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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия за развитие на ОУ „Отец Паисий“ за периода 2021 -2025 

година очертава в дългосрочен план пътя, насоките за развитие и основните приоритети 

в дейността на училището, както и ресурсите, с които училището ще постигне нейното 

изпълнение. С реализиране на стратегията ще се отговори на очакванията на  

участниците в образователния процес:  

 учениците  - създаване на образователна среда за придобиване на 

съвременните ключови компетентности, развитие на личностния потенциал на ученика, 

осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно 

откриване на заложбите и талантите на ученика; 

 родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

 педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за 

непрекъснато образование и саморазвитие; 

 

2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА  

 

Динамиката на обществения живот в XX I в., интензивността и нееднородността на 

процесите на развитие във всички обществени сфери поставят образованието и 

обучението на учениците пред нови предизвикателства:  

 комплексът от умения, необходими за живот в XXI в. непрекъсното се 

разширява и динамично се променя – все по-осезаема става нуждата от социална и 

емоционална интелигентност. През следващите години базовата и функционалната 

грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и 

дигиталните умения трябва да се доразвиват.  

 дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, 

променят света и структурата на професиите - тази промяна изисква повишаване 

нивото на цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху 

математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми, 

формирането на умения за гъвкавост и адаптивност. 

 социално-икономически, демографски и други бариери пред образованието.  

 

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Основно училище „Отец Паиисй“ е неспезиализирано общинско училище, което 

осъществява образователен процес в основната степен на училищното образование.  

Най – старото училище в град Силистра със 160 години традиции и новаторство в 

българското образование.  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Създадени условия за позитивна мотивация за 

учене у учениците: индивидуален подход, дейности 

за изява на способностите и възможностите им. 

1. Не добро разположение на 

училището в гр. Силистра – 

разположено в квартал с 

преобладаващи 
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2. Запазване на броя на учениците през последната 

година и реализиране на училищен план прием. 

 

3. Много добро равнище на получените знания и 

изградени умения, съобразени с държавните 

образователни изисквания. 

 

4. Висока успеваемост на учениците на външни 

оценявания, олимпиади и конкурси. 

 

5. Приложение на иновационни интерактивни 

методи на работа от голяма част от учителите. 

Приложение на ИКТ в образователния  процес. 

 

6. Единодействие на цялата педагогическа колегия и 

стремеж да се защити облика на ОУ „Отец Паиисй” 

като училище, което дава добра подготовка на 

децата и в което се спазва определения ред и 

правила на поведение. 

 

7. Създадено доверие между учители, ученици и 

родители. Изградена система за взаимодействие с 

родителите. 

 

8. Единодействие на педагогическата колегия при 

планиране и организиране на дейности с учениците. 

 

9. Желание от страна на учениците за участие в 

училищни дейности. 

 

10. Формирани активи на класа и Училищен 

парламент със свое ръководство (Училищен 

ученически съвет). Съвместно планиране на 

дейностите в част от класовете. 

 

11. Добра координация и обмен на информация 

между класните ръководители, педагогическия 

съветник, ресурсен учител, психолог и логопед и 

ръководството на училището при работа с ученици 

с проблемно поведение или в риск, успешно 

социализиране на учениците със специални 

образователни потребности. 

 

12. Обезпеченост с висококомпетентни и 

мотивирани за отговорна работа учители и: 

-  даване на възможност на реализация на млади 

учители; 

административни сгради и 

застаряващо население. 

 

2. Малка учебна сграда – 

недостатъчен брой класни 

стаи и липса на възможност за 

изграждане на големи 

помещения за STEM център 

или актова зала. 

 

3. Малък училищен автобус, 

което затруднява извозване на 

учениците от с. Айдемир. 

 

4. Недостатъчно широко 

приложение на иновационни 

методи на работа при част от 

учителите. 

 

5. Недостатъчно широко 

приложение  на проектно 

базираното обучение и 

участие в съвместни проекти 

на учители и ученици. 

 

6. В много ниска степен се 

наблюдава планиране и 

провеждане на бинарни 

уроци, открити уроци и 

обмяна на добри практики. 

 

7. Слабо участие на 

Ученическия съвет в 

планирането на училищените 

дейности и в изработването на 

училищните документи. 

 

 

8. Необходимост от 

подобряване на физкултурния 

салон на училището и 

модернизиране на част от 

обзавеждането в класните 

стаи- 
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- създадена система за повишаване на 

квалификацията на учителите; 

- формирани 5методически обединения, в които се 

обменят добри практики, идеи и се обсъждат  

трудностите, срещани от учениците при усвояването 

на  учебното съдържание. 

- наличие на щатен ресурсен учител, психолог и 

логопед, които работят с учениците със СОП. 

 

13. Училището е база за обучение на студенти от 

Филиал Силистра  към РУ „Ангел Кънчев“ 

 

14. Системен контрол върху качеството на 

образователния процес; професионално и 

компетентно решаване на проблеми и казуси, 

възникнали в хода на текущата работа. 

 

15. Създадена система за осмисляне на свободното 

време на учениците чрез многобройни извънкласни 

дейности. 

 

16. Поддържани сайт и  Фейсбук страница на 

училището с възможности за поставяне на 

въпроси, даване на мнения и предложения, 

публикуване на училищни нормативни документи, 

съобщения, постижения на учители и ученици и 

галерия със снимки. 

 

17. Работа по проекти и национални програми.  

 

18. Подобряване и модернизиране на  материална 

база.  

 

19. Собствени приходи от отдаване под наем и 

дарения. 

 

20. Действащо Училищно настоятелство, което се 

включва активно в училищния живот. 

