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             Стратегията за развитие на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”с.Порой се основава на 
следните документи 



Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и 
стандартите, заложени в следните документи: 
1.Конституция на Република България 
2.Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“  
 3.Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система (2013-
2020) 
 4.Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 
образованието и науката на Република България (2014-2020) 
 5.Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) 
 6.Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 
7/Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 
8/Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие на 
педагогическите кадри (2014-2020)  
9.Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020) 
10.Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
(2015-2020) 
11.Конвенцията на ООН за правата на детето 
12.Закона за закрила на детето 
13.Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  
14.Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
2016  
15.Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 
училищното образование, 2016  
16.Наредба за организация на дейностите в училищното образование, 2016 /Проект/  
17.Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 
08.12.2015 г.,издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.95 от 8 
декември 2015г.  
18.Наредба № 9/19.08.2016 г.за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 2016  
19. Проект на Наредба №12/01.09.2016Г за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти  
20.Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език  
21.Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от 
министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 декември 2015г  
22.Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот  
23.Национална референтна рамка.  
24.Наредба  № 8/11.08.2016 г.за приобщаващо образование 
25.Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“ 
26.Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.  
27.Регионални приоритети на средното образование 
28.Общински политики в средното образование. 
29.Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 
образованието 
  
 
            Стратегията е гласувана на заседание на педагогически съвет.Стратегията за развитие на 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий” обхваща  периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира 
на две  години или при необходимост  
 

ИСТОРИЯ И СТАТУТ 



 
 
                 В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ се обучават 88 ученици от 1 до 8 клас . Обучението се 
осъществява от 11 педагогически специалисти: 
-Директор- 1 
-Учители- 10 

Наименованието на училището е Основно училище“Св.св.Кирил и Методий“ 
Седалището на училището е с.Порой. Официалният адрес е с.Порой, общ. Поморие, ул. 
“Кирил и Методий“ № 19 

Училището е общинско. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според 
етапа  на образование е основно от І до VІІ клас.  

Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка. Създават се 
условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, 
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки 
ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.  

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са 
сформирани  две групи - 1-4 клас и 5-7 клас. Училището осигурява обедно хранене и 
целодневно обучение на 52 ученика.  

За постигане на целите си училището работи в партньорство  с органите на местната 
власт и неправителствени организации. 

 
ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

          
           Четиригодишната  програма за развитие на ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” за периода 
2016 - 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и 
административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. 
Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат 
образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в ОУ «Св. Св. 
Кирил и Методий», и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 
прозрачност и отчетност на управлението. Стратегията очертава пътя за постигане на 
основните дейности на социално-педагогическите фактори в съответствие с демографските 
условия.   Значително ще подобрим работата на педагогическите кадри относно тяхната 
квалификация. Ще продължим да реализираме стремежа си за създаването на съвременна 
материално-техническа база, компютърно обучение, чуждо-езиково в контекста на 
възможностите ни. Ще отделим значително място на извънкласните дейности, на работата по 
програми, осигуряващи ценностни критерии.   

 
 
 

ВИЗИЯ 
         
             Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и 
подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.   
Училището като институция със сериозни образователни и културни функции, да се наложи в 
обществото в синхрон с обществените и културни организации. да се развива като 
конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки 
добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Стремеж чрез 
висококвалифицирани педагози да се 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. 

 
МИСИЯ 

 
          Оцеляване на училището в условия на конкуренция и превръщането му в модел на 
иновативно училище с високо качество на образованието. Формиране на личности с висока 
интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, 
способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните 
образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните 
ценности 

Мисията на образованието в училището е учениците да получат пълноценни знания, да 
се изградят като свободни и морални личности, да развиват творческите си заложби и 
физическо здраве. Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и 
реализация на подрастващите в демократичното общество. Всички участници в 
образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и  
значими субекти. 

 
ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 
 Ориентираност към личността-Най-важната задача за нас, е успехът на отделната 
личност. 
Равен достъп-Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено 
образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 
Сътрудничество -Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от 
начален етап и се стигне до осмокласниците. 
Отговорност -Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 
персонал, ангажирани в образователната, и обслужващата дейност, осъществявана в 
училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие. 
Гъвкавост -Образователната и възпитателната дейност предоставя възможности за свободен 
избор на обучаваните. 
Единство в многообразието- Обучението, подготовката и възпитанието на учениците се 
осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за 
защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна 
политика и общо културно-езиково пространство. 
Новаторство- Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира 
воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-
добри резултати. 
Автономност-Училището,като част от системата на образованието ползва автономия да 
провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти. 
Отчетност-Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се 
отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикастност,ефективност и резултатност на 
политиките 
Ефективност- Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни 
резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 
Законосъобразност- Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на 
Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове. 
  



