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Стратегия за развитие на ОСУ „Дръстър”-Силистра (2016-2020) 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия, разработена за периода 2016 – 2020 година, има за цел да 

определи посоката на развитие на OСУ “Дръстър” - Силистра след оглед и анализ на 

досегашните постижения и резултати от образователния и тренировъчен процес, на 

текущото състояние на материално-техническата база, човешките ресурси, 

демографските изменения, модерните технологии и да гарантира качествено 

образование на всички ученици в училището. 

Стратегията се основава на целите, приоритетите и стандартите, заложени в 

следните документи: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

  Закон за закрила на детето; 

  Закон за професионалното образование и обучение; 

 Закон за физическото възпитание и спорт; 

 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в 

Република България  (2012 – 2022); 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013- 2020); 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите специалисти (2014-

2020); 

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020); 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за 

периода (2014-2020); 

 Стратетия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020); 

 Стратегия за развите на професионалното образование и обучение в 

Република България  (2015-2020); 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020); 

 Областна стратегия за развитие на Област Силистра (2014-2020); 

 Стратегия за развитие на образователната система в Община Силистра (2014-

2020) 

 Национални програми за развитие на средното образование; 

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи 

развитието на образованието. 

 

2. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 
 

Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има 

негативно въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония между мисията на 

училището и дефинираните изисквания към качеството на образованието. Това 

доведе до самоизолация и изоставане на българското училище от социалните 

потребности. Училището като институция функционира в условията на променена и 

агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и 

върху поведението на учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с 

намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата 

система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на 
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учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера 

на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен проблем на днешното 

време.  

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и 

социална среда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и 

влияние са противоречиви. На базата на сегашното им състояние може да приемем, че 

те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система. 

Последствията за училището са: рестриктивен бюджет; недостатъчна материална 

осигуреност на ученика; ниска мотивация на учителите за отговорно и съзнателно 

отношение към професионалните им задължения. 
 

3. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 
 

3.1. Ученици  

В ОСУ „Дръстър” се обучават ученици от V до XII клас, живеещи както в гр. 

Силистра, така и извън него в селата от  област Силистра. 

 

 Таблица 1  

 Справка за броя учениците и паралелките през последните 5 изминали 

учебни години (в края на учeбната година) 

Клас  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
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V 
1 19 1 24 1 24 1 20 1 18 

VI 
1 28 1 24 1 24 1 29 1 22 

VII 
1 27 1 30 1 23 1 26 1 28 

VIII 
1 26 1 25+1 1 26 1 20 1 28 

IX 
1 23 1 16+1 1 23+2 1 19 1 17 

X 
1 17 1 21+1 1 17+1 1 18+2* 1 17 

XI 
1 22+1 1 18 1 20 1 16+2* 1 19+2* 

XII 
1 19+1 1 21+2 1 18 1 19 1 16+2* 

Общо  
8 182+2 8 179+5 8 175+3 8 167+4* 8 165+4* 

Индивидуална форма на обучение 
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Диаграма 1  
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Сравнение на броя ученици в началото и в края на учебна година  

през последните 5 учебни години 

В началото на уч.год. В края на уч.год.

 

 

Изводи:  

 Тенденция за намаляване на броя на учениците в дневна форма на обучение през 

последните пет години; 

 Намаляване на броя на учениците в гимназиалния етап; 

 Движение на ученици през учебната година, в резултат на което се наблюдава 

намаление на броя им в края на годината.   

Причини:  

 Демографската криза – през последните години училището губи ученици, 

които със семействата си заминават за чужбина или в други градове; 

 Привличане на ученици от спортни клубове извън област Силистра, 

предоставящи по-добри условия за развитието на учениците в упражнявания от тях 

спорт; 

 Изтичане на ученици след VII и VIII клас – основно кандидатстване в  

професионални гимназии; 

 Ръководството и педагогическият колектив не са намерили ефективни начини за 

задържане на учениците и за ограничаване на изтичането им; 

 Невъзможност за подбор на приеманите ученици, предвид малкия брой 

кандидатстващи. 

