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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг има 167 годишна история и едно от първите 

училища в община Червен бряг. През 1854година будни родители основали училищно 

настоятелство, спазарявали учители от Шуменско и използвали по-големи къщи на 

населението за килийни училища.В килийното училище трудолюбивия ученик завършвал 

ученето си за четири-пет години и можел да стане учител или църковен служител. По-късно 

взаимоучителната метода била заменена с класно обучение. 

През 1884 година в двора на църквата било построено училище с четири класни стаи. През 

1854 година селото значително се разраства и новопостроеното училище се оказало тясно. От 

1896 год. Училището е одържавено. През 1907г. била построена нова училищна сграда на два 

етажа и физкултурен салон. Това била първата районна прогимназия, в която се водело 

обучение  от първи до седми клас.От 1928 година училището носи името Народно основно 

училище „Алеко Константинов“.  Учебната 1955/1956 година започва в нова училищна сграда 

с 12 класни стаи, построяват се физкултурен салон, работилници, складове, зоокът.  

Обзавеждат се образцови кабинети по физика, химия, биология, история, география, 

български език и литература и хранилище. Построява се нова сграда към училището- пансион- 

с пет спални помещения, игротека, изолационна стая. 

През годините училищната база многократно се обновявала и обогатявала.  По проектна 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. , през учебната 2010/2011г. започна 

в напълно реновирана учебна сграда и физкултурен салон на стойност 280 000 лева. 

Със заповед № РД 09-129 / 29.01.2014 г.  на Министъра на образованието и науката ОУ 

„Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е определено като пилотно училище в изпълнение на 

дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или 

други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от 

резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация“ по проект 

BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013“. 

 

През учебната 2020/2021година изграден нов санитарен възел от община Червен бряг на 

стойност 58 000 лева. 

Реновирани класни стаи по BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01 

„Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”. 

 

2. АНАЛИЗ 

Социално-икономически анализ: 

Ключовите компетентности, които учениците в ОУ „Алеко Константинов“ трябва да 

овладеят  като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, 



необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция 

/§ 1, т.12/, намират своето място в изучаването на общообразователната подготовка/чл. 77, 

(1)ЗПУО/. ОУ „Алеко Константинов“предприема политики и мерки за подготовката на 

учениците за участие в социалния живот. Образователната институция е изправена и пред 

друго предизвикателство -  осигуряването на възможности за приобщаващото образование 

като неизменна част от правото на образование, като  процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от 

потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образование ОУ 

„Алеко Константинов“ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност /чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, 

тъй като в него се интегрират 18 ученици със специални образователни потребности /СОП/ от 

1 до 7 клас.  

Автономията на училището /чл.3, ал.2, т.10 и чл.28, ал.2 ЗПУО/да разработва училищни 

учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да 

разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на 

учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, 

защото резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема 

предизвикателството да разработва учебни програми, свързани с потребностите на учениците, 

в резултат на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

квалификацията на педагогическите специалистии превръщането й не само в право, но и в 

задължение /чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В ОУ „Алеко Константинов“ 

квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез 

обучения по специализирани национални програми и повишаване на компетеностите на 

конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на 

националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към 

напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие 

на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на 

съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и 

умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на 

финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си 

оперативни задачи. 

 

 

 

Демографска характеристика: 

В последните десетилетия освен демографския срив в гр.Червен бряг – V-ти квартал се явява и 

друга причина за все по-малкия брой ученици - емиграцията на цели семейства в чужбина.  

По отношение членството в Европейския съюз: 

 нарастват изискванията към институциитеи ОУ „Алеко Константинов“ предприема 

необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната 

институция /необходимост от високо качество на образованието, разписано в Оперативна 

цел 1,критерий 1 на плана към стратегията - ДОС 15, чл.22, ал.2, т. 15 от ЗПУО - 

управлението на качеството в институциите; 



 Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да 

разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично 

образование /ДОС 8/, в които да се изучават интегрираноучебни предмети от областта на 

глобалното/програми по „Евроинтеграция“ и „Евробизнес и протокол“, гражданското, 

здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и 

програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, 

които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие./чл.76, ал.5 

ЗПУО.  

 Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми 

/алтернативни източници на финансиране. 

 Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна 

програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – 

/необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми. 

