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I. УВОД 

 
Стратегията за развитие на училище „Любен Каравелов” град Хасково се основава 

на Закона за народната просвета, Правилника за прилагането на ЗНП, приоритетите на 
МОН и на РИО , град Хасково, както и на спецификата на училището. Стратегията е 
приета на заседание на педагогическия съвет на 24.04.2008 г. в съответствие с чл. 150, 
ал.1, т.1 от ППЗНП. Разработена е въз основа на необходимостта от постигането на 
високи резултати в учебно-възпитателната работа на училището и е насочена към 
модернизиране на образователния процес, към стриктно съблюдаване на правата на 
детето и към възпитаването му в дух на националните и европейски ценности.  
 Настоящата стратегия е базирана на основните положения в Националната програма за 
развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 
(2006-2015 г.), Стратегията за развитие на системата на средното образование в 
Република България, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на 
детето и Правилника за неговото прилагане, Закона за предучилищното и училищното 
образова-ние. 

 В унисон с посочените документи ОУ „Л. Каравелов,” гр. Хасково поставя в 
центъра на образователния процес ученика с неговите заложби, интереси и 
потребности с цел да развие адекватно и в максимална степен заложеното у всяко дете 
и на тази основа да се създадат условия за неговата добра социална реализация.  

Стратегията е актуализирана, обсъдена и е приета на заседание на ПС с Протокол 
№ 10 от 09.09.2016 година. 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

A. УЧЕНИЦИ 

     1. Прием в училището. 

1.1.Приемът в училището се извършва съгласно ЗНП за прием в 
общообразователните училища. Удовлетворяват се желанията на учениците да изучават  
ЗИП по БЕЛ, английски език и  математика в І-ІV клас , БЕЛ ,математика и ИТ в V-VІІ 
клас. 

1.2. Прием в І клас.         
Увеличеният брой постъпващи в І клас ученици през 2012-2013 г. , 2013-2014 г.и 

2014-2015 г.  е резултат не само от демографски особености, но и от подобрения имидж 
и повишения авторитет на училището сред местната общност. През учебната 2015-2016 
г. постъпващите ученици бяха 43 на брой, от които двама със СОП, на ресурсно 
подпомагане.През учебната 2016-2017 г.  в училището са записани 69 първокласници  в 
3 паралелки, а от тях 68 ученици са включени в ПИГ. 

     2. Брой ученици - общо, по класове и паралелки. 

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 283 ученици.Констатирана 
е тенденция към увеличаване броя на обучаваните в училището ученици, а през 2015-
2016 г. - 288 ученици в 14 общообразователни паралелки от I-VII кл. в дневна форма и 
един ученик в самостоятелна форма на обучение за даровити деца под 16 години. 
Очакванията са през следващите години, чрез по-голяма гласност на успехите на 
нашите ученици в задължителната подготовка, в извънкласните дейности, в олимпиади 
и състезания в различните КОО както и чрез подобряване на МТБ, броят на учениците 
да се увеличи. 

     3. Ученици, преместени в други училища.   
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Учениците се преместват в други училища по желание на родителите или смяна на 
местоживеене и напускане на страната. 

    4. Придошли от други училища ученици.     

Придошлите ученици за 2014/2015 са 10 на брой. Учениците са записани в 
училището по желание на родителите за смяна на училище или поради промяна в 
местоживеенето. 

Придошлите ученици за 2015/2016 са 2 на брой. 

   5. Наказания на ученици:        

Наложени са наказания на учениците от прогимназиален етап на обучение - за 
неспазване на Правилника за дейността на училището. Тенденцията е към увеличаване 
броя на наказаните ученици с цел превенция. 

Наказаните ученици за 2014/2015 учебна година са 3. Всички те са наказани по член 
139 ал.1 т.1. За учебната 2015/2016 г. наказаните ученици са 4 по член 139 ал.1 т.1. 

    6. Повтарящи и невладеещи български език ученици. 

Няма повтарящи класа и невладеещи в достатъчна степен български език ученици.  

    7. Деца със СОП – 2 
През 2011/2012 и 2012/2013 учебна година в училището се обучава 1 ученик със 
СОП. 
През 2013/2014 учебна година в училището се обучават 2 ученици със СОП.  
През 2014/2015 учебна година в училището се обучават 1 ученик със СОП. 

През 2015/2016 учебна година в училището се обучават 3 ученици със СОП. 

 

Б. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Училището разполага с педагогически и непедагогически персонал от 34 души. 
Учителската колегия наброява 27 души.  

1. Педагогически персонал-образователно квалификационна степен. 
Бакалавър – 7 
Магистър – 19 
Професионален бакалавър -1      

2. Педагогически стаж       

63 % от педагогическия персонал е със стаж над 20 години. 

3. Непедагогически персонал:      

От общо 7 души непедагогически персонал един е със степен магистър , един- със 
средно специално, трима - със средно, един е професионален бакалавър и един с 
основно образование. 86 % работят в училището повече от 2 години. 

4. Развитие на човешките ресурси 
4.1. Екип от преподаватели с висока мотивация за работа и желание за повишаване 

на професионалните компетенции. 
4.2. Няма незаети щатове. 
4.3. Придобитите ПКС и участието в различни квалификационни форми са пример за 

високата квалификация на учителския състав. Педагогическият персонал е със 
следните професионално- квалификационни степени: 

Втора ПКС -2 
Четвърта ПКС- 2 
Пета ПКС- 2 
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4.4. Участие на учители в разработването и реализирането на проекти на МОН. 
Национална програма „ Без свободен час” 
4.5. Придобиване на нова професионална квалификация чрез участие в програми на 

НИОКСО. 

     5. Тенденции за оптимизиране на кадровите ресурси. 

При формиране на годишните нормативи на преподавателите оптимално се 
използват първоначалната им и придобитите вследствие на участие в квалификационни 
форми квалификации. 

Разработва се годишен план за включване на учителите във вътрешно училищни и 
извънучилищни квалификационни форми. 

 

В.  ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС. 

1. Учебен план 

През 2008/2009 учебна година учебният план от 2003г. замени изцяло действащите 
от 1992г. учебни планове за обучение с разширено изучаване на музика, ИИ, 
хореография. ПС ежегодно обсъжда и приема училищен учебен план, в който се 
конкретизират учебните предмети, изучавани в ЗИП и СИП за съответната учебна 
година. 

От 2010/2011 учебна година в училището е въведена целодневна организация на 
обучение за учениците от І клас. През 2011/2012 учебна година целодневна 
организация на обучение обхваща и учениците от втори клас , през 2012/2013 учебна 
година- трети клас,  през 2013/2014 учебна година - четвърти  клас, през 2014/2015 
учебна година и пети клас. През 2015-2016 учебна година целодневна организация на 
обучение обхвана и учениците от шести клас. 

 

2. Резултати от изпити. 

2.1. Резултати от външно оценяване в ІV клас. 