 

 

 

Следствия:  
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 Намаляващият брой на учениците в дневна форма и избягването на съкращения 

ще доведе до въвеждането на рестриктивен училищен бюджет. 

 

Таблица 2  

Справка за спечелени медали в държавни първенства  

през последните 5 календарни години 

 

 Брой медали 

Година  Златни Сребърни Бронзови 

2011 1 8 16 

2012 5 13 12 

2013 11 12 18 

2014 5 13 16 

2015 8 17 17 

 

Диаграма 2 
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Изводи: 

 Средният годишен успех в училище през периода 2011-2016 г. е постоянна 

величина в дипазона Добър, с изключение на 2014-2015 г., когато е Много добър; 

  Значително увеличение броя на златните медали, което е доказателство за 

повишаване качеството на провежданата спортна подготовка по отделните видове 

спорт. 

 

3.2. Кадрово обезпечаване  

3.2. 1. Педагогически персонал  
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 Таблица 3 

Справка за образованието и квалификацията  

на педагогическия персонал (брой) 

 

 

Таблица 4  

Справка за броя на педагогическия персонал през последните 5 учебни години  

 

 

 

Диаграма 3 

Средна възраст на педагогическия персонал 

през уч.2015/2016 г. в %
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Магистър Бакалавър Средно 

образование 

Пофесионално-квалификационна 

степен (ПКС) 

V IV III II I 

19 3 2 5 

 

1 1  1 

Длъжност Численост на педагогическия персонал 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Директор  1 1 1 1 1 

Зам.-директор 1 1 1 1 1 

Учители 

общообразователна 

подготовка и 

теоретично обучение 

12,5 12,5 11 11 11 

Учители по спортна 

подготовка 

11 12 12 12 11 

Общ брой 

педагогически 

персонал 

25,5 26,5 25 25 24 
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Изводи: 

 Няма млади учители до 30 години; 

 Най-голям е процентът на учителите между 50-59 г. - 50 %; 

 Най-малък е процентът на учителите между 30-39 години – 17 %; 

 Наличието на 22 учители с висше образование, съответно 19 с ОКС „магистър” и 

3 с ОКС „бакалавър” и 8 носители на ПКС (33 % от педагогическия персонал) е факт, 

показващ възможността за провеждане на качествено обучение; 

 Със средно образование са двама учители по спортна подготовка, с 

допълнителна треньорска школа по съответния вид спорт; 

 Високите такси (заплащани от учителите в  последните години) за придобиване 

на ПКС и ниското заплащане на придобитата ПКС са причините за нежеланието на 

учителите за придобиване на по-висока степен. 

 

3.2.2. Непедагогически персонал 

 

Таблица 5 – Непедагогически персонал  

 

№ Длъжност  Брой  

 

1 Главен - счетоводител 1 

2 Завеждащ – административна служба  1 

3 Касиер-домакин  1 

4 Огняр  1 

5 Шофьор 1 

6 Чистач 2 

Общ брой :  7 

 

Изводи и следствия:  

 Липсата на финсови средства не позволява назначаването на охрана, това 

принуждава ръководството на училището да вменява допълнителни задължения на 

чистачите и огняря, което затруднява от една страна почистването на училището,  

двора и на моменти блокира ремонтните дейности; 

  Допълнителен административен персонал също не може да бъде назначен,  

въпреки многократно увеличения обем административна работа. Това в определен 

момент ще доведе до блокиране на администрацията.  

 

3.3. Материална и учебно-техническа база  

 

ОСУ „Дръстър”, гр. Силистра разполага с добра материална база, обновена в 

последните три години.  

През 2013 г. с целеви средства от Министерството на образованието и науката и 

по национални програми са извършени следните дейности: 

- подмяна на старата дървена дограма с PVC; 

- цялостен ремонт на покрива на фитнес залата и залата по джудо; 

- боядисване на класните стаи; 

- ремонт на фитнесзалата и прилежащите към нея санитарни помещения; 

- външно измазване и боядисване на източната част на учебната сграда; 
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- частичен ремонт на залата по джудо и съблекалните към нея; 

- изградени кабинети по биология, химия и чуждоезиково обучение; 

- подмяна на вътрешната настилка на част от класните стаи. 

