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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Стратегията на ОУ „Стефан Пешев“ се основава на чл. 263, ал. 1 от Закона 

за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), както и на специфичните 

особености на училището.. Стратегията е свързана с разбиране на образованието  

като тристранен процес – обучение, възпитание и социализация (чл. 3 , ал. 1 от 

ЗПУО) и е ориентирана към личностното им развитие. 

 

 
IІ. АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

 

ОУ „Стефан Пешев“ е средищно училище със свой облик и традиции, в 

което работят високо квалифицирани специалисти, отдадени на обучението и 

възпитанието на децата. 

Животът в училище е добре планирани организиран, което е условие за 

успешна работа и реализиране на поставените цели. В основните образователна, 

възпитателна и социализираща дейности училищният екип постига високи 

резултати. Те са отразени в летописната книга и са свързани със средния успех на 

учениците по випуски, с успехите им от Националните външни оценявания в 

четвърти и седми клас, с престижните класирания на олимпиади и състезания. 

Добра практика в училището е разработването и участието в национални  

програми и проекти. 

Материално-техническата база се обновява и осъвременява непрекъснато, в 

съответствие с повишените потребности в образователния процес. 
 

 

Учебна година Брой ученици Брой 

паралелки 

Брой 

полуинтернатни 

групи 

2018/2019 631 27 15 

2019/2020 612 27 15 

2020/2021 604 27 15 

2021/2022 597 27 15 
 

 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
 

 
Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификацион 

на степен на 

педагогическия 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

Непедаго 

гически 

персонал 

2018/2019 56 Бакалавър – 9 47 13.5 
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  Магистър – 47   

2019/2020 56 Бакалавър – 9 

Магистър – 47 

47 14.5 

2020/2021 57 Бакалавър – 9 

Магистър – 48 

  

2021/2022 56 Бакалавър – 9 

Магистър – 48 

  

 

 

\ 
 

 
Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици 

- Добър ред и организация на 

училищния живот 

- .Липса на свободни часове („Без 

свободен час“) 

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години 

- Финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет. 

- Ефективни училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите на учениците 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, 

конкурси, 

- Привлекателна учебна среда 

- Добър пропускателен режим 

- Осигуряване на закуска и обяд в 

училищния стол 

- Утвърдено и активно действащо УН 

- Активен Обществен съвет 

- Участие на учители в поддържаща и 

надграждаща квалификация 

- Утвърдени традиции и символи на 

училището 

- Ученическа униформа 

- Съвместна работа по проекти на 

учители, ученици и родители. 

- Предоставяне на качествено образование. 

- Включване на учителите в различни форми 

на квалификация. 

- Засилени мерки за контрол на отсъствията 

и успеха на учениците. 

- Разширяване и утвърждаване на дейността 

на на Училищното настоятелство. 

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални консултации 

с педагогическите съветници на ученици и 

родители. 

- Използване на софтуер в учебния час 

- Засилване на интеграционните връзки с 

други училища 

- Утвърждаване на контактите с обществени, 

културни и научни институции 

- Използване на външни база, техника, 

пособия 

- Създаване на връзки с изследователски и 

разпространителски фирми, които биха били 

полезни за училището 

- Обмен на практически опит и идеи между 

педагогически и външни специалисти 

- Установяване на контакти с частни фирми 

за подобряване на МТБ 

- Актуализиране на връзките с Център за 

гражданска защита; Противопожарна охрана; 

ДПС; Център за обществена подкрепа; 

ЦПЛР – ДК „Йовко Йовков“;Спортна зала; 

ДК „Мара Белчева“; НЧ „Развитие 1870“; 

Исторически музей; медии 

- Съвместна дейност с Общинска 

администрация; Полция и прокуратура;РУО 

на МОН; здравеопазване; Общинско УН; 

Спортни клубове и дружества и др. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на добри условия за 

извънкласни дейности. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на нормативната 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Липса на съвременна спортна база. 

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация. 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал. 

 

 

 

Ш. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ «СТЕФАН 

ПЕШЕВ» 

 

1. МИСИЯ – ЗДРАВА ОСНОВА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ 

 
Обучение и възпитание на личности с висока интелектуална подготовка 

и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, свободни, 

морални и толерантни, способни за ефективна обществена реализация. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания  и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; усвояване и 

формиране на  общочовешки и национални ценности,  развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Изграждане на стабилни 

партньорства  и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство. 

Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите  

хора за общуване и правилно поведение в обществото. Изграждане на личности, 

възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока 

степен на конкурентоспособност. Развиване и поддържане на физическата 

дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот. Поддържане 

на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес. 

Издигане и утвърждаване на авторитета на училището, достигане на 

максимално качество на обучение и възпитание на учениците. 

Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и обособяването  

им като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност и зачитане на 

човешкото достойнство; проявяване на творческо и критическо мислене в 

осъществяване на образователния процес за изграждане на младия човек като 

гражданин на България и света. 

 
2. ВИЗИЯ 

 
ОУ „Стефан Пешев” е училище с 59-годишна история, утвърдени традиции и 

бъдеще. ОУ „Стефан Пешев” е конкурентноспособно училище,  способно  да формира 

у учениците национални и общочовешки добродетели, да формира знания и личностни 

умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,  уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност 

и насилие. 

В ОУ „Стефан Пешев” работи екип от високо образовани и квалифицирани 

специалисти, отговорни личности, образоващи и възпитаващи младото поколение, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. 
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ОУ „Стефан Пешев” е средищно училище, в което е организирано 

целодневно обучение за учениците от І – VI клас. 

ОУ „Стефан Пешев” училище ще запази своя облик и традиции. То ще се 

развива като училище с два етапа на основна образователна степен: 

- начален етап: I –IV клас; 

 

- прогимназиален етап: V – VII клас, съгласно новата образователна 

структура. 

ОУ „Стефан Пешев“ ще работи активно за превръщане на училището в 

иновативно. 

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 

помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и 

могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 

 

 

 

 
3. ГЛАВНА ЦЕЛ 

 
Основната цел на Стратегията се определя въз основа на конституционното 

право на всеки гражданин на РБ на достъп до образователната система и 

възможност за развитие чрез образование, което в най-голяма степен съответства 

на неговите потребности, потенциал и цели и което осигурява успешна 

индивидуална и обществено-икономическа реализация. Училището е 

институцията, която подпомага младото поколение за пълноценен живот и 

дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността 

включва отговорностите й пред самата нея, пред нацията и човечеството. 

 
 

4. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 
 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност.

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

 Подкрепа и насърчаване на всяко дете и ученик

 Партньорство и сътрудничество

 Иновативност и творчество.

 Толерантност и позитивизъм.
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Осигуряване на равен достъп до образование и подкрепа на всяко дете и на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 

 
1.1. Подпомагане на учениците, които срещат трудности при усвояването в 

УВП. 

1.2. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им. 

 
2. Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение 

в гражданското общество. 

3. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

4. Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури 

възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането 

на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката. 

5. Формиране на екип от високо квалифицирани педагогически кадри. 

6. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии 

за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното 

съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в  

учебния процес. 

7. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, 

включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към 

развитие и подкрепа на здравословен начин на живот. 

8. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

9. Изграждане на адекватен училищен механизъм за обхват и задържане на децата в 

училище, за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените 

групи и отдалечените селски райони в живота на училището и града. Формиране на 

толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин; 

10. Междукултурно образование и превенция на агресивното поведение и насилие 

сред учениците; развитие на социалната компетентност на учениците за 

избягване на рисково поведение. 

11. Активно включване на родителите и обществеността в решаването на 

образователни проблеми. 

12. Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за учениците да участват 

пълноценно в училищния живот. 

 

6. ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно, 

културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището 

Приоритетно направление  3:  Повишаване  на  качеството  и  ефективността  на 

училищното образование и подготовка чрез ефективно използване на съвременните 

информационни и мрежови технологии образованието, обогатяване на учебното 

съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в  

учебния процес. Превръщане на училището от средно статистическо в 

ИНОВАТИВНО. 
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Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за 

квалификация, преквалификация и обучение 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

Приоритетно направление 6: Интеркултурно образование и превенция на 

агресивното поведение и насилие сред учениците 

Приоритетно направление 7. Взаимодействие с родителската общност, 

сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи чл2 ал.2 от ЗПУО 

Приоритетно направление 8. Развитие и подобрения във външната и вътрешна 

среда на училището. Висока материална и технологична обезпеченост на 

образователния процес 

Приоритетно направление 9: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми 