 

По отношение на системата на училищното образование: 

 Независимо, че в ОУ „Алеко Константинов“ няма отпаднали ученици и не са налице 

всички характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела на 

отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, чл. 263, 

ал. 1, т.8 от ЗПУО вменява задължения на Педагогическия съвет да изработи и приеме 

Програма за ранното напускане на учениците от училище и да се поставят приоритети, 

свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст/; 

 Ниска мотивация за учене. /Управлението на системата се насочва към потребностите на 

ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на 

образованието -  чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО . 

 Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността 

му да прилага усвоените компетентности на практика /чл. 3, ал.2, т.3 от ЗПУО, 

 Преодоляване на пречките пред ученето/чл.3, ал.2, т.3 ЗПУО/ Програма за равен 

достъп до качествено образование и приобщаване на  децата и учениците от уязвими 

групи.; чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО. 

 В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от 

ЗПУО/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

  Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език 

/Глава втора от ЗПУО/.За постигане на целите, свързани с  изискванията към устната 

и към писмената реч при усвояването на българския език, в учебните планове на 

училището заляга разширената подготовка по български език и литература във 

всички Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 

прогнозиране на резултатите от иновациите; /ЗПУО – чл. 3, ал.2, т. 6, 7 и 8. е 

залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по 

всички учебни предмети.  

 Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на 

образователната институция./Критерий1, т.9 от плана за реализация на 

стратегическите цели; 

 Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация; - т.10 

 Интегритет на науките по чл.76, ал.,т.5 – изучаване на учебни предмети от областта 

на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 



предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, 

защитата на родината, населението и околната среда.чл.76, ал.5 ЗПУО. 

 

 

АНАЛИЗ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ, тенденции и прогнози 
ОБЛАСТ„УПРАВЛЕНИЕ 

/МЕНИДЖМЪНТ/ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА“ 

 

Автономия по отношение на управление на 

делегиран бюджет 
Частична автономия по отношение на училищни 

учебни планове и програми, наименование на 

училището./чл. 28, ал.1ЗПУО/ 
Добре разработена система за финансово 

управление и контрол в публичния сектор. 
Необходимост от адекватни училищни политики за 

развитието си в съответствие със 

ЗПУО./174,ал.2,ЗПУО/ 
Научна и практическа подготвеност на   

директора във връзка с изграждане на 

училищните системи за управление на 

качеството. 

  

- Училища програма за повишаване 

качеството на образованието; 

           - Вътрешно училищни критерии за 

установяване качеството на образованието; 

- Механизъм за мониторинг и контрол на 

образованието; 
- Създаден механизъм за ранно 

предупреждение; 

- Проведена самооценка с изводи и мерки за 

осигуряване на по-високо качество на 

образованието 

 Липса на система от индикатори за контрол и 

инспектиране на образователната институция 

КРИТЕРИЙ 2: ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

 

Наличие на  

1. Счетоводна политика на 

образователната институция 

2.Процедура по разделянето на 

отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение 

3. Процедура по осигуряването на пълно, 

вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции 

4. Система за двоен подпис 

5.Инструкция за вътрешния контрол във 

връзка с поемането на задължения и 

1. Адаптиране на Системите за финансово 

управление и контрол в образователната  

институция спрямо Стандарта за финансиране към 

ЗПУО 

3. Слаба активност на  учителите при търсенето на 

възможности за финансиране чрез кандидатстване 

по проекти и програми  

4. Недостатъчни компетентности по владеенето на 

чужди езици за изготвяне на проектната 

документация /априкационни формуляри, отчетни 

форми, кореспонценция/ 

Тенденции: 

- Квалификация на кадрите за разработване и 



извършване на разход. 

6. Инструкция за предварителния  контрол 

във връзка със завеждането и изписването 

на краткотрайни и дълготрайни активи 

7. Работна инструкция за контрол върху 

общинската собственост. 

8..Разработване на бюджета  съобразно 

действащата нормативна база 

9. Осигуряване на прозрачност и публично 

отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи. Училището прави 

тримесечни отчети, които публикува на 

интернет страницата си  

10. Обществените поръчки по ЗОП  се 

качват на интернет страницата на 

училището . 

11. Наличие на процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетни средства: 

- от дарения, спонсорства,  проекти и др. 

12. ОСИГУРЯВАНЕ НА 

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ – чрез работа по проекти 

и програми.  

управление на проекти; 
- Квалификация при овладяване на 

компетентности по чужд език /английски/  

. 