През периода 2012-2015 в рамките на делегирания бюджет и по национални 

програми се извърши обновяване на маси и столове в класните стаи. 

Има функциониращ медицински кабинет, библиотека, училищен стол и бюфет.  

Библиотеният фонд е малък и е необходимо да бъде обновен чрез търсене на 

спонсори и иницииране на проектни предложения. 

Изградената система за видеонаблюдение е недостатъчна и е необходимо да се 

монтират още камери в коридорите на учебната сграда. 

 

Изводи за влиянието на вътрешната страна: 

Вътрешната страна се стреми с всички възможни средства и начини да 

компенсира отрицателното въздействие на външните фактори върху развитието на 

училището. Прогнозите в близките няколко години си остават обаче противоречиви. 

Резултатите от образователния и тренировъчен процес са на добро ниво. 

Подобряването на материалната база, въвеждането на нови технологии  в работата на 

преподавателите и работата по проекти са положителен елемент от дейността на 

училището, но това не противодейства на демографските фактори и децата в училище 

продължават да намаляват. 

Необходимо е да се работи в посока за по-голяма популяризация на дейността на 

училището и постиженията на учениците. Основно внимание трябва да се обърне и на 

работата в извънкласни дейности и възможностите за изява на учениците.  

 

4. SWOT АНАЛИЗ  

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Много добри постижения от участия в 

държавни първенства и турнири; 

 Поставяне на ученика в центъра на 

образователния и тренировъчен процес; 

 Квалифициран педагогически и 

непедагогически персонал; 

 Обезпечаване на годишната 

натовареност на учителите и запазване на 

щатовете; 

 Изграден работен екип по усвояване на 

средства по различни програми чрез 

иницииране на проектни предложения; 

 Методическо обезпечаване на учебния 

процес с учебни планове и програми; 

 Извеждане на индивидуален план на 

обучение на ученици, включени в 

националните отбори по видове спорт; 

 Утвърдена система за допълнително 

 Осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

 Повишаване капацитета на 

учителите за промяна стила и 

методите на работа чрез повишаване 

квалификацията им; 

 Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия на ученика; 

 Активизиране на дейността на 

Училищното настоятелство; 

 Създаване на Обществен съвет; 

 Засилване на работата по 

проекти, с цел търсене на други 

законосъобразни източници на 

дофинансиране на училището; 

 Подобряване състоянието на 
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трудово възнаграждение на учителите за 

постигнати резултати през учебната година; 

 Основен ремонт на част от 

материалната база на училището. 

 Изградени нови кабинети по химия и 

биология и чуждоезиково обучение; 

 Ефективно действаща система за 

дежурство в учебната сграда и училищния 

стол; 

 Въведена система за осигуряване на 

учители по НП „Без отсъствие в училище”; 

 Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегиран бюджет. 

санитарните помещения към 

спортната зала по джудо на 

територията на училището в рамките 

на делегирания бюджет; 

 Подобряване на координацията 

със спортните клубове, спортните 

организации за селекция и развиване 

на спортния талант на учениците; 

 Да се подобри взискателността по 

опазване на училищното имущество. 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ  

   Ниска пълняемост на паралелките в 

гимназиалния етап; 

 Дисбаланс в пълняемостта на 

паралелките; 

 Преподаване по три или повече учебни 

предмети от един преподавател; 

  Липса на мотивация у учениците за 

учене и трудности при усвояване на 

учебното съдържание; 

    Недостатъчната мотивация у 

учениците за недопускане на безпричинни 

отстъствия и ефективна учебна  и 

тренировъчна дейност; 

 Незадоволително оборудване и липса 

на кабинети при по-голяма част от учебните 

предмети. 

