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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за развитие на ОУ „П. Р. Славейков” се основава на принципите и

насоките на ЗПУО, ДОС, приоритетите на МОН и на РУО гр. Велико Търново, както и на
специфичните особености на училището.

При определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме се ръководили от
разбирането, че развитието на образователната система има за основна цел формирането на
свободна и творческа личност, която да се интегрира успешно в обществото.

Със стратегията се задават целите, визията, мисията и приоритетните направления,
за да се превърне в училището в институция, в която се създават условия за личностно
развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за
самостоятелно усвояване на научни и практически знания.

Времеви обхват на стратегията: четири учебни години – 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 уч. г.

ІІ. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
Стратегията за развитие на Основно училище „П. Р. Славейков” се основава на

принципите, приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:
1. Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г.
2. Държавни образователни стандарти.
3. Конвенцията на ООН за правата на детето
4. Закон за закрила на детето.
5. Национални и европейски стратегически документи, свързани с развитието на

образованието.
6. Други нормативни документи, национални и международни, засягащи

развитието на образованието.

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се
поставя ученика с неговите заложби, интереси и потребности.

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. В.
ТЪРНОВО

Училището е открито през 1958 под наименованието "Трето основно училище ".В
него започват работа 8 учители в начален етап и 13 в прогимназиален. През учебната
1961/1962 година се премества в новата сграда, която се използва и до днес, Приема името
на възрожденеца и просветителя ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ (17.11.1827 - 01.07.1895).

Изграден е нов, четвърти етаж, който влиза в експлоатация от учебната 1970/1971
година. Тогава е открит и училищен стол в отделна пристройка. Оформен е вътрешен
училищен двор. Построен е втори физкултурен салон и са изградени специални помещения
за лекарски кабинет, училищна библиотека и полудневна предучилищна група.

Днес в ОУ “П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново се обучават ученици от района на
училището, но е предпочитано от други родители, заради …….. разположение, богатият на
зеленина училищен парк, спокойната атмосфера, професионализма на педагогическите
специалисти. То се помещава в четириетажна сграда, пристройка със специализирани
кабинети, допълнителна пристройка с училищна столова. Оформени са вътрешен училищен
двор, спортна площадка и училищен парк с класна стая на открито..

Основно училище ”П. Р. Славейков” е образователна институция с традиции, градени
в продължение на шест десетилетия. Резултатите от дейността му показват, че училището
има място в системата на образование в региона и общината.

Учениците в училището се увеличават с всяка изминала година:

Учебна година Брой паралелки
2019/2020 15
2018/2019 14
2017/2018 12
2016/2017 11
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Като следствие от увеличаване броя на паралелките, всяка година се назначават и
нови педагогически специалисти – както млади учители, така и кадри с опит и
комбинирани специалности.

IV.АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.
- Успешна реализация на план-приема на
ученици.
- Постоянно увеличаващ се брой ученици в
последните години.
- Мотивирани учители, ученици и
родители.
- Учениците се обучават по доказали
своята ефективност училищни учебни
планове, отговарящи на интересите и
потребностите им - засилено изучаване на
основните учебни предмети - български
език и литература и математика (в
избираеми учебни часове).
- Успехи на ученици на външно оценяване,
олимпиади, конкурси.
- Привлекателна и стимулираща учебна
среда – добре оборудвани кабинети с бели
дъски, нови мебели и съвременна техника.
- Внедряване на Гугъл за образованието –
общ училищен облак, виртуални класни
стаи и други приложения.
- Използване само на ефективен
електронен дневник – Школо.бг.
- Ежедневна комуникация между
училищния екип и родителите чрез
разнообразни канали за непосредствена и
дигитална връзка.
- Провеждане на индивидуални
консултации с педагогическия съветник на
ученици и родители.
- Съвместна работа по проекти на учители
и ученици.
- Екологично образование, реализирано
чрез проекти, инициативи и занимания по
интереси.
- Прилагане на добри практики за
приобщаващо образование – обща и
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на учениците.
- Работа в посока развитие на
„емоционалната интелигентност” –
съпричастност, съдействие, способност за
убеждаване, постигане на консенсус и
„разпознаване” чувствата на околните,
контролиране на собствените емоции и

- Предоставяне на качествено
образование чрез прилагане на
компетентностния подход.
- Включване на учителите в различни
форми на квалификация, споделяне на
добри практики в училищния екип.
- Засилени мерки за контрол на
отсъствията и успеха на учениците чрез
електронния дневник.
- Обновяване на сградния фонд и
прилежащите площи по проекти.
- Изграждане на ефективно ученическо
самоуправление.
- Сътрудничество и педагогически обмен
с български и чуждестранни училища и
институции в сферата на образованието.