 
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

   

Приоритетно 

направление I 

Издигане качеството на обучение по всеки учебен 

предмет с приоритет родноезиковата подготовка. 

Повишаване на ефективността на усвоените знания, умения 

и компетенции. Нашата цел е да подготвим българските 

граждани за учене през целия живот, като предоставим 

качествено и отговарящо на световните тенденции 

образование и възпитание. Качественото образование дава 

възможност на децата и младите хора да се развиват като 

отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То 

запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее 

пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и 

да израства като самостоятелна, мислеща и социално 

отговорна личност.   

Приоритетно 

направление II 

Усъвършенстване системата за квалификация и 

перманентно обучение. 

Създаване на действаща система за непрекъсната 

квалификация на педагогическия персонал – както по 

отношение на знанията и уменията на учителите в 

конкретната област, така и като обща педагогическа 

компетентност. Реални възможности за реализацията на 

учителя и възпитателя като педагогически консултант. 

Създаване на възможност за квалификация на 

непедагогическия персонал в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд, счетоводната политика и чуждо 

езиково обучение. 

Приоритетно 

направление III 

Засилено обучение по информационни  технологии и 

компютърна подготовкa 

Приоритетно 

направление IV 

Гражданско образование и взаимодействие с 

родителската общественост. 

Приоритетно 

направление V 

Реализация на план-приема и утвърждаване на 

училището като научно и  културно средище. 

Приоритетно 

направление VI 

Ръководно-контролна дейност. Осигуряване на 

стабилност, ред и защита на децата в училището 

Приоритетно 

направление  

 

Приоритетно VII 

направление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивиране на застрашените от отпадане ученици, 
подлежащи на обучение. Изпълнение на Национална 
стратегия за „Учене през целия живот”. 
Участие в национални програми и проекти. 

„Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане 

на целодневна организация на обучение“; 

„Осигуряване на закуска за всеки ученик“; 

„Училищен плод“; 

„Квалификация на педагогическите кадри“; 

„ИКТ в образованието“; 

„Диференцирано заплащане“; 

„Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за 

учениците в I - VІІ клас в училището” 

„Модернизация на материалната база в училище"; 



 

Приоритетно 

направление 

VIII   

 

 

Приоритетно 

направление IX 

 

Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребностина учениците и нарастващата взискателност на 

родителите 

 

 

Взаимодействие с родителската общност 

 

 
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:  
Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно 
управление на институцията.  
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  
Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната средата.  
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  
Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и 
учене, ориентирана към мислене. 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  
Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците. 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  
Партньорство и сътрудничество разработване и утвърждаване на система от специални 
мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на 
педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.  

 
 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ 
И СТРАТЕГИИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

ЦЕЛИ:  
 
 

Нашата цел е да подготвим достойни граждани,готови за учене през целия живот, като 
предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. 
Качественото образование дава възможност на  младите хора да се развиват като отговорни, 
грижовни и активни членове на общество. 

Създаване на условия за високо качество и ефективност на учебния процес. 
Повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот. 
Подобряване условията за придобиване на умения, нужни в информационното общество –
обучение в информационни и комуникационни технологии /компютърни знания и умения/  

Осигуряване на качествено и ефективно образование с по-голяма практическа 
приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати 
Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в 
училището. 

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. 



Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и 
живот в информационното общество  / База за разработване на проекти от учениците/ 

Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване 
на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.    

Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите. 
Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата 

култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до 
непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището 

Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 
взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с 
безпричинните отсъствия.  

Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 
поведението и успеваемостта на учениците. 

Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 
Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси. 
Популяризиране постиженията на учениците и  учителите 
Естетизация на околната среда.Повишаване на привлекателността на учебния процес и 

на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители и подобряване на 
учебната материална база.   