 Негативно влияние на външните 

фактори: икономически затруднения в 

семейството, липса на родителска 

грижа и контрол, отрицателно 

въздействие на средата; 

 Нарастване на социалните 

различия между учениците; 

 Липсата на положително 

отношение и недоверие към 

обучението в спортното училище на 

голяма част от обществеността на гр. 

Силистра; 

 Привличане на ученици след VIII 

клас от професионалните гимназии; 

 Отпадане на ученици поради 

безпричинни отсъствия и заминаване в 

чужбина; 

 Чувството на безнаказаност у 

учениците; 

 Деформирана ценностна система.  

 Отлив от учителската професия 

на  специалисти по видовете спорт; 

 Очакван рестриктивен бюджет за 

следващите години. 

 

 

5. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

 Качествена спортна подготовка, осигуряваща конкурентоспособност на 

учениците в съответствие със Закон за преучилищно и училищно образование, Закон 

за физическото възпитание и спорт, Концепцията за развитие на спортните училища в 
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Република България в съответствие с Национална стратегия за развитието на 

физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 година и 

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.  

 Развитие на уменията, компетентностите и ценностите на всеки ученик, чрез 

организиране на образователна среда, ориентирана към учениците, към техните 

способности и култура, основана на използването на различни информационни 

ресурси.  

 
6. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Общинско спортно училище „Дръстър“ – средище за осигуряване на условия и 

възможност за развитие на спортния талант на учениците; за формиране на ключови 

компетентности като предпоставка за учене през целия живот и личностно 

обогатяване. 

 

7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

 Повишаване на качеството и ефективността на образователния процес и 

тренировъчен процес; 

 Конкурентноспособност и издигане на авторитета на училището. 

 

8. ПРИНЦИПИ 
 

 Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки 

със законите и подзаконовите нормативни актове 

 Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, 

регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на Европейския съюз. 

 Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни 

актове на училището да бъдат публично достъпни. 

 Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и 

архивиране. 

 Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на педагогическия съвет.  

 Приемственост – добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи 

да се мултиплицира. 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни 

възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение 

на стратегическите цели.  
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9. ПЛАН K НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ  
Начална дата: 01.09.2016 г. 
Крайна дата: 31.08.2020 г.  
I. Стратегическа цел:  Повишаване на качеството и ефективността на образователния  и тренировъчен процес  
 
Мярка 1: Намаляване на безпричинните отсъствия от учебни часове и тренировъчни занимания  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

1.1. Контролна дейност на директора и зам.-директора за присъствието на 

учениците, редовността на воденето и отчитането на отсъствията им. 

През учебните 

години 

Директор,  

Зам.-директор 

Констативни 

протоколи  

1.2. Регламентиране в Правилника за дейността на училище броя на 

неизвинените отсъствия, за които се налага санкция на учениците по чл. 199, 

ал.1, т.1-5 от ЗПУО и актуализиране при необходимост в началото на учебните 

години.  

До 1 септември 

на учебна 

година  

Зам.-директор, 

Главен учител, 

Класни 

ръководители  

Правилник за 

дейността на 

училището 

1.3. Разработване и прилагане на процедури при налагане на санкции на 

ученици за допуснати неизвинени отсъствия съгласно Закон за преучилищно и 

училищно образование (стриктно спазване от класните ръководители на 

процедурата  за налагане на сакциите) и актуализиране при необходимост.  

До 1 септември 

на учебна 

година 

Зам.-директор, 

Главен учител 

Класни 

ръководители  

 

Предложения за 

налагане на 

санкции 

Заповеди на 

налагане на 

санкции 

1.4. Ежемесечно подаване (до 5 число на следващия месец) на информация до 

Училищната комисия за превенция на противообществени прояви на 

учениците за проблемни ученици (УКПППУ), допускащи безпричинни 

отсъствия. 

През учебните 

години 

Председател на 

МО„Класни 

ръководители”  

Списък на  

учениците, 

допускащи 

безпричинни 

отсъствия 

1.5. Ежемесечни работни срещи и разговори с проблемни ученици, посочени 

по Дейност 1.4. 