 

КРИТЕРИЙ3. И 5 КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕРСОНАЛА И ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ 

 

1. Ръководен персонал 

Наличие на квалифициран ръководен 

персонал – директор . Функциите и 

отговорностите са разпределени според 

длъжностните характеристики. 

Необходимост от повече приемственост и 

възможност за взаимозаменяемост. 

Тенденции: осигуряване възможност за 

допълнителна квалификация   

Прогноза: изпълнение на програмата за 

квалификация в образователната институция. 

2. Педагогически специалисти 

Учители и учители в ПИГ: 

- наличие на правоспособни учители по 

всички учебни предмети; 

- с втора квалификационна степен -  

- с трета квалификационна степен - 1 

- с четвърта квалификационна степен – 1 

- с пета квалификационна степен - 9 

Недостатъчна чуждо езикова грамотност. 

Тенденции – включване на педагогическите  

специалисти в по-голям брой обучения за 

овладяване на компетентности за чужди езици.  

Прогноза – разработване на училищна програма за 

квалификация, адекватна на нуждите на 

педагогическите специалисти в съответствие с 

професионалния им профил. 

 

3. Непедагогически персонал.  Необходимост от повече приемственост, 



-Наличие на квалифициран и компетентен 

непедагогически персонал, отдаден на 

задълженията си в полза на развитие на 

учебното заведение.  

-Добра комуникация с ученици, родители и 

общественост.  

-Функциите и отговорностите са 

разпределени според длъжностните 

характеристики 

възможност за взаимозаменяемост; 

- чуждо езикова грамотност. 

 

4. Квалификация.  

-  Реализиране на плана за вътрешна 

квалификация на 90%. 

 

Реализиране на квалификационна дейност от 

външни институции спрямо потребностите на 

педагогическите специалисти на 50%. 

Индикатори-  

 брой учители повишили квалификацията си 

през последните 3 години с по-висока степен на 

образование; 
 брой преквалификации; 
 други квалификации и специализации; 

 

КРИТЕРИЙ 4. НОРМАТИВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ  
 

Изработени: 

1. Инструкция за вътрешна комуникация; 

2. Запознаване на педагогическия екип със 

Стандарта за физическата среда, 

Информационното осигуряване и 

Стандарта за информация и документите. 

 

 

1. Необходимост от пълен ремонт на 

помещението за архивиране на 

документите. 
2. Необходимост от привеждане 

номенклатурата на делата в съответствие 

със Стандарта за информация и 

документите. 
3. Необходимост от нови материални ресурси 

за поддържане на архивния фонд – 

осигуряване на електронни носители – 

дискове /двойно съхраняване  на 

информацията/ 

ОБЛАСТ 2.УЧИЛИЩНА СРЕДА 

2.1.  Наличие на мерки за адаптиране на 

ученика  към училищната среда; 

Индивидуална среда на ученика: 

- охрана и сигурност - /училището като 

безопасно място/ 

-собствена модерна материална база; 

- обновени мебели в класните стаи; 

-кабинети по ИТ с терминални решения. 

 

 

-Непрекъснато повреждане загражденията на 

малката спортна площадка /, което периодично 

застрашава здравето на децата.  

- Необходимост от видеонаблюдение с достъп до 

всички точки на дворното пространство; 

-Необходимост от видеоналюдение по 

неохванатите класни стаи. 

Тенденции: 



- изградени модерни клубове по интереси; 

- столова  

 

 

 

- Осигуряване на целеви средства /от проекти или 

програми / за ремонт на дворното пространство и 

фискултурните площадки.. 

 

Перспективи:  

- Обучение на педагогическите специалисти 

по всички учебни предмети  
2.2.  Създадени възможности за включване 

на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности; 

Показател -  Ученици:  

Индикатори 

 прираст на учениците: 
 намалял брой 

- Прираст на броя ученици: привличане и 

задържане: 

Показател – извънкласни дейности: 

Индикатори:  

 нови групи по интереси  
 публичност на 

дейностите  

-Възможности за включване 

 - Изградени 4 клуба за дейности по 

интереси. 

- Мобилност в дейностите във всички 

възрастови групи. 

- Целодневна организация на учебния ден; 

- Летнизанимания за учениците 

- Партньорство с НПО и институции на 

местната власт. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска активност на учителите през последните 

години за популяризиране предимството на 

училището пред детските градини за постъпване в 

първи клас. 