Развитие на конкурентно-способността на училището.  Успешно участие в НВО-4 и 7 
клас и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.Засилване 
ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната   политика на училището 

 

ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване 
нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 
прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности. 
2.     Издигане равнището на родно-езиковата подготовка. Акцент върху грамотността 
(български език и математика). 
3.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със 
специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на 
учебния материал. 
4.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко 
дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. 
Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.. 
5.  Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците. 
6.  Запазване едно-сменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез 
увеличаване броя на занималните. 
7.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за 
здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване 
8.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни 
модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението: 
8.1.  поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 
практическа приложимост на преподавания материал 
8.2.   използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 
научаване на учебни знания; 



8.3.  извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 
8.4.  реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване; 
9. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието Професионално ориентиране 
на учениците, завършващи основно  образование, съобразно техните интереси и 
възможности. 
10. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности. 
11. Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове на училищното 
настоятелство. 
12. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и 
интерактивни уроци. 
13. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, 
социалното и личностното им развитие. 
14. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 
позитивни модели на поведение. 
15. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. 
16. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 
17.     Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 
образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в 
училището 
18.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната 
квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 
19.      Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-
квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия. 
20.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията 
към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност. 
21.      Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 
качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и 
вътрешните правилници и наредби. 
22.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 
23.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 
програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни 
области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 
информационните технологи. 
24.  Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво. 
25.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане. 
26.  Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване 
на актуализирани оценъчни карти. 
27.  Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и 
вътрешно оценяване. 
28.     Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни 
дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 
развитие на творческия потенциал на учениците. 
29.        Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и 
младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. 
30.       Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е 
училището. 
31.        Участие в културните празници . 



31.    Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 
социалното и личностното им развитие. 
32.     Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание. 
33.      Развиване на достъпа до новите информационни технологии. 
34.      Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ИУЧ и ФУЧ. 
35.       Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси. 
36.    Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, 
класни и административни стаи и кабинети на училището. 
37.        Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с 
творческото развитие на подрастващите. 
38.     Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   
потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен   и комуникационен 
достъп в училището. 
39.     За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и 
осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за 
общуване и социализация. 
40.   Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на 
данни за всички ученици – Admin-pro. 
41.   Стриктно спазване системата на дежурство в училище 
42.   Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на 
яснота и стабилност на училищната организация. 
43.   Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия 
на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна 
охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа. 
44.     Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.  
45.     Осигуряване на условия за ученическо хранене. 
46.      Превенция на насилието и агресията сред учениците. 
47.      Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на 
европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци. 
48.  Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението. 
49.      Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, 
катастрофи и  пожари. 
50.  Повишаване на уменията за работа с родители с цел  превенция на отпадането от 
училище на деца в задължителна училищна възраст-т.е. това са деца, които срещат трудности 
и при които има риск да отпаднат от училище поради педагогически трудности или  други 
странични фактори, в резултат на което  детето да отпадне от училище. Залагаме на  

индивидуална програма;допълнителна работа с учениците по време на 
занятията;Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с особеностите на ученика. 
51.  Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес 
52.  Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните 
отсъствия 
53.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 
54.  Планиране на съвместни дейности с родителите. 
55.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация: 
·        за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес; 
·        за спазването на училищната дисциплина; 
·        уменията на децата за общуване с учениците и учителите; 
·        интегрирането им в училищната среда; 
·        за посещаемостта на учебните часове от учениците; 



·        за причините,поради които ученика отсъства от учебни часове, 
·        консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 
оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 
педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 
56. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна 
учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 
дейности: 
-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни 
форуми; 
-      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар; 
-      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа; 
-      творческа “продукция” на определени клубове по интереси;-      участие в обявени 
регионални и национални конкурси и състезания. 
57.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 
организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 
учениците. 
58.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, 
олимпиади. 
59.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците 
чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.     
60.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 
61.  Обновяване  уредите във  физкултурния  салон. 
62.  Подобряване и поддържане  доброто състоянието на  училищния  двор чрез подновяване 
на спортните площадки и съоръжения. 
63.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните 
часове по физическо възпитание и спорт. 
64.  Поддръжка на оградата. 
65.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – 
кабинет, класна стая, коридори,сервизни помещения. 
66.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 
училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната 
среда. 
67.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – 
изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за 
осъществяване на интерактивно обучение.   
68. Поддържане на модерна ИКТ среда: 
-Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови 
подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на 
преподавателите и ефективността на   администрацията. Развитието и съчетаването  на 
традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага 
изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, 
основано на знанието.  
69.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища 
70.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 
училището. 
71.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - 
ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера. 