През учебните 

години 

Председател на 

УКПППУ  

Протоколи от 

работни срещи 
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1.6. Отнемане стипендията на ученици за допуснати неизвинени отсъствия в 

срокове, регламентирани в Правилата за отпускане на стипендии на ученици 

от ОСУ „Дръстър” след завършено основно образование.  

През учебните 

години 

Директор 

Класни 

ръководители  

Доклади 

Заповеди на 

директора 

1.7. Своевременно уведомяване на родителите при допуснати 3 неизвинени 

отсъствия от ученик чрез изпращане на писмо-покана за явяване в училище. 

През учебните 

години 

Класни 

ръководители  

Писма 

1.8. Ежемесечно изпращане на справки до Дирекция „Социално 

подпомагане” за допуснати 5 и над 5 неизвинени отсъствия до 5-о число на 

месеца, следващ месеца, за който са допуснати отсъствията. 

През учебните 

години 

Класни 

ръководители  

 

Справки за 

допуснати 

неизвинени 

отсъствия  

Мярка 2: Подобряване на дисциплината и поведението на учениците по време на учебни часовe и междучасията 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени 

индикатори - 

брой 

2.1. Ежемесечно подаване (до 5-о число на следващия месец)  на информация 

до Училищната комисия за превенция на противообществени прояви на 

учениците за проблемни ученици, нарушаващи дисциплината в учебните 

часове и в междучасията.   

През учебните 

години   

Председател на 

МО „Класни 

ръководители”  

Учители 

Списък на 

ученици с 

проблемно 

поведение 

2.2. Изготвяне и актуализиране на график за  дежурство в учебната сграда.  В началото на 

всеки срок 

през учебните 

години   

Зам.-директор 

Учители  

Констативни 

протоколи от 

административни

проверки 

2.3. Отношенията ученик-ученик и ученик-учител-родители: 

2.3.1. Обмяна на добри практики в методическите обединения за нови 

форми за взаимодействие ученик-ученик и ученик-учител-родител; 

2.3.2. Гласност и поощряване на добрите прояви в урочна и извънурочна 

дейност. 

През учебните 

години  

Председатели на 

методически 

комисии 

Учители   

Протоколи от 

проведени 

работни срещи 

Анализи на 

резултатите  

2.4. Засилване ролята на училищния ученически съвет и в частност на 

класните съвети при проблеми с дисциплината в учебните часове. 

През учебните 

години 

Училищен 

ученически съвет  

Класни 

Анализ на 

резултатите  

Отчет от 
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ръководители  дейността на 

Училищния 

ученически съвет 

Мярка 3: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация, обучение и кариерно развитие на учителите  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

3.1. План за квалификационна дейност в зависимост от потребностите на 

учителите  във връзка с Раздели III и IV на ЗПУО и  държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

М.септември 

– октомври 

през учебните 

години   

Председател на 

комисията за 

квалификационна 

дейност  

План за 

квалификационна 

дейност и отчет  

3.2. Изготвяне на модел за професионално портфолио на учителите съгласно 

условията, посочени в държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и актуализирането му при необходимост.  

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Председател на 

комисията за 

квалификационна 

дейност 

Модел/и за 

професионално 

портфолио 

3.3. Изготвяне на професионалното портфолио – начин за оценяване на 

педагогическия труд.  

През учебните 

години  

Учители  Атестация на 

учителите 

Създадени 

професионални 

портфолиа 

Мярка 4: Превенция на противообществените прояви, зависимостите, агресията и отпадането на ученици от училище  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

4.1. План за работа на УКПППУ и актуализиране при необходимост.  М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Председател на 

УКПППУ 

План и отчет за 

работата на 

УКПППУ 
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4.2. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и 

актуализиране при необходимост през учебните години.  

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Главен учител  

Класни 

ръководители  

Училищна 

програма и отчет  

4.3. Гражданско образование – училищна програма за гражданско образование 

за подкрепа на гражданското образование при условията, посочени в 

държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование. Актуализиране при необходимост през 

учебните години.  

