУ „Тодор Каблешков“. 
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2. Позитивна, модерна и мотивираща ученето образователна среда. 

3. Обучение в дигитална среда чрез дигитални ресурси. 

 

ПОДЦЕЛИ  

● Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

● Поддържане статута на иновативно училище чрез развитие на социално-емоционали 

умения у учениците и SТЕМ обучения. 

● Привличане на по-голям брой ученици.   

● Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

● Интерактивно и електронно обучение чрез възможностите на дигиталните техногии.  

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ , ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

Приоритетни направления Идеи и дейности за реализирането им 

1. Утвърждаване на училището като 

иновативно, научно, културно и 

спортно средище 

Цели: Ефективно управление на 

институцията; 

Утвърждаване на позитивен 

организационен климат; 

Партньорство между преките 

участници в училищното образование; 

Повишаване авторитета на ОУ 

„Тодор Каблешков“ и превръщането 

му в търсена и конкурентноспособна 

институция; 

Провеждане на ефективна медийна 

политика; 

 

Актуализация на вътрешните нормативни 

актове спрямо промените в нормативната 

база на национално ниво; 

Адаптиране на политики за постигането на 

образователните цели спрямо ЗПУО и 

Държавните образователни стандарти; 

Ежегодно разработване на училищни учебни 

планове за всяка паралелка; 

Изграждане на училищни екипи за подкрепа 

на личностното развитие; 

Създаване на вътрешна система за ефективен 

мониторинг и контрол; 

Осигуряване на законосъобразно, 

икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на училищния бюджет; 

Разработване на счетоводна политика на 

образователната институция; 

Осигуряване на инвестиции в 

образователната институция и тяхното 
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Провеждане на ефективна рекламна  

дейност; 

            Внедряване на иновации. 

 

законосъобразно и целесъобразно 

използване; 

Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на училището; 

Осигуряване на достъп до учебната 

документация по изучаваните учебни 

дисциплини; 

Осъществяване на текущ контрол по изрядно 

водене на училищната документация; 

Съхраняване и архивиране на училищната 

документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информацията и документите; 

Създадени условия за подкрепа на млади 

учители – система за наставничество; 

Поддържане на интернет страница на 

училището с възможности за поставяне на 

въпроси, даване на мнения и предложения, 

публикуване на вътрешно-училищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, 

постижения на учители и ученици, 

предстоящи събития в училището, галерия 

със снимки; 

Внедряване на ритуали в училищния живот, 

свързани с тържествени моменти и 

утвърждаващи авторитета на институцията; 

Работа с медиите за популяризиране на 

дейността на училището; 

Формиране и развитие  на  социално-

емоционалните умения  на  учениците  чрез 

иновативния предмет в НЕ „Аз и другите“; 

Участие в проекти и програми за изграждане 

на училищна STEM  среда; 

Развитие на лидерски умения, социални и 

граждански компетентности в ПЕ. 

2. Осигуряване на стабилност, ред и 

подкрепа на децата в училището 

Цели: Реализиране на стратегия за 

закрила здравето и безопасността на 

учениците в училището; 

 

Стриктно спазване на пропускателния 

режим  в сградата на училището; 

Стриктно спазване на системата на 

дежурство в училище; 

Засилен контрол по изпълнение на 

дейностите, свързани с осигуряване на 

безопасни условия на обучение, дейността 

на комисиите по безопасност на движение, 
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Провеждане на дългосрочни 

действия, касаещи здравното 

образование, физическа култура, 

гражданските права и творчески 

дейности на подрастващите, 

отнасящи се до непосредствената 

сигурност и безопасност на децата в 

училището; 

Формиране и развитие на отношения 

и нагласи за здравословен и 

природосъобразен начин на живот; 

Реализация на политика и мерки, 

свързани с възпитанието и 

социализацията на учениците. 