- Изграждане на общ училищен
календар с приложението на Гугъл за
образованието.
- Сътрудничество с родители, социални

партньори, медии с цел осигуряване на
обществена подкрепа.
- Развитие заложбите на учениците чрез

участие в общински, областни,
национални и международни конкурси.
- Оборудване на учебните и
специализираните кабинети по проекти.
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импулси, постигане на спокойствие, вяра и
увереност в себе си дори при наличието на
проблеми.
- Гъвкаво ръководство, функционална
организация и стратегически мениджмънт
на училището.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
- Наличие на класни стаи, които не се
ползват и се нуждаят от основен ремонт.
- Необходимост от дооборудване на
специализираните кабинети.
- Модернизиране на спортната база.
- Подценяване на документалната и
административната работа от някои
учители.
- Недостатъчно познаване на нормативната
уредба от страна на част от педагогическия
персонал.

- Недостиг на финансиране - учениците и
учителите се увеличават, но бюджетът се
актуализира едва четири месеца след
началото на учебната година.
- Намаляване на мотивацията за учене у
учениците в национален и световен
мащаб.
- Дефицити в уменията на учениците да
общуват помежду си и да се справят с
проблемите, т. е. в социалните им
умения.
- Проблемно поведение на ученици
вследствие от криворазбрана родителска
загриженост и твърде високи очаквания.
- Преминаване към обучение в
електронна среда от разстояние поради
налагане на частична или обща за
училището карантина поради вирусни и
инфекциозни заболявания.
- Постоянни изменения в нормативната
уредба.

Заобикаляща среда и взаимодействие с извънучилищни институции,
организации и партньори:

ОУ ”П. Р. Славейков” е най-старото основно училище в гр. Велико Търново. Има
свой облик и традиции. В непосредствена близост се намират ОУ „Д. Благоев” и ОУ „Бачо
Киро“. Като положителен се очертава фактът, че училището e разположено в тих и спокоен
квартал. Пътният трафик не е натоварен, което е улеснение както за учениците, така и за
родителите им.

Ежедневната работа с родителите на учениците се осъществява чрез непосредствен
контакт или по електронен път, по време на родителски срещи и индивидуални разговори с
тях при възникнали проблеми. Класните ръководители осъществяват постоянна и
своевременна връзка с родителите на учениците и до голяма степен са запознати със
семейната среда, в която те растат.

В ОУ ”П. Р. Славейков” има изградено настоятелство и обществен съвет, с което
училищното ръководство работи много добре. В услуга на бързата и коректна комуникация
между родители, ученици и преподаватели са училищният сайт:
www.ouslaveikov.weebly.com, електронният дневник и училищният облак.

Училището осъществява постоянна комуникация и взаимодействие с институциите,
от които пряко зависи финансирането и провеждането на образователния процес:

- съвместна дейност с Община Велико Търново, МОН, РУО – Велико
Търново;

- партньорство с учебни заведения – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
ЦДГ „Ивайло”, ЦДГ „Евгения Кисимова”, ЦДГ „Слънчев дом“;

- взаимодействие с центрове за подкрепа за личностно развитие,
неправителствени организации, настоятелство, специализирани обслужващи звена;

- взаимодействие със синдикални организации.
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V. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” ДО
2024 ГОДИНА

МИСИЯ
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес

в съответствие с изискванията на националните стратегически документи, ЗПУО и
държавните образователни стандарти, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в
което живеем.

2. Гарантиране на равен достъп до образователни дейности за всички ученици от
училището.

3. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност и
придобиване на ключовите компетентности.

4. Постигане на високо равнище на дигитални способности и тяхното практическо
приложение в целия образователен процес.

5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни
проекти.

6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и
разбирателство.

7. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за
общуване и правилно поведение в обществото.

8. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно
виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.

9. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.

10.  Формиране на екологично мислене и навици за опазване на околната среда.

ВИЗИЯ
1. ОУ “П. Р. Славейков” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като

училище с два етапа на основна образователна степен:
- начален етап: 1. – 4. клас (на първия и втория етаж);
- прогимназиален етап: 5. – 7. клас (на третия и четвъртия етаж).
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта

на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да
приложат стандартите на ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, ние ще разработим актуални програми
за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с
потребностите и интересите на учениците.

4. Ще прилагаме различни форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна,
индивидуална, самостоятелна за ученици под 16 г., дистанционна и комбинирана, с цел да
отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим
преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за
постигане на заложените в нашата мисия приоритети, ще набавим богати и ефективни
дидактични материали и технически средства в класните стаи и кабинетите.

6. С цел да отговорим на потребностите на ученици от логопедична дейност, ще
допълним екипа от висококвалифицирани специалисти с логопед на щатна длъжност в
училището.

7. Предвид увеличаващия се брой ученици ще разкрием длъжност “главен учител”
или втори зам.-директор по учебната дейност.

8. Ще продължим да се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

9. Ще адаптираме целодневната организация на учебния ден като инструмент за
личностно развитие и удовлетворяване на потребности и интереси.