за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество 

Приоритетно направление 10: Участие в програми и проекти ( национални и 

вътрешни) 

Приоритетно направление 11: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с 

медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

Приоритетно направление 12: Стабилизиране на училището при кризи и развитие 

 
IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 
№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, ЕКК, комисии, 

план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови класни 
стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет   и 
външно финансиране 

септември 
всяка година 

3. Достъп до интернет   и   монтиране   на 
мултимедия във всяка класна стая 

Делегиран бюджет септември 
2022 г. 

4. Изграждане на специализиран кабинет за 

приобщаващо и подкрепящо 

образование. 

Делегиран бюджет септември 

2022 г. 

5. Обновяване на училищни фоайета и 

коридори 

Делегиран бюджет и 

финансиране от 

община 

постоянен 

6. Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 
синдикати, община 

постоянен 

7. Разработване, спечелване и реализиране 
на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

8. Кандидатстване по НП на МОН Делегиран бюджет, 

МОН 

постоянен 

9. Продължаване на работата по НП на МОН 

и кадидатстване за участие в НП, които 

сответстват на спецификата и 
целите на училището. 

и Министерство на 

образованието 

постоянен 

10. Работа по проект «Подкрепа за успех»  До 
приключване 
на проекта 
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11. Работа по проект «Образование за 

утрешния ден» 

 До 
приключване 
на проекта 

12. Работа по проект «Равен достъп до 

училищното образование в условия на 

кризи“ 

 До 

приключване 
на проекта 

13. Утвърждаване на традицията за 

провеждане на благотворителни Коледни 

и Великденски базари 

Дарения всяка учебна 

година 

14. Провеждане на вътрешноучилищни 

състезания и участие в национални 

състезания на БЕЛ и математика 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка 

учебна 

година 

15. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 
общински спортни състезания 

Делегиран бюджет, 

46 ПМС 

постоянен 

16. Организиране на зелени училища и 

екскурзии с учебна цел 

Родители всяка учебна 

година 
 

 

V. СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ, ПРИОРИТЕТИ И ИДЕИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

ИМ 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 

 

 

 

 

 
- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на 

информационните технологии и 

подготовката по всички други предмети. 

 

- Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

 
- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

 
- Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

 
- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, 

 
2. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

 
3. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с 

учители от други водещи училища и/или 

ВУЗ с цел обмен на добри педагогически 

практики. 

 
4. Обезпечаване на процеса на обучение 

с достатъчно технически средства и 

други необходими пособия. 

 
5. Използване на интерактивни методи 

на обучение. 

 
6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

 

7. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено 

обучение. 

 
8. Организиране и провеждане на 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

 
9. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на 

целенасочена рекламна кампания. 

 
10. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

 
11. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

 
12. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите 

за самостоятелно търсене и използване 

на информация от разнообразни 

източници. 

 
- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

 

2. Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

 
3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

 
5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището. 

 
6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

 
7. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители. 

 
8. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност. 

 
9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 
 сектите. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

 
- Включване на максимален брой 

учители във вземането на управленски 

решения, чрез учaстието им в 

дирекционни съвети, методически 

съвети и комисии. 

 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

 

- Изграждане на ръководен екип. 

 
- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 

 

 

 

 

 

 
- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните 

трудови възнаграждения на работещите 

в рамките на утвърдените средства в 

делегирания бюджет. 

 
2. Изработване на правилник за 

провеждане на ПС. 

 
3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

 
4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

 

5. Провеждане на тийм билдинг и 

обучения на колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на 

младите хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез 

привличане в него на бивши ученици, 

родители и общественици. 

 

 

 

 
- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

 
2. Разработване на проекти за 

обогатяване на училищната МТБ. 

 
3. Естетизация на училищния двор. 

 
5. Актуализиране и обогатяване на 

фонда на библиотеката. 

 
6. Ремонт на физкултурния салон и 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 съблекалните към него. 

 
7. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

 
8. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

 
9. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 

 

 

 

- Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

 
2. Осигуряване на достатъчно средства 

по реализиране на рекламата. 

 

3. Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 

 