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Председател на 

комисията по 

гражданско 

образование  

Училищна 

програма и отчет 

4.4. Здравно образование – училищна програма за здравно образование и 

превенция на зависимостите за подкрепа на здравното образование при 

условията, посочени в държавния образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. Актуализиране при 

необходимост през учебните години. 

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Председател на 

комисията по 

здравно 

образование  

Училищна 

програма и отчет 

4.5. Сформиране на групи за извънкласни форми по интереси (по проекти или 

със средства от бюджета). 

През учебните 

години   

Директор  Групи за извънкл. 

форми  

4.6. Училищна програма за превенция на тормоза и насилието съгласно чл. 185 

от ЗПУО и във връзка с изпълнение на „Механизма за противодействие на 

училищния тормоз”. Актуализиране при необходимост през учебните години. 

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Зам.-директор  Училищна 

програма и отчет 

Анкетни карти 

Протоколи  

4.7. Провеждане на разообразни училищни тържества и отбелязване на 

бележити дати с активно включване на учениците с противообществени 

прояви и с риск от отпадане от училище.  

През учебните   

години  

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители  

Тържества 

Снимки  

Анкети и анализ 

4.8. Участие в квалификационни форми по тематиката.  През учебните 

години и по 

желание на 

учители  

Директор, 

Учители  

 

 

Сертификат/ 

Удостоверение  

4.9. Осигуряване на пропусквателен режим и охрана в училището. 

Видеонаблюдение.  

Постоянен   Директор  Заповед 

Дневник за 

пропусквателен 
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режим  

Мярка 5: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

5.1. Контролна дейност на директора и зам.-директора, насочена към проверки 

на урочна дейност по предмети, включени в националното външно оценяване 

(НВО) в VII и X клас, държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните 

изпити за придобиване на степен за професионална квалификация (ДИПСПК).  

През учебните 

години 

Директор  

Зам.-директор 

Констативни 

протоколи  

5.2. Ученически проекти и оценяването им (разширяване на формите на работа 

в час). 

През учебните 

години  

Учителите  Срочни и годшни 

оценки 

Анализи на 

резултатите  по 

учебни предмети  

5.3. Портфолиото -  иновационен метод за мотивиране и оценяване на 

учениците.   

През учебните 

години  

Учителите  Срочни и 

годишни оценки 

Анализи на 

резултатите  

5.4. НВО – VII и X клас, ДЗИ, ДИПСПК (и провеждане на пробни изпити)- 

анализи на резултатите. 
 

През учебните 

години  

Зам.-директор 

Учителите 

Резулати от 

изпитите 

Анализи на 

резултатите  

5.5. Провеждане на тестове по отделните видове спорт за оценка постиженията 

на учениците. 

М.септември, 

м. януари, 

м. май-юни 

през учебните 

години  

Учители по 

спортна 

подготовка  

Протоколи 

Анализ на 

резултатите 
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5.6. Участие в квалификационни форми по тематиката.  През учебните 

години и по 

желание на 

учители  

Директор 

Учители  

 

 

Сертификат/ 

Удостоверение  

Мярка 6: Осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата и учениците  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-

брой  

6.1. Определяне на екип за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик 

– при необходимост. 

 

В началото на 

учебните 

години  

Директор  Заповед  

 

6.2. Оценка на индивидуалните потребности на учениците – при 

идентифициране на нужда от оценка на индивидуалните потребности на 

ученика.  

През учебните 

години  

Екип за подкрепа 

на личностно 

развитие на всеки 

ученик  

Протоколи от 

заседание на 

екипа 

 

6.3. План за подкрепа на ученика – при идентифициране на нужда от оценка на 

индивидуалните потребности на ученика. 

През учебните 

години  

Екип за подкрепа 

на личностно 

развитие на всеки 

ученик  

Протоколи от 

заседание на 

екипа 

План  

 

6.4. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи и актуализиране при 

необходимост. 