През 2011/2012 учебна година учениците от ІV клас показаха по-висок резултат на 
външното оценяване от средния за страната. 

През 2012/2013 учебна година резултатът от външното оценяване по БЕЛ  в ІV клас 
е 15,78 при среден за страната 13,41. По математика резултатът е 14,89 при среден за 
страната 13,96. По Човекът и природата – 17,11 при среден за страната 16,25.По 
Човекът и обществото – 16,38 при среден за страната 14,84. Тенденцията към 
повишаване на средния тестови бал на училището се запазва. 

През 2013/2014 учебна година показаните резултати на НВО са над средните за 
областта (+3,31) и за страната (+3,14), но целта е те да се подобряват. Резултатът от 
външното оценяване по БЕЛ  в ІV клас е 17,82 при среден за страната 13,87. По 
математика резултатът е 16,55 при среден за страната 13,52. По Човекът и природата – 
18,18 при среден за страната 15,26.По Човекът и обществото – 17,74 при среден за 
страната 14,60. Тенденцията към повишаване на средния тестови бал на училището се 
запазва. Средният тестови бал на училището, сравнен с този на областта и страната е с 
около 3 точки по-висок. 

Необходимо е да се работи в посока усъвършенстване на уменията за учене и 
мотивиране на учениците към постигане на високи резултати в образователния процес.  

През 2014/2015  учебна година резултатът от външното оценяване по БЕЛ  в ІV 
клас е 19,31 при среден за областта 14,1. По математика резултатът е 18,31 при среден 
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за областта 13,95. По Човекът и природата – 19,03 при среден за страната 15,56.По 
Човекът и обществото – 18,44 при среден за страната 13,99. Тенденцията към 
повишаване на средния тестови бал на училището се запазва. 

През 2014/2015 учебна година показаните резултати на НВО са над средните за 
областта (+4,37) и за страната (+3,94), но целта е те да се подобряват. Тенденцията към 
повишаване на средния тестови бал на училището се запазва. Средният тестови бал на 
училището, сравнен с този на областта и страната е с около 4 точки по-висок. 

Необходимо е да се работи в посока усъвършенстване на уменията за учене и 
мотивиране на учениците към постигане на високи резултати в образователния процес.  

През 2015/2016 година показаните резултати на НВО по БЕЛ, математика и 
човекът и природата са с малка разлика по-ниски от тези през 2014/2015. По човекът и 
обществото разликата е положителна в полза на резултатите през 2016г. Средният 
училищен резултат /17,93/ точки от НВО е по-висок с /4,06/ точки от средния резултат 
заобластта /13.87/ точки и с /3,48/ точки от средния резултат за страната /14,45/ точки. 

През 2016/2017 година усилията по всички предмети ще се насочат  към 
повишаване на устойчивостта и надеждността на знанията и уменията, прилагани при 
решаване на задачи със свободен отговор. 

 

2.2. Резултати от НВО в VІІ клас.       

На приемния изпит след 7 клас няма неявили се ученици през учебната 2012/2013 г. 
ДОИ са овладени в много добра степен. Резултатите на училището  по всички предмети 
са много по-високи в сравнение със средните за страната.  Училището е в ТОП 10 на 
училищата по резултат от външно оценяване и изпит след VІІ клас за 2012/2013 г. 

На общинско ниво училището е на второ място по БЕЛ с бал 46,02 , по математика 
– 44,58 , по физика и астрономия -12,10 , чужд език – 27,75 и на четвърто място по 
химия и опазване на околната среда с бал- 10,10. На областно ниво училището е на 
трето място по БЕЛ , математика, чужд език и на четвърто по физика и астрономия . 

 
През 2013/2014 учебна година няма неявили се ученици. Средните училищни 

резултати по всички предмети от НВО -VІI клас са по-високи от средните резултати за 
областта и страната, с изключение на тези по история и цивилизация. Най-голяма е 
разликата по английски език /+7.32/ т. в полза на училищния бал спрямо областния и 
+6.44 спрямо националния. 

През 2014/2015  учебна година от общо 35 седмокласници 33 ученици се явяват на 
НВО и на II модул по БЕЛ и математика. Постигнати са следните резултати по 
учебните предмети : БЕЛ- 4,32, математика- 3,61, биология и ЗО- 4,77, физика и 
астрономия- 4,40, химия и ООС- 4,74, история и цивилизация- 4,40, география и 
икономика- 4,22, английски език – 4,51.На  общинско ниво училището е на трето място 
по химия и ООС, на пето място по английски език и биология и здравно образование, 
на шесто място по БЕЛ, на седмо място погеография и икономика и математика и на 
осмо място по физика и астрономия и история и цивилизация. 

През 2015/2016  учебна година от общо 39 седмокласници всички ученици се 
явяват на НВО и на II модул по БЕЛ и математика.Средният годишен успех от ЗП в VІI 
клас по всички учебни предмети с изключение на физика и астрономия е по-висок от 
успеха на НВО. Разликите са в диапазона -0,08 до +0,65. Успехът по БЕЛ  от НВО е 
добър 4,31, а годишният успех много добър 4,51 , като разликата от 0,21 е в полза на ЗП 
по БЕЛ. Успехът по математика от НВО е добър 3,61, а годишният успех ЗП – добър 
4,26 (разликата 0,65 е в полза на ЗП по математика). Постигнати са следните резултати 



7 
 

по учебните предмети : биология и ЗО- 4,21, физика и астрономия- 4,21, химия и ООС- 
4,00, история и цивилизация- 4,69, география и икономика- 4,22, английски език – 4,41 

 

2.3. Резултати от поправителни изпити. 

В резултат на засилената индивидуална работа с изоставащите ученици и по-тясна 
връзка с родителите от 2005 г. до 2015 г. няма ученици на поправителни изпити. 
Повтарящи ученици за разглеждания период също няма. През настоящата 2015-2016 
учебна година една ученичка от VI клас е изоставаща с 4 поправителни изпита, които 
издържа успешно. 

3. Резултати от олимпиади, състезания и конкурси на общинско, областно, 
национално и международно ниво.   

Ежегодно наши ученици изразяват своето желание да приложат усвоеното в ЗП и 
ЗИП в условия, различни от класно-урочните в училище, като участват в олимпиади по 
БЕЛ, математика, биология и ЗО, физика и астрономия, география и икономика, 
история и цивилизация. От явилите се ученици през 2012/2013 г. на националното 
състезание  по БЕЛ са се класирали 10 за областен кръг. В състезанието по БЕЛ, 
организирано от съюза на българските филолози,  учениците  от начален етап се 
представиха отлично. В състезанието Знам и мога са се класирали 4 ученици на 
областен кръг. 

Учениците от начален етап ежегодно участват в математическото състезание 
„Кенгуру”, Коледното, Великденското математическо и състезанието, посветено на 
Иван Салабашев. През 2012/2013 г. една ученичка от ІІ клас е класирана съответно на 
първо място на математическото Кенгуру  и на трето място във Великденското 
математическо състезание. Общо по математика класираните на областен кръг ученици 
са 4.  