противопожарна охрана, гражданска защита 

и провеждане на час на класа; 

Изготвяне и реализиране на ежегодна 

здравно-образователна програма; 

Поддържане на системите за 

видеонаблюдения и охрана на училището; 

Поддържане на безопасна материална база; 

Поддържане на адекватно здравно 

обслужване в училището; 

Установяване на позитивна дисциплина в 

класната стая; 

Превенция на употребата на вредни 

вещества сред учениците; 

Изграждане на навици за здравословен 

начин на живот – хранене, физическа 

активност, опазване на околната среда; 

Организиране на информационни кампании 

чрез тематични изложби, брошури, плакати, 

прожекции, свързани със здравословен и 

природосъобразен начин на живот и 

ценности, които да ни водят; 

Провеждане на превантивна и активна 

политика по отношение на агресията и 

насилието сред учениците; 

Стриктно спазване на изискванията, 

заложени в Етичния кодекс на училището; 

Разработване на правила за разрешаване на 

възникнали конфликти; 

Разработване на план за възпитателната 

дейност; 

Осигурена подкрепяща среда за учениците, 

индивидуално консултиране по възникнали 

проблеми, свързани с поведение, 

взаимоотношения с връстници, родители, 

учители или свързани с тяхното психично, 

личностно и интелектуално развитие; 

Организация работата на педагогическия 

съветник за активна подкрепа на 

възпитателната дейност; 

Оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа на учениците; 

Кариерно ориентиране на учениците от VII 

клас; 

Дейности за превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение; 
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Разработване и реализиране на план на УКС; 

Изготвяне на периодичен анализ на 

дейността на комисията; 

 

 

 

3. Повишаване на качеството и 

ефективността на училищното 

образование и подготовка 

Цели: Ефективна система за обучение 

и учене, ориентирана към критично 

мислене и приложимост в практиката; 

Формиране на положително 

отношение към училището и 

предлаганото образование; 

Мотивация за учене и пълноценно 

участие на учениците в 

образователния процес; 

Формиране и развиване на дигитални 

умения у учениците; 

Прилагане на STEM обучение; 

Преподаване и оценяване в 

съответствие с компетентностния 

подход; 

Формиране на ценности и ценностно-

ориентирано поведение; 

Насърчаване на ученето през целия 

живот; 

Установяване на взаимоотношения на 

партньорство между учители и 

ученици; 

 

Адаптиране на урочните планове за 

различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на 

учениците; 

Включване на учениците в предварителната 

подготовка на урока със задачи за проучване, 

презентации, доклади и др.; 

Целесъобразно управляване на урочното 

време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи; 

Приложение на ИКТ в образователния 

процес по всички учебни предмети; 

Самостоятелно разработване на 

мултимедийни и електронни уроци; 

Интерактивен подход на обучение, 

създаване на условия за формиране на 

умения за трайно усвояване на учебния 

материал; 

Използване на иновативни педагогически 

методи и форми на преподаване и 

организация на учебния процес; 

Създаване на условия за проектно учене; 

Създаване на условия за 

мултидисциплинарен подход в обучението; 

Интегрирани уроци, интегрирани учебни 

модули, интегративни предмети, нови 

модули на учебно съдържание, нови учебни 

предмети, извънкласни дейности с фокус 

върху STEM); 

Осъществяване на допълнителна, 

индивидуална и диференцирана работа с 

учениците; 

Прилагане на разнообразие от форми за 

проверка и оценка на постиженията на 

учениците; 

Изготвяне на критерии за оценяване , 

известни на учениците; 
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Засилване ролята на училищното 

настоятелство при определяне 

цялостната политика на училището; 

Засилване на възпитателната работа с 

децата и учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие. 

 

Изготвяне на график за датите за тестове и 

класни работи и оповестяването му на 

ученици и родители; 

Осъществяване на контрол върху 

ритмичността на оценяването и спазване на 

Наредба №11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците; 

Установяване на входно равнище на 

учениците по учебните предмети от 

задължителна подготовка, установяване на 

дефицитите и набелязване на мерки за 

преодоляването им; 

Изграждане на позитивни взаимоотношения 

учител –ученик; 

Утвърждаване на позитивна дисциплина и 

ефективен мениджмънт на класа; 

Подкрепа на училищното самоуправление и 

Училищния ученически съвет; 

Засилване на възпитателната работа с 

учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие; 

Формиране и развитие  на  социално-

емоционалните умения  на  учениците  чрез 

иновативния предмет в НЕ „Аз и другите“. 

Развитие на лидерски умения, социални и 

граждански компетентности в ПЕ. 