Трудности: 

 

 Трудностите във финансирането правят 

невъзможни високите изисквания към 

дисциплината на учениците, тъй като те 

злоупотребяват със зависимостта на училищата 

от средствата, които следват ученика 

Тенденции– Разработване на: 

-Програма за осигуряване на равен достъп до 

образование;  

- Програма за превенция на ранното напускане на 

училище; 

- Механизъм за превенция на агресията и 

насилието; 

- Актуализация на Етичен кодекс. 



 

 

 
2.3.  Осигурени условия за интерактивно 

учене: 

-Осигурени интерактивна дъска с 

интерактивен софтуер  

- Перманентно споделяне на добри 

педагогически практики за интерактивно 

учене. 

-Преобладават добрите практики в начален етап.  

-Слаба активност на учителите в прогимназия  

 

Критерий 2: Оценяване и самооценяване   
-Перманентенанализ на резултатите от 

вътрешното и външно оценяване /НВО / на 

база  постигнатите резултати 

- Поставяне на цели и реализиране на 

дейности с цел изготвяне на обективна 

самооценка  на база резултатите от 

проведеното оценяване. 

- Скали за оценяване са изготвени по 

всички учебни предмети. 

Скалите се използват най-често при учителите по 

чужд език, математика и информационни 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

1.Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

1.   2.Липса на отопление във физкултурния     

салон. 

2. 3.Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

 4.Допускане на голям брой извинени и 

неизвинени отсъствия през учебната година 

1.  1.Намаляване на броя на учениците. 

2. 2.Недостиг на финансиране. 

 3.Намаляване на мотивацията за учене у учениците. 

 4.Недостатъчно познаване на нормативната уредба 

от страна на част от педагогическия персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

НА ОУ ,,АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ДО 2025 ГОДИНА 

МИСИЯ 
 

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

съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и 

на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което 

живеем. 

2.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на 

чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

3.Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 

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

5.Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

6.Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и 

правилно поведение в обществото. 

7.Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

8.Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот.  

ВИЗИЯ 

1. ОУ ,,Алеко Константинов” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище 

с два етапа на основна образователна степен: 

- начален етап: 1.-4. клас; 

- прогимназиален етап: 5. - 7. клас, съгласно новата образователна структура. 

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 Закона за предучилищното и училищното образование. 

3. С автономията, която ни позволява Закона за предучилищното и училищното образование, 



ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване 

на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, 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. 

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти, който ще направи 

оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на ученици, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация. 

7. Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност. 

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 

при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

9.Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим 

целодневната лекарска грижа и продължим участието си по схемата „Училищен плод“ и по 

схемата „Училищно мляко”. 

10. Ще обновим и обогатим фонда на училищната библиотека. 

11.Ще превърнем училищния двор в красив парк - любимо място за отдих и творчество. 

12. 3а да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Червен бряг и на родината ни.  



ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
 

1. Високо развитие на: 

• родноезиковата подготовка; 

• чуждоезиковата подготовка; 

• подготовката в областта на информационните технологии; 

• подготовката по всички други предмети. 

2. Смяна на фокуса в обучението - от преподаване на знания към овладяване на 

ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми, да 

се постигат конкретни резултати, да се развият умения за учене през целия живот и да 

се предопредели успешната реализация на пазара на труда. 

3. Формиращо оценяване и самооценяване. 

4. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност - 

ученици, учители и родители. 

5. Висок професионализъм на педагогическия екип. 

6. Ефективна управленска дейност. 

7. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите 

хора. 

8. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 
живот. 

 
 
 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

6. Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 



РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ в ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

1. Разширяване на автономността на субектите в училище. 

2. Хуманизация на процеса на образование. 

3. Иновативност и творчество. 

4. Толерантност и позитивна етика. 

III. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Чрез средства от бюджета на училището. 

2. Чрез кандидатстване по проекти. 

3. Чрез дарения. 



IV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА 

НА ОУ„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 

 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане 

на образователния процес - учебни 

планове и програми, планове, 

правилници, план- прием, 

целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на 

класните стаи за учениците от 

прогимназиален етап е нова 

ученическа мебел. 

Финансиране по 

национални програми, 

Делегиран бюджет 

до м. 

септември 

2025 г. 
3. Непрекъснат достъп до интернет и 

поетапно оборудване на класните 

стаи и кабинети с компютърни 

системи и мултимедийни проектори. 

Финансиране по 

национални програми, 

делегиран бюджет, 

дарения 

ДО 

м. 

септември 

2025 г. 
4. Въвеждане само  на електронен 

дневник, електронни образователни 

платформи и електронни ресурси 

образователно-възпитателния 

процес. 