По ХООС, Биология и ЗО, Физика и астрономия се е класирал 1 ученик.   

През 2013/2014 учебна година на олимпиадите по география и икономика, 
биология и здравно образование,физика и астрономия,химия и опазване на околната 
среда са класирани по двама ученици. По български език и литература, и на 
националното състезание по музика са класирани по трима ученика. 

Една ученичка от VII клас е класирана на първо място на Великденското 
математическо състезание. На областния кръг на състезанието „Знам и мога“ се е 
класирал 1 ученик. 

Отборите по волейбол и футбол представят успешно училището в общински и 
областни състезания. Спечелени са първо място на общинско и областно ниво и от 
двата отбора. 

През 2014/2015 учебна година една ученичка от VII клас е класирана на първо 
място на олимпиадата по български език и литература  и на НВО по български език и 
литература.   

През 2015/2016 учебна година на олимпиадите по биология и здравно образование, 
география и икономика, физика и астрономия и математика  е класиран по един ученик 
за областен кръг. По български език и литература са класирани  двама,  а по химия и 
опазване на околната среда - четирима ученици.В националното състезанието 
„Любословие“ са класирани за втори кръг 17 ученици. 

Участия в извънучилищни дейности по националния календар: наградените 
ученици в конкурси по изобразително изкуство са 43, като в конкурса „С очите си 
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видях бедата“ 1 ученик е спечелил първо място на областно ниво. По история и 
география  в Национален исторически конкурс „Родолюбие“ са участвали 14 ученици, а 
в областен конкурс по фотография „Природата твори чудеса“ един ученик е спечелил 
първо място и един - трето място. 

Отборите по волейбол, футбол  и хандбал успешно представят училището в 
Общински ученически игри. Спечелени са второ място по футбол и волейбол - момчета 
и трето място - момичета, по баскетбол- четвърто място. Момичетата  завоюваха първо 
място на общинско и областно ниво по хандбал и второ място в голяма зона. 

Ученици от училището ежегодно участват в конкурси, организирани от общината, 
ГЗ, РИОКОЗ, ОП , „Младежки център” и МОН. 

 

       4. От октомври 2011г. в училището се развиват формирани по проект УСПЕХ 
секции и клубове. 

       През учебната 2013/2014 година в училището работят следните форми за ИИД по 
проект УСПЕХ: 

 

 

№  Област на 
извънкласната 
дейност  

Форма  Наименование на 
извънкласната 
дейност 

Учител / 
Ръководител 

 
1. 

Природоматемати-
чески науки 

1.клуб 
 

1. „Млад еколог” 
 

1. Живка Стефанова 
 

2. 
 

Хуманитарни науки 1.клуб 
2. клуб 

1.„Аз обичам 
България” 
2. „Щастливoдетство” 

1.Галя Тодорова 
 
2. Мария Василева 

3. Здравно образование  клуб  „Зелени пътеки” 1. Живка Стефанова 
4. Здравословен начин на 

живот 
1. секция 
 

„Шампиони в тениса 
на маса“ 

1.Петър Бойчинов 

5. Комуникативни 
умения на роден език 

1. клуб 
 

1.„Училищни медии” 1. Живка Стефанова 

6. Умениязасамостоятелно 
учене и събиране на 
информация 

1. клуб 
2. клуб 
 

1. „Музикален свят“ 
2. „Пътешествие” 

1. Албена Ройдева 
2. Раиса Найденова 

7. Културни компетент-
ности – изразяване на 
идеи, творчество емо-
ционално и естети-
ческо съпреживяване 
чрез литература, музи-
ка и други  изкуства 

1.танцов  
състав 
 
2. танцов 
състав 

1. „Акцент” – 
формация 2/4 
 
2. „Акцент” – 
формация 7/8 

1.Даниела Делчева 
 
 
2. Даниела Делчева 
 
 
 

8. Граждански компетен-
тности-форми на пове- 
дение за успешно 
участие в живота, 
разрешаване на 
конфликти 

1.клуб 1.„Хасково-моят 
град“ 

1.Златка Герджикова 

9. Предприемачество 1.клуб 1.„Джуниър“ 1.Сийка Тодорова 
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През учебната 2014/2015 година в училището работят следните форми за ИИД по 
проект УСПЕХ: 

 
№  Област на 

извънкласната дейност  
Форма  Наименование на 

извънкласната 
дейност 

Ръководител  

1. Природоматематически 
науки 

клуб 
 

 „Млад еколог”  Живка Петкова Стефанова 

2. Хуманитарни науки  клуб 
 
 клуб 

 „Щастливo детство” 
 
 

 Мария Василева  
 Василева 
 

3. Здравно образование  клуб  „Зелени пътеки” Живка Петкова Стефанова 

4. Здравословен начин на 
живот 

секция „Волейбол” Иван Латунов Уралов 

5. Умения за 
самостоятелно учене и 
събиране на информация 

1. клуб 
 
2. клуб 

1. „Музикален свят” 
 
2. „Пътешествие” 

1. Албена Петрова Ройдева 
2. Раиса Музагитовна 
Найденова 

6.  Граждански 
компетентности – форми 
на поведение за успешно 
участие в социалния 
живот 

1. клуб 
 
2. клуб 

1.„Хасково – моят 
град” 
 
2.„Родни простори” 

1.Златка Недялкова 
Герджикова 
 
2. Кинка Маринова Ганева 

7. Предприемачество клуб „Джуниър” Сийка Тодорова 

8. Културни 
компетентности – 
изразяване на идеи, 
творчество емоционално 
и естетическо 
съпреживяване чрез 
литература, музика и 
други  изкуства 

1.танцов  
състав 
2. танцов 
състав 

1. „Акцент” – 
формация 2/4 
2. „Акцент” – 
формация 7/8 

1.  Даниела Копчева 
Делчева 
2. Даниела Копчева 
Делчева 

 

През учебната 2015/2016 година в училището работят следните форми за ИИД: 

 

ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ 
УЧЕНИЦИ 

РЪКОВОДИТЕЛ ПЕРИОД 

Спортна 
секция 

Волейбол 

момичета 

15 Иван Уралов 01.12.2015- 

07.06.2015 

Спортна 
секция 

Волейбол 

момчета 

15 Иван Уралов 01.12.2015- 

07.06.2015 

Клуб Родолюбие 18 Албена 04.12.2015- 
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Ройдева 27.05.2015 

Танцов състав Акцент 

Формация 7/8 

14 Даниела 
Делчева 

02.12.2015- 

31.05.2015 

Танцов състав Акцент 

Формация 7/8 

15 Даниела 
Делчева 

02.12.2015- 

31.05.2015 

Клуб Млад еколог 21 Живка 
Стефанова 

03.12.2015- 

09.06.2015 

ОБЩО 6 форми 98 ученици 4 ръководители 01.12.2015- 

09.06.2015 

 

    5. Среден успех на училището- 5.37     

    6. Неизвинени отсъствия от учебни занятия- 145,3 

Повечето  извинени отсъствия са направени от ученици в начален етап. 