 

М. септември 

– октомври 

през учебните 

години    

Зам.-директор 

Председател на 

МО „Класни 

ръководители“  

Училищна 

програма и отчет  

 

6.5. Участие в квалификационни форми по тематиката.  През учебните 

години и по 

желание на 

учители  

 

Директор 

Учители  

Сертификат/ 

Удостоверение  
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Мярка 7: Модернизиране на материалната база за създаване на условия за практическо въвеждане на нови, интерактивни 

методи на обучение 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

7.1. Закупуване на мултимедийни проекти за всяка класа стая (проектно 

финансиране). 

През учебните  

години  

Директор  

Зам.-директор  

Фактури  

Складови 

разписки  

7.2. Закупуване на преносими интерактивни дъски (проектно финансиране). През учебните  

години 

Директор  

Зам.-директор  

Фактури 

Складови 

разписки 

7.3.Закупуване на преносими компютри за учителите (проектно финансиране). През учебните  

години 

Директор  

Зам.-директор  

Фактури 

Складови 

разписки 

7.4. Изграждане на Wi-Fi зона в училище (проектно финансиране). През учебните  

години 

Директор  

Зам.-директор  

Фактури 

Складови 

разписки 

7.5.Закупуване на дидактически средства по физика и астрономия (при 

наличие на проектно предложение и изграждане на кабинет). 

През учебните  

години 

Директор  

Зам.-директор  

Фактури 

Складови 

разписки 

 

Мярка 8: Взаимодействие с родителските общности, сътрудничество и активни връзки с обществеността и Неправителствените 

организации (НПО)  

 

8.1. Създаване на Обществен съвет съгласно глава XIV от ЗПУО и Правилник 

за създаване, устройство и дейност на Обществените съвети (ОбС). 

 

През учебните 

години и 

съгласно 

ЗПУО и 

Правилник за 

създаване, 

устройство и 

дейност на 

ОбС 

Директор  Покани 

Писма  

Протоколи 
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8.2. Партньорско участие в проектни дейности съвместно с НПО 

 

През учебните 

години  

Директор, 

Зам.-директор 

Инициирани 

проекти 

Реализирани 

проекти 

Мярка 9: Самооценка на училището  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

9.1. Самооценяване на училището съгласно държавния образователен стандарт 

за управление на качеството.  

През учебните 

години и 

срокове 

определени в 

ДОС   

Директор,  

Зам.-директор,  

Комисия съгласно 

ДОС 

Документи 

съгласно ДОС за 

управление на 

качеството  

9.2. Мерки за повишаване качеството на образованието.  През учебните 

години  

Директор,  

Зам.-директор,  

Комисия съгласно 

ДОС 

Документи 

съгласно ДОС за 

управление на 

качеството  

II. Стратегическа цел:  Конкурентноспособност и издигане на авторитета на училището  

 

Мярка 1: Осигуряване на условия за финансова стабилност на училището и запазване броя на персонала (педагогически и 

непедагогически) 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

1.1. Държавният план-прием (1 паралелка в V клас). През учебните 

години  

Директор, 

Зам.-директор,  

Учители  

Заповед на 

Началника на 

РУО-Силистра  

1.2. Максимална пълняемост на паралелките. През учебните 

години  

Директор, 

Зам.-директор,  

Учители 

Списък-Образец 

№1 

 Дневници  

1.3. Работа по проекти - европейски и национални програми. През учебните 

години 

Зам.-директор,  

Учители 
Проектна 

документация  
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1.4. Активиране на дейността на Училищното настоятелство.  През учебните 

години 

Директор  

 

Протоколи  

 

1.5. Отдаване на свободни помещения под наем.   През учебните 

години 

Директор,  

Главен 

счетоводител 

Договори 

 

1.6. Контролиране на разходите за електроенергия, вода и др. текущи разходи.  През учебните 

години 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Констативни 

протоколи 

Фактури  

Мярка 2: Задържане на учениците в училище  

 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

2.1. Поддържане на приветлива училищна среда - извършване на текущи 

ремонти, подмяна на маси и столове, закупуване на ново оборудване за 

класните стаи.  