Приемственост между различните класове и 

степени; 

Реализиране на дейности за екологичното 

възпитание на учениците; 

Изготвяне на патриотичен календар на класа; 

Ученически инициативи за изразяване на 

почит към националните герои; 

Провеждане на консултации на учениците  с 

педагогически съветник; 

Запазване на целодневно обучение за 

учениците; 

Приемане на учебни планове с атрактивни 

профили и обучение по факултативна 

подготовка и избираема подготовка; 

Въвеждане на нови учебни програми; 

Разработване от страна на педагогическите 

специалисти на свои модели на 

интерактивни добри педагогически 

практики; 
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Осъществяване на контрол по планирането 

на материала по учебните предмети и 

разработване на различни образователни 

материали; 

Търсене на обратна връзка от ученици и 

родители по въпроси, касаещи 

образователния процес; 

Засилване на практическата насоченост на 

обучението; 

Обогатяване на системата за извънкласни и 

извънучилищни дейности; 

Включване в общински, областни и 

национални инициативи в културно-

спортната област; 

Осигуряване на възможност за алтернативни 

форми на обучение; 

Активно включване на учениците в 

дейността на училищните изяви. 

4. Мотивирани, креативни и 

висококвалифицирани учители 

Цели: Утвърждаване на авторитета и  

кариерно развитие на учителите 

работещи в училище; 

Поддържане на изградената система 

за квалификация; 

Предоставяне на възможности за 

получаване на индивидуална 

квалификация при интерес и нужда; 

Динамизиране и синхронизиране на 

квалификациите в училището с 

потребностите на колегията и 

нуждите на пазара. 

Повишаване на личната квалификация на 

всеки учител. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща квалификация; 

Повишаване на професионално-

квалификационната степен на учителите; 

Обвързване на постигнатите 

квалификационни степени с материално 

стимулиране; 

Развитие на компетентностите в 

съответствие с променящата се роля на 

учителя; 

Осъществяване на ефективна работа на 

екипите за ключови компетентности; 

Разширяване и усъвършенстване на 

моделите и формите на контрол; 

Регламентиране на допълнително заплащане 

във вътрешните правила за работната 

заплата за положен допълнителен труд. 

5. Удовлетворяване на специфичните 

образователни потребности на 

учениците 

Поддържане на подкрепяща среда за 

учениците със специални образователни 

потребност чрез осигуряване на 

архитектурен, информационен и 

комуникационен достъп в училището; 
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Цели: Изграждане на училището като 

социално място; 

Създаване на условия за изяви на 

всички ученици в съответствие с 

техните желания и възможности; 

Развиване ефективността на връзката 

учител – родител.  

 

Развитие на включващото образование за 

учениците със специални образователни 

потребности; 

Работа по програма за превенция на ранното 

напускане на училище; 

Поддържане на среда за развитие на всички 

ученици, съобразно техните желания и 

възможности; 

Диференцирана работа с учениците със 

специфични образователни потребности; 

Сформиране на екипи от специалисти за 

подпомагане развитието на всяко дете; 

Разработване на индивидуални 

образователни програми; 

Организиране на допълнително обучение по 

време на лятната ваканция за учениците с 

обучителни затруднения; 

Откриване на заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието му в област, в която 

ще изяви най-добре своя потенциал; 

Организиране на групи за занимания по 

интереси, съобразно желанията на 

учениците; 

Работа по програма за превенция на 

отпадането на ученици от образователната 

система; 

Насочване на учениците към центрове за 

личностно развитие и приобщаващо 

образование. 

 

 

6. Взаимодействие с родителската 

общност, сътрудничество и активни 

връзки с обществеността и 

обществените органи 

            Цели: Осъществяване процеса 

на подготовка, обучение и възпитание 

на учениците във взаимодействие и 

сътрудничество с родителите им; 

           Развиване на конструктивна 

комуникация и взаимоотношения с 

 

Ефективно партньорство с Обществения 

съвет; 

Ориентиране към нагласи за конструктивно 

решаване на проблемни ситуации; 

Повишаване на уменията за работа с 

родители; 

Иницииране на съвместни дейности и 

мероприятия с родители; 

Работещ график за консултации и приемно 

време; 
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родителската общност в съответствие 

с ЗПУО; 

           Изграждане на прецизна 

система от взаимовръзки и обратна 

информация за поведението и 

успеваемостта на учениците; 

Развиване на ефективна система от 

действия за превенция и контрол на 

безпричинни отсъствия; 

Активно външно партньорство. 