Учениците от 5-7 клас натрупват неизвинени отсъствия предимно от закъснения за 
час.  

7. Работа за личностното развитие на ученика. 

Цялостната учебна и възпитателна работа е насочена към личностното развитие на 
ученика – духовно, морално и професионално. 

 

Г.   УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Училището се помещава в четириетажна сграда, която е в много добро състояние. 
Разполага с добре обзаведени и грижливо поддържани кабинети по БЕЛ за ПЕОО, АЕ 
за НЕОО, изобразително изкуство, музика, физика, биология, химия, ИТ, ДТИ с актова 
зала, два физкултурни салона, фитнес зала и спортна площадка. 

За подобряване качеството на урочната дейност и възпитателната работа се 
използват нагледни пособия – табла за онагледяване на обучението по различни учебни 
дисциплини, карти, глобуси, сбирки по биология и химия, комплекти по физика, учебна 
и художествена литература, УТС- CD плейъри, касетофони, касети, ММ –система, 
озвучителна техника. 

Училището притежава задължителната учебна документация. УВП е обезпечен на 
100% с безплатни учебници. Набелязани са мерки за осъвременяване на базата за 
използването на информационната техника и обновяване на сбирките по биология и 
химия и комплектите по химия. 

 

Д.   ФИНАНСИРАНЕ 

1. От 1998 г. училището работи по Наредба № 6 за икономическа самостоятелност, а 
от 2000г. се финансира чрез делегиран бюджет, което е положителен елемент по 
отношение на финансирането и децентрализацията в системата на МОН. 

2. Допълнителни финансови средства, се осигуряват чрез проектно финансиране. 

3. Финансово подпомагане от училищното настоятелство 
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Е.  ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

1. Работа с родителите. 

По важните за обучението, възпитанието и безопасността на децата въпроси се 
провеждат срещи с родителите – по класове, в началото на І и ІІ учебен срок; 
индивидуални в рамките на часа за консултации с родители и ученици; за запознаване с 
условията за прием след VІІ клас. 

За по-ефективно взаимодействие с учениците нарушаващи ПДУ и с техните 
родители от 2008/2009 г.учебна година в училището действа консултативен кабинет за 
координиране дейността на УКБППМН и МКБППМН. В кабинета се извършва 
превантивна възпитателна работа с деца за намаляване на риска от извършване на 
противообществени прояви, консултации с деца, нуждаещи се от помощ при решаване 
на конфликти, корекционно-възпитателна работа с ученици.  

Необходимо е прилагането на по-ефективни форми на комуникация в триадата 
ученик-учител-родител за ангажиране на родителите към проблемите на децата. 

2. Училищно настоятелство. 

От 1996 г. е създадено и функционира Училищно настоятелство, вписано в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Настоятелството 
съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 
училището. 

Включването на УН в разнообразни училищни и извънучилищни мероприятия 
съдейства за по-ефективно участие на родителската общност в училищния живот. 

3. Връзки с неправителствени организации. 

ОУ „Л. Каравелов”,град Хасково, е включено в системата на асоциираните към 
ЮНЕСКО училища в България, която обхваща над 50 училища в страната и се 
ръководи от Национален координатор на АСУ към МОН. Налице е необходимост от 
актуализиране на взаимодействието между училището и системата и проучванена 
възможностите за включване в проекти, свързани тематично с дейностите на 
ЮНЕСКО, като опазване на околната среда, популяризиране на паметници на 
културата, образование за демократично гражданство, права на човека и др.  

Училището осъществява активно взаимодействие с РИО на МОН, Община Хасково, 
МКБППМН, РИОКОЗ, ГЗ, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на 
детето” ОДП, служба ПАБ и сътрудничество със сродни училища, народни читалища в 
града, ОП „Младежки център”. 
 
III. МИСИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО 
 

Главна ценност в образователната система еличността на ученика. ОУ „Любен 
Каравелов” осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо 
традиции и новаторство, съобразно идеите на приобщаващото образование за 
стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като 
знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява посредством: 
•Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. 

•Екип, който прилага идеите на приобщаващото образование, насърчава 
непосредствеността и свободата на изразяване на мисли и чувства, за да бъде детето 
разбрана и значима страна в процеса на обучение. При работата с учениците училището 
основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с 
мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на 
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причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на 
добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

 
•Екип, който е ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично 
променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му 
поведение към обществения живот. 

Основната мисия на  училището ни е да изгражда личности - знаещи и можещи, с 
широка култура, национални добродетели и европейски ценности, като създава 
възможно най-добрите условия за развитие на всеки един ученик, така че да се 
постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, което ни 
отличава от другите, е високото равнище на успеваемост на нашите ученици. Затова 
нашата мисия е: ”Училище, предоставящо качествено образование”. 
 
IV. ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО 
 

Утвърдило се през годините като учебно заведение с  над 25-годишна история, ОУ 
„Любен Каравелов” формира визията си като учебно заведение, в което основна 
образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения. Ето защо 
нашата визия е: „Училище с традиции – училище с бъдеще”. 

 
ОУ „Любен Каравелов” се отличава като: 
•  Училище, асоциирано към ЮНЕСКО, с дългогодишни традиции  и опит ; 
•  Въведено целодневно обучение от 2010 година.; 
•  Съчетаване на класни  и извънкласни форми на обучение и възпитание; 
•  Различни по характер дейности,   насочени към удовлетворяване  на желанията и 

потребностите на учениците; 
•  Обучение на високо ниво с използване на иновативни и информационни 

технологии; 
• Висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от 

отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане 
на човешкото достойнство; 

• Работа с талантливи деца;  
• Работа с деца в неравностойно социално положение; 
• Работа с деца със специални образователни потребности; 
• Работа с деца с различна етническа принадлежност; 
• Уютна и функционална образователна среда. 
 

V. ПРИОРИТЕТИ: 
 
1.Удовлетворяване на образователните потребности и реализиране на 

творческите заложби на учениците. Осигуряване на възможности за личностна изява, 
инициативност и творчество на учениците чрез широк спектър от извънкласни форми. 
Ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици. 

2.Утвърждаване на училището като образователна и културна институция. 
Осигуряване на спокойна и защитена атмосфера за работа и общуване, подпомагаща и 
гостоприемна образователна среда.Подкрепата е част от всеки тип преподаване и 
всички специалисти са ангажирани с нея. 

3. Привличане на родителската общност и други институции в подкрепа и 
съдействие при осъществяване  политиката на училището.Оптимизиране на 
отношенията ученик – учител – родител. 
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4.Подобряване на външната и вътрешна среда.Участие в национални и 
европейски програми и проекти за по-добра материално-техническата обезпеченост 
на учебния процес. 