10. Ще продължим да работим активно по програми на Европейския съюз.
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11. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за
здравословен начин на живот, като запазим сутрешната гимнастика за успешен старт на
предстоящия учебен ден, както и други дейности за обща подкрепа “Грижа за здравето”.

12. Ще работим в посока развитие на екологични навици за разделно събиране на
отпадъците, пестене на вода и енергия, живот без пластмаса, намаляване на отпадъците.

13. Ще продължим да обогатяваме ресурсите в дигиталната училищна библиотека на
сайта на училището в помощ на ученици, учители и родители.

14. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим
инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции – екскурзии, народни танци,
коледуване, лазаруване, Благовещение, Баба Марта и др.

15. Ще реализираме във все по-висока степен позитивно, обективно и формиращо
оценяване постиженията на учениците от учителя и от връстниците, както и формиране на
умения за рефлексия и самооценка на личностните характеристики.

16. Ще използваме иновативни методи на обучение и възпитание съобразно
динамиката в променящия се свят.

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Цел 1. Постигане на високо качество и ефективност на образователния процес в
началния и прогимназиалния етап.

Подцели:
1.1. Учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности по предметите

от общообразователната, разширената и допълнителната подготовка;
1.2. Да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят

заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско
общество;

1.3. Да развиват творческите си заложби и способности;
1.4. Организиране на учебни дейности, повишаващи мотивацията за учене на

учениците;
1.5. Използване на интерактивни методи на обучение, електронни уроци и други

съвременни методи;
1.6. Стимулиране развитието на индивидуалните способности на всеки ученик чрез

участие в занимания по интереси.
Очаквани резултати: Покриване на ДОС и повишаване резултатите на учениците

при НВО в IV и VII клас. Участие и класиране на ученици на олимпиади, различни видове
състезания, организирани от МОН, РУО, община В. Търново и други институции. Участие в
конкурси, национални и международни изложби и изяви.

Цел 2. Развиване на ключовите компетентности на учениците като условие за
разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят.

Подцели:
2.1. Повишаване на четивната, писмената и говорната грамотност на учениците, като

основа за общуване на роден български език.
2.2. Изграждане и развиване у децата на стратегии за учене и общуване на чужд език

като гаранция за устойчивост на усвояването на чужд език в основната образователна
степен.

2.3. Участие в математически състезания и конкурси по природни науки с цел
придобиване на математическа компетентност и основни знания в областта на природните
науки и технологиите.

2.4. Използване на Гугъл за образованието, електронния дневник и други ресурси за
организиране на учебни дейности, свързани с развиване на дигиталните компетентности.

2.5. Повишаване познавателната самостоятелност и критическото мислене на
учениците  като основа за формиране на умения за учене.
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2.6. Формиране на социално мислене чрез включване на учениците в доброволчество
и в дейности, насочени към подобряване живота на различни групи от хора, честване на
годишнини и празници с цел повишаване на обществените и граждански компетентности.

2.7. Прилагане на холистичния подход в учебните часове и в заниманията по
интереси, включване на активности за учениците, в които да поемат инициатива за
реализирането на идеите си.

2.8. Възпитаване у учениците способността да се оцени важността на творческото
изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика,
сценични изкуства, литература и визуални изкуства, както и разбиране и изразяване на
собствените идеи.

2.9 Развиване на уменията за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен
начин на живот и спорт, включително чрез формиране на екологично мислене и дейности,
осигуряващи чиста околна среда за запазване на ресурсите и за бъдещите поколения.

Очаквани резултати: Формиране на компетентни личности, способни не само да
учат за собственото си развитие, но и допринасят за израстването на училищната общност.
При завършването на ОУ „П. Р. Славейков” учениците да бъдат с изградени познавателни
способности за самостоятелно учене през целия живот, с формиран траен интерес и
положително отношение към изучаването на чужди езици и опознаването на други народи,
техния бит и култура, модели на поведение и ценностни системи. В свободното време
учениците да спортуват и да се изявяват на общоучилищните ученически игри и състезания.

Цел 3. Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на
необходими условия за професионална реализация и израстване
3.1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите,
работещи в училището.
3.2. Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.
3.3. Утвърждаване на настойничеството като начин за подпомагане на младите
педагогически специалисти.
3.4. Квалификация на учителите за работа с родителите.

Очаквани резултати: Повишаване качеството на преподаване, използване на
ефективни и разнообразни методи на преподаване, методическо и научно израстване на
учителите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: План за действие с финансиране (2020 – 2022 г.)

Срокът за изпълнение на стратегията е краят на учебната 2023/2024 год. Планът за
действие с финансиране е за две учебни години.

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на
значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на
средното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план на училището
с конкретни срокове и отговорници.

Основни средства за конкретизация и реализиране на стратегията са училищните
програми, годишните планове на училището, правилникът за дейността на училището,
правилникът за вътрешния трудов ред, плановете на комисиите и личните планове на
членовете на училищната общност.
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