 

 

 

Провеждане на анкети и допитвания до 

родителите за търсене на тяхното мнение и 

позиция по актуални въпроси; 

Своевременно предоставяне на информация 

на родителите, касаеща техните интереси, от 

страна колегията; 

Консултиране на родителите за 

възможностите и формите за допълнителна 

работа с ученика с оглед максимално 

развитие на заложбите му; 

Оказване на специализирани консултации от 

психолог, логопед или насочване към такива; 

Задействане на процедура за създаване на 

Училищното настоятелство; 

Организиране на семинари за родители по 

въпросите на родителската компетентност; 

Взаимодействие с Агенцията за закрила на 

детето и структурите на полицията; 

Взаимодействие с Областна управа, 

Общинска управа; общински съветници; 

местната общественост; неправителствени 

организации; културни и образователни 

институции. 

 

7. Развитие и подобрения във външната 

и вътрешната среда на училището 

Цели: Подобряване състоянието на 

външната и вътрешната среда; 

Повишаване на привлекателността на 

учебния процес и на училищната 

среда; 

Подобряване на материалната база. 

 

Смяна на дограми и саниране на училището; 

Естетизиране на външната среда; 

Поддръжка и естетизиране на външната 

ограда на училището; 

Поддръжка на цветните лехи, тревните 

площи и короните на дървета; 

Създаване на „зелена“  образователна среда -  

класна стая на открито; 

Подобряване на интериора в кабинети, 

класните стаи, коридора и фоайета; 

Обновяване на физкултурния салон; 

Поддържане на зелени кътове в сградата на 

училището. 

8. Осигуряване на широк 

спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната 

 

Създаване на клубове по интереси; 

Мотивация на учениците за изява в 

извънучилищни мероприятия и дейности- 
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публична изява, инициатива и 

творчество 

Цели: създаване на условия за 

активна извънкласна дейност с 

учениците; 

Привличане и мотивиране на ученици 

за участие в извънкласни дейности; 

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. 

 

състезания, конкурси, олимпиади, изложби, 

спортни форуми, тържествени събития и др.; 

Оптимизиране работата на ученическия 

съвет; 

Активно съдействие и подпомагане на 

инициативите на учениците от 

педагогическата колегия; 

Популяризиране на резултатите на 

учениците от състезания и олимпиади; 

Стимулиране на учениците с грамоти за, 

участие в извънкласни мероприятия; 

Поощряване с морални и материални 

награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта; 

Номиниране и излъчване на „Ученик на 

годината“ на патронния празник на 

училището. 

 

9. Участие в национални и 

европейски програми и проекти. 

Цел: Проучване и участие в 

национални и европейски програми и 

проекти;  

Развиване на конкурентно – 

способността на училището. 

 

 

Участие в национални програми: 

1. „ Квалификация“ – модул „ 

Квалификация на учители“ и модул 

„Квалификация на директори“; 

2. „ИКТ в училище“; 

3.  „Диференцирано заплащане“; 

4. „С грижа за всеки ученик“; 

5. „Осигуряване на учебници и учебни 

помагала за учениците I-VII клас в 

държавните, общинските и частните 

училища в Република България“; 

6. „На училище без отсъствие“ и мярка 

„Без свободен час“; 

7. Подпомагане на физическото 

възпитание и спорта на учениците по 

реда на ПМС №129/11.07.2000 г.; 

8. „Осигуряване на закуска и/или плод, 

и/или мляко(чай), включително 

млечно-кисели продукти на всеки 

ученик в I-IV клас и в 

подготвителните групи и класове“.; 

9. „Модернизация на учебния процес“  

10. НП „Иновации в действие“ 
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11. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ по Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

12. Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“ – 

„Повишаване на дигиталната 

компетентност и умения на 

учениците под формата на 

извънкласни дейности (клубове по 

интереси и допълнителни занимания 

по ключови дигитални умения – 

базови и за напреднали, включително 

и компютърно моделиране/ 

кодиране)“  

13. НП „Изграждане на училищна STEM 

среда“ 

14. НП „Иновативни училища“ 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

● Утвърден план за изпълнение  на стратегическите цели; 

● Актуализирани вътрешни правилници; 

● Разработени актуални вътрешни нормативни актове; 

● Разработени и утвърдени училищни учебни планове; 

● Сформирани училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на ученика; 

● Изграден позитивен климат в училище; 

● Актуален сайт на училището; 

● Брой публикации и изяви в средствата за масова информация 

● Повишени социално-емоционални компетентности на учениците. 