 
VI. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА    

Създаване на оптимални условия за осигуряване на съвременно образование с 
високо качество, възпитание в духа на националните и европейските ценности и 
формиране на креативни, социално отговорни личности, пълноценно интегрирани в 
обществото. Личности, с високи компетенции и активна гражданска позиция способни 
да изразяват себе си с отговорност и да зачитане правата на другите. 
Цели на стратегията по основните направления: 
А. Учебна дейност 

     1. Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на НВО. 
     2. Стимулиране ученето за знания и умения и целенасочена работа с изявени 
ученици. 
     3.Обезпечаване с учебници и осигуряване на учебно-технически средства за 
преподавателите. 
     4. Прилагане на стимули за привличане и задържанена квалифицирани и подготвени 
кадри.  
     5.Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на 
преподавателите. 
 
Б. Възпитателна дейност 

     Утвърждаване на училищна политика за подкрепа на личностното развитие и 
израстване на младите хора, в която цялостната работа на педагогическата колегия с 
децата/ пряко и косвено/ е насочена към формиране на следните ценности: 
    ◊ Свобода на мисленето    
    ◊ Толерантност и уважение към другия   
    ◊ Честност, откритост, добронамереност  
    ◊ Респект към институцията.Принадлежност към училището  
    ◊ Родолюбие. Любов към природата 
 
Качества: 

   ◊ Достойнство    
   ◊ Организираност, съобразителност   
   ◊ Инициативност  и целенасоченост    
   ◊ Отговорност и самодисциплина 
   ◊ Емпатия 
 
Социални и личностни умения на ученика: 

   ◊ Свободно и обосновано да изразява позиция  
   ◊ Да общува и работи в екип    
   ◊ Взимане на решения.Концентрация    
   ◊ Лидерски умения 
   ◊ Решаване на конфликти. Понасяне на  критика и неуспех 
 

При училищното планиране се включват дейности, насочени към: 

   ◊ Поддържане набезопасна среда и условия на пълна равнопоставеност на всички ученици 
   ◊ Изграждане на общности в класовете   
   ◊ Превенция на  агресивно поведение 



14 
 

   ◊ Гражданско образование    
   ◊Физическото възпитание и  спортуване 
   ◊ Популяризиране и насърчаване на здравословния начин на живот  
   ◊ Екологично възпитание 
   ◊ Развитие на талантите и заложбите    
   ◊ Организиране на свободното време и отдиха  учениците 
   ◊ Съвместни инициативи с Центровете за подкрепа за личностно развитие,  работещи 
с младите хора 
   ◊ Следване на утвърдените традиции на училището и обогатяване с нови 
   ◊ Стимулиране на добрите практики във възпитателната дейност и популяризиране на 
постижения сред ученици, родители и общественост. 

 
ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ: 
 
1. Ориентация на образователната политика към личностно-центрирания подход. 
Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик и 
ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици 
2. Повишаване ефективността на управлението на училището. 
3. Привличане на ресурси от външната среда. 
4. Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес. 
 

ПОДЦЕЛИ: 

Специфична цел 1.1.Организиране на урочната работа в съответствие личностно-
центрирания подход. 
Подцел 1.1.1. Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите. 
Подцел 1.1.2. Стимулиране иновационното мислене на учителите. 
Подцел 1.1.3.Стимулиране развитието на всеки ученик. 
 
Специфична цел 1.2.Стимулиране и развитие на интересите и творческите 
заложби на учениците. 
Подцел 1.3.1. Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми. 
Подцел 1.3.2. Създаване на форми за ранно професионално развитие и израстване на   
учениците. 
Подцел 1.3.3.Целенасочена работа с изявени ученици. 
Подцел 1.3.4.Организиране на форуми за изява на талантливи ученици. 
 

Специфична цел 1.3.Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление 
Подцел 1.2.1.Издигане ролята и авторитета на ученическото самоуправление в 
управлението на училището. 
Подцел 1.2.2.Разширяване дейността и възможностите му чрез разнообразни 

инициативии възпитаване в родолюбие, уважение и зачитане на националните символи, 
националните празници и съпричастност към глобалните проблеми на човечеството.  
 
Специфична цел 1.4.Превенция и противодействие на противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните ученици. 
Подцел 1.4.1.Създаване на ефективна система за превенция на тормоза в училище. 
Подобряване на дейността на училищната комисия за противодействие на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
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Подцел 1.4.2.Оптимизиране на превантивната дейност по отношение на сериозните 
обществени проблеми: нарастващата агресия сред децата, зависимостите, СПИН, 
трафика на хора и други опасни тенденции. 
Подцел 1.4.3.  Взаимодействие с МКБППМН към Община Хасково. 
Подцел 1.4.4. Мерки за ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици. 
 
Специфична цел 2.1.Укрепване на кадровия потенциал. 
Подцел 2.1.1. Целенасочена и ефективна кадрова политика 
Подцел 2.1.2.Ориентиране на системата за вътрешно-училищен контрол към 
придържането идоближаването на урочната работа към новите образователни ценности. 
 
Специфична цел 2.2.Привличане на учителите и учениците в управлението на 
училището. 
Подцел 2.2.1. Участие на учители и представители на учениците в процеса на вземането 
на управленски решения. 
Подцел 2.2.2. Делегиране на правомощия. 

 
Специфична цел 2.3.Укрепване на план-приема на ученици. 
Подцел 2.3.1. Увеличаване броя на на учениците, приемани в І клас. 
Подцел 2.3.2. Стабилизиране на броя паралелки след V клас. 
Подцел 2.3.3. Укрепване на постоянните контакти с ЦДГ № 18.  
 
Специфична цел 2.4. Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на 
качеството на образователния процес 
Подцел 2.4.1. Свеждане до минимум броя на отпадналите ученици. 
Подцел 2.4.2.Контрол по изпълнение на ДОИ. 
 
Специфична цел 2.5.Подобряване информационната и комуникативната среда. 
Подцел 2.5.1. Внедряване на ИКТ в управлението на училището. 
Подцел2.5.2.Делегиране на права. 
 
Специфична цел 2.6. Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба. 
Подцел 2.6.1. Разработване на вътрешноучилищна система за стимулиране и оценяване 
труда на учителите. 
Подцел 2.6.2. Разработване на методика за диференциране заплащането на труда.  

 
Специфична цел 2.7.Повишаване ролята на училищното настоятелство в 
управлението на училището. 
Подцел 2.7.1. Отбелязване на училищни празници, провеждане на състезания и конкурси. 
Подцел 2.7.2.Подкрепа на ръководството на училището. 
 
Специфична цел 3.1.Изграждане на капацитет за разработване на проекти и 
участие в европейски и национални програми за развитие на образованието. 
Подцел 3.1.1. Създаване на екипи за разработване на проекти. 
Подцел 3.1.2. Утвърждаване на мениджъри по управление на спечелени проекти. 
 