През учебните 

години 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Фактури  

Складови 

разписки  

2.2. Подобряване на условията в училищния стол.  През учебните 

години 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Фактури  

Приемо-

предавателни 

протоколи 

2.3. Изготвяне на анкети в началото на всяка учебна година за проучване на 

на нагласите и очакванията на осмокласниците и техните родители за 

обучението в следващия гимназиален етап. 

В началото на 

всяка учебна 

година  

Зам.-директор, 

Главен учител,  

Класни 

ръководители  

Анкети 

Анализ на 

резултатите 

2.4. Максимално влючване на ученици от VII и VIII клас за участие на 

държавни първенства и турнири по видовете спорт.  

През учебните 

години  

Учители по 

спортна 

подготовка  

Протоколи  

2.5. Разяснителна кампания пред учениците от VII и VIII клас и техните 

родители за възможностите, които предоставя обучението в спортното 

училище. 

В началото на 

втория срок 

на всяка 

учебна година  

Директор, 

Зам.-директор 

Презентация  

Брой ученици от 

VII и VIII клас, 

продължили 

обучението си в 
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училището през 

следващите 

учебни години  

2.6. Организиране на курсове за обучение по друга професия, съобразно 

желанието на учениците и финансовите възможности на училището.  

През учебната 

година  

Директор, 

Зам.-директор 

Удостоверения  

Брой ученици, 

изявили желание 

за участие 

Мярка 3: Рекламна кампания 

  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - 

брой 

3.1. Поддържане на интернет сайт на училището.  През учебната 

година  

Зам.-директор, 

Учители, 

Завеждащ-

административна 

служба (ЗАС) 

 

Сайт на 

училището  

Посещаемост на 

сайта 

 

3.2. Популяризиране на успехите на училището в местната преса и сайта на 

училището.  

През учебната 

година  

Директор, 

Учители,  

ЗАС 

Публикации  

3.3. Изготвяне и актуализиране на рекламни материали (папки, брошури, 

плакати и др.).  

През учебната 

година  

Директор, 

Зам.-директор 

Рекламни 

материали  
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10. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  
 

 С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на 

педагогическия персонал за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с 

повишаване качеството на образованието. 

 Запознаване на училищнатага общност с промените в нормативната уредба. 

Това е процес от изключителна важност за реализиране на дейностите и гарантира 

пряка ангажираност на лицата в него.  

 Актуализация на вътрешните нормативни документи и изготвянето на нови 

правилници и процедури съгласно закон за предучилищното и училищно образование, 

държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически 

документи, както и политиките на Община Силистра в областта на образованието. 

 Актуализиране на учебни планове и програми. Разработване на нови в 

зависимост от интересите, способностите и компетентностите  на учениците и 

удовлетворяване на техните потребности. 
 

 

11. ФИНАНСИРАНЕ  
 

ОСУ „Дръстър” - Силистра е общинско училище на делегиран бюджет, който се 

утвърждава по единен разходен стандарт за брой ученици към 1 януари за съответната 

финансова година. 

Финансови средства училището получава и чрез реализиране на проекти по 

европейски и национални програми. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните 

цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки 

фактор чрез осъществяването на мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

 делегирания бюджет на училището; 

 целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – Община Силистра; 

 собствени средства; 

 средства от проекти и програми, финасирани от ЕС; 

 други източници. 

 

 

12. МОНИТОРИНГ 

   

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година при необходимост и в 

случаи на значителни промени на организацията на работа в училище или на 

нормативната база в образованието. Въз основа на тази стратегия се изработва 

ежегодно годишен план за дейностите с конкретни срокове, отговорници и 

финансиране. Годишният план се приема от педагогическия съвет. 

Мониторингът по изпълнение на предвидените в стратегията и съответно в 

годишния план дейности е приоритет на ръководството на училището и обществения 

съвет като орган за граждански контрол.  