● Изградена училищна STEM среда; 

● Повишени лидерски, социални и граждански компетентности на учениците;  

● Брой участници и резултати от олимпиади, национални конкурси и състезания; 

● Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове. 

● Относителен дял на учениците, успешно положили изпити от НВО към общия брой 

ученици, съответно в IV и VII клас; 

● Подобрени резултати от НВО в IV и VII клас; 
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● Относителен дял на ученици с поправителен изпит към общия брой ученици; 

● Относителен дял на повтарящите ученици към общия брой ученици; 

● Относителен дял на успешно завършилите ученици със СОП; 

● Относителен дял на отпадналите по различни причини от обучение ученици към 

общия брой ученици; 

● Брой ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности; 

● Брой отсъствия на учениците от учебни занятия. 

● 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. 

● Повишен брой функциониращи форми на извънкласна и извънучилищна дейност; 

● Осигурени алтернативни форми на обучение; 

● Осигурена достъпна архитектурна среда; 

● Брой реализирани дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот; 

● Брой реализирани дейности за възпитаване на национални и общочовешки ценности; 

● Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС. 

● Утвърдени правила за оценка труда на учителите и служителите; 

● Наличие на ефективна система за наставничество; 

● Изградена система за охрана и сигурност в училището; 

● Спазена система за дежурство в училище; 

● Брой оборудвани кабинети с интерактивна образователна среда; 

● Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен 

процес; 

● Утвърдена процедура за разрешаване на възникнали конфликти; 

● Наличие на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището; 

● Изготвяне на план и аналитичен отчет на УКС; 

● Брой срещи с представители на социални партньори: Агенция за закрила на детето; 

Структури на полицията; представители на общински организации, представители на 

местната общественост и др.; 

● Предприети мерки за отстраняване на противообществени прояви; 

● Брой дейности за превенция на агресията и насилието между учениците; 
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● Брой индивидуални консултации на ученици по проблеми, свързани с тяхното 

поведение, с взаимоотношения с връстници, родители, учители или  с психическото, 

личностното и интелектуалното им развитие; 

● Ранно идентифициране на ученици с асоциално поведение и предприемане на мерки за 

работа с тях и техните родители; 

● Брой проведени инициативи с включване на родителите; 

● Брой проведени родителски срещи; 

● Проведени заседания на педагогически съвет в присъствието на представители на 

родителската общност. Взети съвместни решения; 

● Брой анкети и допитвания до родителите относно тяхното мнение и позиция по 

актуални въпроси; 

● Брой дейности на Обществения съвет; 

● Брой разработени и реализирани национални и общински проекти и програми. 

● Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси, установена с анкети, 

интервюта или др.; 

● Осигурен достъп на родителите до учебната документация; 

● Брой договори за алтернативно финансиране; 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

● Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за  реализиране 

стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета на общината, така и  от 

собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения. 

● Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, 

ефективно и ефикасно разходване на ресурсите; 

● Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета; 

● Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по 

реализиране на стратегията, участие в целеви програми.   

● Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на 

учебното заведение. 

 

 



49 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА  И РЕЗУЛТАТИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА  

 

За осъществяване на мониторинг на процеса и резултатите от внедряване на стратегията 

се въвeждат следните критерии: 

● Брой реализирани мероприятия за изпълнението  на дадена подцел. 

● Брой участници в дейността. 

● Степен на постигане на дадена подцел. 

● Степен на постигане на стратегическата цел на училището. 

 

 

КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

 

Контрол и оценка на резултатите по изпълнението на стратегията се осъществяват от ПС 

на ОУ „Т. Каблешков“ по време на цялата учебна година и в края на учебната година, след 

отчет на комисиятапо наблюдение и изпълнение на стратегията. При нужда ПС може да приеме 

допълнителни мерки за осъществяване на стратегията. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

        Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на 

МОН, Община Пловдив и  спецификата на учебното заведение. 

        Стратегията за развитие подлежи на актуализиране. 

        Стратегията за развитие е  основание за съставяне на годишен план за дейността на 

училището. 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна група:  

Председател - Гергана Дългъчева - ЗДАСД 

Членове: 1. Мирослава Драгославова - учител в ГЦОУД 

    2. Пенка Кърпачева - ст. учител в НЕ 

    3. Нели Димчева - педагогически съветник 