Специфична цел 3.2.Разширяване мрежата на сътрудничество с 
Неправителствени организации. 
Подцел 3.2.1.Привличане на партньори за участие в проекти. 
Подцел 3.2.2.Сътрудничество и подкрепа за реализиране на ученически инициативи. 
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Специфична цел 3.3.Привличане на родителите в подкрепа на училището 
Подцел 3.3.1.Мотивиране на родители за участие в училищни и извънучилищни 
мероприятия. 
 
Специфична цел 4.1.Подобряване и модернизиране на материалната база на 
училището. 
Подцел 4.1.1.Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по физика, химия 
и биология. 
Подцел 4.1.2.Подмяна на остарялото обзавеждане на класните стаи и кабинети. 
Подцел 4.1.3. Ремонтиране и реновиране на физкултурен салон и спортните площадки. 
Подцел 4.1.4. Подобряване на вътрешното обзавеждане и украса. 
Подцел 4.1.5.Oбогатяване на библиотечния фонд. 
 

VІI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
Дейности по приоритет 1: Удовлетворяване на образователните потребности на 
учениците и ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици. 
Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и творчество. 

Очаквани резултати: УПВ, съответстващ на потребностите, способностите и 

интересите на ученика, осигурено качествено образование за всички учещи се. 

Създадена позитивна учебна среда.Обучение и възпитание, адекватни на 

съвременните обществено-икономически тенденции. 

1. Превръщане на ученика в партньор в педагогическото общуване чрез използване на 
адаптивни към променящите се изисквания на младите хора методи и форми на 
обучение: разширяване използването на интерактивните методи и ИТ в преподаването, 
тренинги, състезания, проекти и др.  

2. Проучване на интересите и потребностите на учениците по отношение на обучението 
им. Избор на учебници и учебни помагала, отговарящи в максимална степен на 
нуждите на УВД. 

3. Оптимизиране на текущия контрол и оценка на знанията на учениците– ритмичност, 
качествен анализ на входно-изходните резултати. 

4. Включване на учениците в групи по СИП, обхващащи всички паралелки в 
училището. 
5. Обхващане на учениците в ПИГ за всички класове. 
6. Разнообразяване дейността на съществуващите и създаване на нови клубове за 
извънкласни дейности. 
7. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците, което съдейства за информиран 
избор на образователен и професионален път. 
7. Организиране на концерти, конкурси, базари и други дейности, където учениците 
могат да изявят способности и дарби. 
9. Дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и появишаване на 
грамотността  през 2015-2016 г. 

9.1.Повишаване на четивната техника на децата чрез дейности за създаване и 
поддържане на мотивация за четене: създаване на клуб „Приятели на книгата, 
насърчаване на дигиталното четене;Организиране на публични четения - „Най-
обичам....“, “Любими приказни герои гостуват на най-малките”и др. 
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9.2. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива. Провеждане и 
популяризиране на инициатива „Подарък за училищната библиотека”; Провеждане на 
училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги. 

9.3. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да 
увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езиково развитие. 

9.4. Повишаване на равнището на грамотност. Диагностициране на езиковото 
развитие на децата от 1-7. клас. Провеждане на национални състезания и олимпиади за 
изява на таланти в областта на четенето и грамотността. Провеждане на онлайн 
състезание „България пише“ през декември 2016 г. 

9.5. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището 
на грамотност. Провеждане на квалификационни дейности, насочени към диагностика 
на обучителни трудности: Обучения на учители по български език и литература 
„Стратегии и практики за изработване на инструментариум за оценяване на четивната 
грамотност на учениците” 

9.6. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите. Осигуряване на 
допълнително обучение по български език и по други учебни предмети за учениците, за 
които българският език не е семеен. 
10. Мерки за ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици. 

10.1. Училищен климат, предразполагащ към атмосфера на добри взаимоотно-
шения. Повишаване педагогическите изисквания и очаквания от децата. Поощряване на 
успеха и постиженията им.  

10.2. По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, 
интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост и др. 

10.3. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне 
на беседи от класните ръководители  (за стрес, трафик на хора и др.) 

10.4. Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в 
училищни кампании и събития, отбелязване на важни дати, вкл. от екологичния 
календар (Световен ден на водата, Световен ден на климата, Ден на розата, Ден на 
Земята, Ден на околната среда). 

10.5. Организиране на форми за индивидуална работа, подпомагаща отделните 
ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности. 

10.6. Допълнителна работа с деца без училищна готовност през целия начален 
етап с цел достигане на ДОИ. 

10.7. Въвеждане на целодневна организация на учебния ден. 
10.8. Ефективно провеждане на консултациите и допълнителните занимания с  

учениците.   
10.9. Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот, с  реша-

ването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на активна 
връзка между училището и родителската общност. Своевременно информиране на 
родителите за отсъствията и за успеха на учениците. Провеждане на съвместни дейности 
с родителите. Определяне на ден от седмицата (може да се ползва и ЧК-2 ), в който 
родителите на тези ученици да бъдат запознати с постиженията на своите деца.  

10.10.Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на 
отсъствията на учениците в училищната  документация, за коректно и точно подаване 
към общините и към РУО на данните за движението на учениците и за броя на 
отсъствията. 
 10.11.Информиране на дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допус-
нали повече от пет неизвинениотсъствия в рамките на един месец;  

10.12. Активизиране на ученическото самоуправление чрез разнообразни и инте-
ресни дейности, инициирани от децата.  
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10.13. Извънкласни и извънучебни дейности – включване на учениците в 
занимания по интереси чрез създаване и финансиране на клубове. 
11. Отбелязване на националните празници с подходящи дейности: шествия, 
викторини, конкурси, спортни празници и др. 

12. Използване на възможностите на потенциала на ученическото самоуправление в 
организационен и обучителен план.  

13. Приемане на  Училищен етичен кодекс на училищната общност от представители 
на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото 
самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. 
14. Стимулиране на доброволчеството и благотворителността чрез организиране на 
училищни кампании за даряване на средства на нуждаещите се. 

15. Приобщаване на децата в неравностойно положение.Интегрирано обучение на 
учениците със специални образователни потребности и подпомагането им от екип от 
специалисти. 

16. Въвеждане на портфолио на учениците, като една съвременна образователна 
технология за формиране на умения за самооценка и като ново средство за познаване 
на индивидуалните особености в развитието на детето.  

 17. Поощряване на учениците с морални и с материални награди за високи постижения 
в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието 
на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование. 
 
Развитие на системата за квалификация и обучение на учителите. 

Очаквани резултати: Повишено качество на образователния процес. Оптимални 

условия за кариерно развитие на учителите. 