Финансиране по 

национални програми, 

делегиран бюджет 

2021/2022 

учебна 

година 

5. Обновяване на фоайета и коридори и 

естетизация на училищната среда. 

Делегиран бюджет До 

м. 

септември 

2025 г. 
6. Доизграждане на 

многофункционалната спортна 

площадка  

Фондове на ЕС, 

Министерство на 

образованието 

до 

м. 

септември 

2025 г. 
  

 

 

7. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

Министерство на 

образованието, община 

Червен бряг 

постоянен 

8. Продължаване на работата по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех” 

Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от 

Европейския съюз чрез 

Европейските 

структурни и 

инвестиционни фондове 

2021/2022 

учебна 

година 



    

9. Продължаване на работата по схемата 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 
Министерство на 

земеделието и храните, 

Министерство на 

образованието и науката 

2021/2022 

учебна 

година 

10. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти 
Финансиране по 

национални програми, 

делегиран бюджет 

постоянен 

11. Осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие в училището, 

която включва: 

  

 

1. екипна работа между учителите и 

другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни 

предмети; 

3. допълнително консултиране по 

учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6.библиотечно-информационно 

обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. поощряване с морални и материални 

награди; 

9. дейности за превенция на 

насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

10. дейности за превенция на 

обучителните затруднения; 

Делегиран бюджет постоянен 

12. Осигуряване на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на 
учениците, която включва: 

1. ресурсно подпомагане. 

2. създаване на условия за 

приобщаване на учениците със СОП 

Делегиран бюджет постоянен 

13. Изпълнение на заложените дейности по 

Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 

Финансиране по 

национални програми, 

делегиран бюджет 

постоянен 

14. Провеждане на училищни тържества, Делегиран бюджет, постоянен 



 свързани с бележити личности и 

събития от българската история 

дарения.  

15. Провеждане на традиционния училищен 

спортен празник, участия в общински 

спортни състезания. 

Делегиран бюджет, ПМС 

129 

постоянен 

16. 
Провеждане на вътрешноучилищни 

състезания, конкурси и викторини 

Делегиран бюджет, 

Дарения 

постоянен 

    

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

1.Високо развитие на: 

> родноезиковата подготовка, 

чуждоезиковата подготовка, 

> подготовката в областта на 

информационните технологии 

> подготовката по всички други 

предмети. 

2.Обучение, което е ориентирано към 

изграждането на ключови 

компетентности. 

3.Формиращо оценяване и самооценяване. 

4.Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност - ученици, учители и 

родители. 

5.Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

6.Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

2. Провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, 

притежаващи висока квалификация и 

владеещи чужди езици, притежаващи 

опит за реализирането на проекти. 

3. Приоритетно привличане на учители - 

бивши възпитаници на училището. 

4. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

5. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други водещи училища и/или ВУЗ с 

цел обмен на добри педагогически 

практики. 

6. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

7. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

8. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

9. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено 

обучение. 

10. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците 

(електронни тестове). 



 11. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

12. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

13. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

14. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците 

и на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

1. Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

2. Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите 

за самостоятелно търсене и използване 

на информация от разнообразни 

източници. 

3. Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност - ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи 

от ученици, учители и родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми 

за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

1. Е  Ефективна управленска дейност Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

1. Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез участието им в педагогически 

съвети, методически обединения и 

комисии. 

2. Използване средствата на ИКТ за 

осигуряване на бърз и лесен достъп до 

информация и осигуряване на обратна 

връзка между ръководството и 



 педагогическите специалисти. 

3. Изграждане на ръководен екип. 

4. Утвърждаване на партньорските 

взаимоотношения със синдикалната 

организация в училище. 

1. Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 
1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите и 

планиране на ДТВ в рамките на 

утвърдените средства от делегирания 

бюджет. 

2. Формиране на система от морални 

стимули, спазване на Етичния кодекс. 

3. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

4. Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива, семинари и др. 

1.    Добро взаимодействие със социалната среда 

и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

1. Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез 

привличане в него на бивши ученици, 

родители и общественици. 

2. Подпомагане дейността на обществения 

съвет. 

1. Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищната среда. 

4.  

5. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане 

на кабинети и класни стаи. 

7. Осигуряване на нови компютри. 

Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение - мултимедийни 

проектори, интерактивни дъски и 

дисплеи, приложения и др. 

  Поддържане на изградената WiFi 

мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