72.     Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   
(интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и 
чужди езици).    
73. "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование)тази концепция открива 
възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална 
кариера и добри перспективи.Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока 
конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите 
образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за 
образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и 
търсения.      
74.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и 
европейски програми, администрирани от МОН, като 
-  "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището” 
-  "Осигуряване на закуска и/или плод,  за всеки ученик в I - IV клас- „Училищен плод“ 
- „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна 
архитектурна среда". 
- „ИКТ в училище“ 
75. Успешна реализация на електронен дневник 

 
МЕРКИ 

 
            Подобряване качеството на образование чрез: 

Издигане на равнището на родноезиковата подготовка чрез празниците на словото. 
Акцент върху грамотността (български език и математика). 
           Екологизация на обучението по биология, химия, география,природознание, роден край 
чрез многообразни методи на обучение и дейности,  интегриране на обществени и природни 
науки, спорт и изкуство. 
           Подобряване успеваемостта от външното оценяване чрез  тестове по съответните 
предмети. 
   - IVклас: БЕЛ-повече работа върху синтактичен разбор и правопис на малки думи без 
ударение; Математика- акцентиране върху геометричния материал; Човек и природа-да се 
провеждат часове сред природата; Човек и общество-работата с географска карта да бъде по-
добре застъпена. 
   - V-VII клас: БЕЛ-акцентът да падне върху правопис , граматични и лексикални норми; 
Математика-да се включат повече упражнения за намиране лице на геометрични фигури; 
Руски език-да се наблегне на четенето с разбиране и глаголните времена; История-по 
възможност уроците да бъдат преструктурирани, с цел по-лесно усвояване;Човек и природа – 
да се наблегне върху онагледяване на уроците чрез използване на подходящи практически 
примери;География-да се правят повече упражнения върху четене и анализ на климатограма 
и изчисляване на действителни разстояния по карта. 
 Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско образование на 
учениците с приоритет по: 
 Здравното образование – беседи в час на класа, срещи с медицински лица, посещения 
и прожекции на специализирани филми.  
             Превантивни дейности свързани с наркоманията, тютюнопушенето, употребата на 
алкохол, пристрастяването към хазартни игри.  
             Сексуално образование и предпазване от СПИН. 
             Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.  



             Многообразие на спортни, културно- исторически и трудови дейности за осмисляне 
свободното време на учениците – участие във всички училищни и национални празници. 
             Утвърждаване на демократични принципи на административен и педагогически 
контрол.  

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
   Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и управление на 
финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за 
нашето училище. Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната 
образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще 
разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на 
финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите 
и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на 
училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на 
повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за 
разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, 
посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в 
системата.Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя учениците към първа дата 
на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.С 
въвеждането на целодневното обучение за учениците от І до VII клас разчитаме на 
дофинансиране за увеличения брой учители, съобразно броят им за съответната учебна 
година. 
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за: 
- учебници и учебни помагала; 
- капиталови разходи; 
- спорт; 
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в 
редовна форма на обучение; 
- средствата по национални програми за развитие на образованието; 
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 
разпределение. 

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма 
„Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.Средства ще постъпват при 
въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите 
кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на 
системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри. 

Нашите усилия ще бъдат насочени към: 
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 
финансовите ресурси на ниво училище. 
Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, 
което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с 
истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло. 
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. 
Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата 
дейност на училището. 
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни 
дейности с училищното настоятелство.  Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз 
основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в 



областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна 
оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците. 
 
         
 

   Настоящата Стратегия за развитие ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е 
приета с решение на заседание на Педагогическия съвет  с протокол 11 от 
10.09.2016 година  
         За реализация на  ЦЕЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
се изготвя ежегодно ГОДИШЕН КОМПЛАКСЕН ПЛАН от дейности, гласуван 
на Педагогически съвет и утвърден от Директора на училището. 
 
 
 

 

Стратегията за развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 
с.Порой е отворена и периодично ще се проверява и коригира 

съдържателно при настъпили промени във външната и 
вътрешната среда. Със стратегията са запознати всички 

членове на колектива,ученици и родители. 
 