 1.Непрекъснато усъвършенстване на уменията на учителите по отношение на новите 
технологии и тенденции в образованието. 
2. Ефективно управление на методичната дейност. Провеждане на работни срещи в 
рамките на методичните обединения или в друг тип групи за обмяна на добри 
практики. 
3. Периодично проучване и анализ на потребностите от квалификация и 
усъвършенстване моделът на прогнозиране и планиране на квалификационната 
дейност.  
4. Организиране на външно-училищни квалификационни форми. Ефективно 
сътрудничество между преподавателите от начален етап и прогимназиален етап на 
образование. 
5. Обучение на учителите за използването на нови, включително интерактивни методи 
за преподаване, с цел подобряване качеството на обучение и повишаване на интереса 
на учениците.  
6. Осигуряване на равен достъп на всички учители до различните видове и форми на 
квалификация, на различни нива.  

7. Ползване на услугите на лицензирани звена  за квалификационни дейности. 
 
Дейности по приоритет 2: Утвърждаване на училището като образователна и 
културна институция 
Очаквани резултати: трайно и ефективно овладени основи и закономерности на 

човешкото познание. Висококачествена подготовка на учениците за пълноценен 

живот и дейност в демократичното общество. 
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1. Превръщане на училището в желана територия на ученика. Положителна промяна в 
отношението на училищната общност. При работата с учениците  в  училище учителите 
основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и 
ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща 
класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование. 
2. Иницииране и реализиране на мероприятия, свързани с бележити дати и личности, 
международни и световни дни. Отбелязване на националните празници чрез подходящи 
инициативи: шествия, фестивали, конкурси и др.  
3. Активно участие в регионални, национални и международни форуми: олимпиади, 
конкурси, състезания, фестивали и др. 
4. Организиране на общоучилищни кампании с определена кауза: благотворителност, 
екология, превенция на зависимостите и др. 
5.Обогатяване фонда на училищната библиотека. 
6. Търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти. 
 Осигуряване на спокойна и защитена атмосфера за работа и общуване. 
Очаквани резултати: Висока мотивация на ученици и учители за активно участие в 

мероприятията в училището в училищния и извънучилищния живот. 

1. Информационно обезпечаване на учебно-възпитателния процес. 

2. Планиране на цялостната дейност на училището. Контролна и оценителна дейност на 
учебно-възпитателната работа . 

3.Актуализиране на управленската информационна система и използване на 
съвременен софтуер за управленска дейност. 
 4. Осигуряване на охрана и система за наблюдение. 
5. Оптимална организация на дежурствата на ученици и учители с цел осигуряване на 
ред в учебния процес. 
6. Стриктно спазване на инструкциите за безопасност на труда и противопожарна 
охрана. 
7. Спазване на инструкциите за поддържане на добра хигиена и въвеждане на система 
за ежедневен контрол и отчет.  
8. Разработване на програма за здравното образование и гражданско образование на 
учениците.  
9. Въвеждане на интерактивни форми на обучение в часовете по БД и ГЗ. Разработване 
на банка уроци по ГО. 
10. Проучване на учениците със затруднения в учебно-възпитателния процес и 
изготвяне на индивидуален график за консултации. 
11.Запознаване на ученици и родители с Правилника за дейността на училището и с 
предвидените последствия при неспазването му. 
11. Провеждане на срещи с учениците за популяризиране на системата за превенция на 
тормоза в училище. 
 
Дейности по приоритет 3: Привличане на родителската общност и други 
институции в подкрепа и съдействие при осъществяване  политиката на 
училището. Оптимизиране на отношенията ученик – учител – родител.  

Очаквани резултати: Задълбочаване на сътрудничеството с родителите и 

училищното настоятелство и на взаимодействието с неправителствени организации 

институции с предмет на дейност образование и обучение. 
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1. Координиране на дейностите с Обществения съвет в училището, партньорство с 
Центрове за подкрепа на личностното развитие и със специализирани обслужващи звена. 
2. Да се направи анкетно проучване сред родителите, за да се установят техните 
нагласи и очаквания, свързани с училището. 
3. Оформяне на  табло за родители, където да се представят информационни материали, 
статии, събития и др.  
4. Участие на родителите в планиране на извънкласните дейности на класа.  
5. Осигуряване на брошури за родители с цел поднасяне на актуална информация по 
значими теми.  
6. Провеждане на тематични родителски срещи според потребностите и интересите на 
родителите.  
7. Провеждане на срещи по класове съвместно с родители, ученици, учители и 
училищно ръководство.  
 
Дейности по приоритет 4: Подобряване на външната и вътрешна среда.Участие в 
национални и европейски програми и проекти за по-добра материално-
техническата обезпеченост на учебния процес. 

Очаквани резултати: Партниране в осъществяването на планираните дейности и 

училищни инициативи. Проектно финансиране. 

1.Разработване на проекти за подобряване на външната среда и интериора на работното 
място.  
2. Поддържане и обновяване на базата на компютърните кабинети.Модернизиране на 
кабинетите по физика, химия и биология. 
4. Подновяване  обзавеждането на класните стаи и кабинети.  
5. Обновяване на спортните площадки в училищния двор. 

6. Обогатяване на музейните сбирки в училището, периодично обновяване на клуба по 
екология. 
7. Разчертаване площадка по БДП. 
8. Кандидатстване с проектни предложения към Национални и европейскипрограми и 
проекти. 
 
VІІI. ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА  НА ПЛАНИРАНЕТО:  
 

Така формулираните направления за работа по приоритети в контекста на 
социално-превантивната дейност на българското училище ще бъдат ефективни и ще 
дадат очакваните резултати, ако са съобразени с потребностите на съвременния ученик. 
Следствие от тях са изискванията към съвременното училище и съвременното 
образование:  
◊ Задоволяването на физиологичните потребности на училищно равнище 
предполага създаване на добри условия на умствен труд, удобни за реализация на 
учебния процес,както и  по-качествено изградено училищно пространство;  
◊ Потребността от сигурност се изразява във физическата и психическата сигурност 
на учениците и в организиране на училищните ситуации чрез диалог без заплахи, 
репресивни методи и стрес;  
◊ Потребността от принадлежност следва да се изрази в положителен климат, в 
балансирана в емоционален план връзка между учители и ученици, в добронамерени 
форми на упражняване на контрол;  
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◊ Потребността от самореализация означава възможност за развитие на собствения 
потенциал, развитие на интересите и способностите, повишаване на самооценката и 
вярата в себе си; 
◊ Потребността от признание се изразява в климат, даващ възможност за 
самостоятелност на мисленето и действието на младия човек в дух на справедливост, в 
положително стимулиране, в поощряване на желанието му да учи целенасочено; 
 
Провеждане на мониторинг за степента на реализиране на стратегията посредством:  
1. Периодично събиране и отчитане на определена информация по различните 
дейности, залегнали в стратегията.  
2. Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото състояние на 
управлението на образователните дейности.  
3. Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с потребностите 
на училищната среда.  

 
 
Като резултати  от така реализирания учебно-възпитателен процес се очакват не само 
качествени знания, но и изградени социални умения за:  
◊ Личностното и морално развитие на младия човек, себеутвърждаване в рамките на 
взаимодействието с другите хора. Формирани потребности, интереси и нагласи за учене 
и самоусъвършенстване през целия живот. Отчетени в края на образователния етап 
високи и трайни резултати в овладяването на знанията и формирането на 
инициативност и висока  мотивация за личностна реализация.  
◊ Ефективно общуване и сътрудничество между ученици, учители и родители, за 
изграждане на практически нагласи и умения на младите хора за адекватна поведение в 
жизнено важните сфери на семейните взаимоотношения, училището, работната среда, 
малката общност, държавата;  
◊ Познаване и зачитане на основните човешки права и на законите като принципи 
на съвместното съществуване и сътрудничество;  

 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

Средствата, необходими за финансово обезпечаване на дейностите, залегнали в 
стратегията, се осигуряват от : 

1. Бюджетни средства; 

2. Целеви средства; 

3. Средства от проекти от Оперативни програми и Европейски структурни 
фондове, Министерства и ведомства, общински програми и др. ; 

4. Училищно настоятелство; 

5. Други източници. 

 

X. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  SWOT-анализ 
 
Приложение 1 

SWOT 
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Характеристика 

 
Силни страни 

 
Слаби страни 

 
1. Материална база 

 
 
 

Материалната база е съобразена с вида на 
училището - основно/ общинско. 
Добро интериорно и екстериорно 
оформление. Игрище, зали, библиотеки-
достъпни за ученика.  
Наличие  на помещения за хранене и 
почивка. 
Създадено функционално работно място за 
ученика/учителя. 
Наличие на пропускателен режим и 
ориентири за ученици, родители и външни 
лица. 

Смяна на дограмата в 
ОУ „Л. Каравелов”, 
гр.Хасково. 
Обзавеждане и 
поддръжка на 
функционални и 
модерно оборудвани 
класни стаи и кабинети. 
 

2. Финанси 
 
 
 

 В училището се наблюдава законосъоб-
разно, икономически целесъобразно и 
прозрачно управление на бюджета. 
Съвместно договорени критерии за оценка 
на труда на педагогическите и непеда-
гогически специалисти. 

Недостатъчни са 
средствата за 
подобряване на 
материално-
техническата база. 

3. Човешки ресурси 
 
 
 

Квалификация на персонала чрез 
краткосрочни обучения. 
Делегиране на права и задължения на 
педагогически и непедагогически 
специалисти.  
Наличие на политика за насърчаване на 
извънкласни и извънучилищни дейности.  

Колебания и непоследо-
вателност при използва-
нето на иновативни и 
интерактивни методи и 
средства в обучението 
при част от педагоги-
ческия персонал. 

4. Педагогически  
дейности 

 
 
 

Добро планиране на педагогическите 
дейности - краткосрочно и дългосрочно. 
Високо ниво на преподаване и учене; 
оценяване и самооценяване; повишаване 
на професионалните компетентности на 
учителите в училище. 
 Много добри резултати от участието на 
ученици в състезания, олимпиади, 
конкурси и др.  
Изградени екипи за работа по национални 
програми и проекти. 

Повишаване качеството 
на образование  в 
училище. 

5.  Психологически 
климат в училището 
 
 

Наличие на механизми за адаптиране на 
ученика към училищната среда. 
Добри резултати във възпитаване на 
толерантност към ученици от други етноси. 
Разписани и приети етични правила за 
разрешаване на конфликти.  
Предприети мерки за социализиране на 
ученици, чийто майчин език не е българ-
ският.  
Създадени условия за интегриране на деца 
със специални образователни потребности. 

Необходимост от спе-
циализирана квалифика-
ция на учителите за 
работа с ученици със 
специални образова-
телни потребности. 
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Установена позитивна атмосфера. 
6.  Имидж на 
училището сред 
обществеността 
 
 
 

Училището в община Хасково, област 
Хасково има изградена визия и имидж 
сред обществеността. 
Добро взаимодействие с институциите в 
системата на училищното образование, 
териториалните органи на изпълнителната 
власт, органите на местното самоуправле-
ние. 

Подобряване работата с 
неправителствените 
организации. 
Подобряване работата с 
медиите. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”,  ГРАД ХАСКОВО 
6300,  гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА  

ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

ПРЕЗ 2016-2020 ГОДИНА 

№ Дейност финансиране срок 
1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 
процес – учебен план и програми, ПДУ, 
Етичен кодекс, методически обединения и 
комисии, план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 
всяка година 

2. Обновяване и оборудване на класните стаи 
за  начален и прогимназиален етап. 

Делегиран бюджет  септември  
2016 г. 

3. Изграждане на специализиран кабинет за 
приобщаващо и подкрепящо образование. 
Приобщаване на децата в неравностойно 
положение 

Делегиран бюджет  септември  
2016 г. 

4. Достъп до интернет и монтиране на 
мултимедия в класни стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет и 
дарения 

септември 
2018 г. 

5. Довършителни ремонтни дейности. Ре-
монтиране и реновиране на физкултурен 
салон и спортни площадки 

Делегиран бюджет септември  
2016 г 

6. Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав.  

Делегиран бюджет, 
синдикати, община 

постоянен 

7. Целенасочена работа с изявени ученици. 
Организиране на форуми за изява на 
талантливи ученици 

Делегиран бюджет, УН постоянен 

8. Оптимизиране на превантивната дей-ност 
по отношение на сериозните обще-ствени 
проблеми: нарастващата агресия, 
зависимости. Мерки за ограничаване и 
предотвратяване на отпадането на ученици 

Делегиран бюджет постоянен 

9. Поощряване на учениците с морални и с 
материални награди за високи пости-жения 
в образователната дейност, в за-ниманията 
по интереси и за приноса им към развитието 
на училищната общност 

Делегиран бюджет, УН постоянен 

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

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

11. Продължаване на работата по програми 
„Училищен плод“, „Без свободен час в 
училище“, както и включване към програма 
„Училищно мляко“ 

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието 

постоянен 

12. Доразвиване на традициите за съвместни 
тематични изяви с  ЦОП.  

Смесено финансиране постоянен 

13. Продължаване на традицията за провеждане 
на благотворителни Коледни и Великденски 
акции 

Дарения всяка учебна 
година 
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14. Участие в национални състезания, 
конкурси, форуми. 

Делегиран бюджет, 
самофинансиране 

през всяка 
учебна година 

15. Отбелязване на празници, провеждане на 
състезания и конкурси (училищен спортен 
празник, участия в районни и общински 
спортни състезания, участие в 
международен проект „Move Week“). 

Делегиран бюджет, 129 
ПМС 

постоянен 

16. Привличане на родителската общност и 
други институции за съдействие при 
осъществяване  политиката на училище.  

Делегиран бюджет, УН постоянен 

 
 
 
 