 

21. Съдействие от Обществен съвет при решаване 

на училищни проблеми.  

 

22. Добро взаимодействие с Филиал Силистра РУ 

„Ангел Кънчен“ и културните институции на града. 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 
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 Засилване на работата по проекти, с цел търсене 

на други законосъобразни източници на 

дофинансиране на училището. 

 Участие на педагогическите специалисти в 

ефективни квалификационни форми. 

 Подобряване и модернизиране на материалната 

база. 

 

 Отрицателно 

въздействие на външната 

среда: икономически и 

демографски проблеми за 

област Силистра. 

 

 

Анализът показва, че силните страни имат по-голяма тежест, което определя 

стратегията за развитие насочена към затвърждаване и развитие на постигнатите 

позиции и разкриване на нови възможности за съчетаване на традиционните методи 

на преподаване с иновативните подходи в съвременното дигатално общество.  

 

4. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния 

език, религия и култура. Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности и добродетели. 

 

5. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Основно училище „Отец Паисий“ е училище с минало, традиции и богато на 

спомени. Училище с бъдеще, което ще продължава да обучава децата на Силистра и да 

гради нова история, да въвежда иновациите редом с традициите. Училище, което 

създава образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща за 

разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното 

му развитие в динамиката на обществения живот на XXI в.  

 

 6. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

В резултат на анализа за влиянието на външната среда и оценката за състоянието 

на училището и във връзка със Стратегическа рамка за развитието на образованието, 

обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) се очертават следните 

приоритети на  ОУ „Отец Паисий“ – Силистра:  

 

1. Компетентности и таланти. 

2. Мотивирани и креативни учители. 

3. Сплотена училищна общност и системна работа с родителите. 

4.  Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция.  

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво 

развитие. 

6. Участие в национални, европейски  и международни проекти и програми.
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7. ПЛАН  НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО   

  

1.  КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ  

 
Цел 1: Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови компетентности и на умения за живот и работа през 

XXI в. 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1.1. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към 

овладяване на ключови компетентности и развитие на на способностите 

да се решават проблеми:  

- провеждане на интердисциплинарни/бинарни  уроци;  

- екипна работа на учителите за интегриране на учебното 

съдържание, за ефективно осъществяване на междупредметни 

връзки;  

- насърчаване на за самостоятелно учене, търсене на информация;  

- проектно – базираното обучение; 

- учене чрез действие и преживяване.   

 

През 

учебните 

години  

Директор 

Учителите  

Брой проведени открити 

уроци за уч. година.  

Брой уроци на базата на 

проектно – базираното 

обучение за уч. година.  

 

1.2. Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението 

по учебни предмети: 

- изграждане на умения у ученици за правилно търсене на 

информация – отсяване на невярна от вярна информация; мнение от 

факти; 

- умения за общуване онлайн и онлайн безопасност;   

- умения за изпозване на технологиите по креативен начин за 

решаване на проблеми.  

През 

учебните 

години 

Учители  Брой проведени бинарни 

уроци (ИТ и друг учебен 

предмет) 

Брой уроци за развиване на 

дигитална и медийна 

грамотност. 
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1.3. Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и 

емоционална интелигентност у учениците. 

2022 г. – 

провежда- 

нена 

обучение с 

учителите  

През 

учебните 

години  

Директор  

Учители  

 

Проведено обучение на 

учителите за емоционална 

интелигентност. 

Брой проведени уроци в час 

на класа за учебна година. 

1.4. Формиране на умения при учениците да използват придобитите 

компетентности при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в 

сложни и непознати житейски ситуации в променящата се околна среда  

 

През 

учебните 

години  

Директор  

Учители  

 

Брой проектни задания с 

практическа насоченост за 

учебна година. 

Брой ученически проекти 

към Община Силистра.  

Цел 2: Възпитание в ценности  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени индикатори - 

брой 

2.1. Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на 

българската национална идентичност  и популязизиране на българския 

език, традиции и култура.  

През 

учебните 

години  

Директор  

Учители  

Брой участие в конкурси и 

състезания за уч. година. 

Брой проведени дейности 

свързани с четенето за 

учебна години. 

Брой инициативи на 

класовете за уч. година.  

Брой проведени базар за 

учебна година  и др.  

2.2. Развитие на ценностно – ориентирано поведение за зачитане на 

човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, 

правовата държава и правата на човека с акцент върху правата на детето 

и детското участие.  

През 

учебните 

години  

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник  

Брой проведени дискусии/ 

разговори в час на класа за 

уч. година. 

Брой изготени кътове за уч. 

година. 

Брой инициативи на 
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ученически съвет за уч. 

година.  

2.3. Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на 

всеки ученик. 

През 

учебните 

години  

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник  

Брой проведени дискусии/ 

разговори в час на класа за 

уч. година. 

Брой изготени кътове за уч. 

година. 

Брой инициативи на 

ученически съвет за уч. 

година.  

2.4. Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у 

учениците.  

 

 

През 

учебните 

години  

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

уч.2021 – 2022 г. – брой 

дейности по НП „Участвай и 

променя – родителят активен 

партньор в училищния 

живот“. 

Брой съвместни инициативи 

с родителите и учениците за 

уч. година. 

 

Цел 3: Развитие на способностите и талантите 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

3.1. Разширяване на обхвата на учениците в занимания по интереси, 

чрез провеждане на различни форми на изява на училищно и 

междуучилищно, общинско ниво и др.   

През 

учебните 

години  

Директор  

Учители  

Брой включени ученици в 

занимания по интереси за уч. 

година. 

Брой проведени инициативи  

на групите за занимания по 

интереси за уч. година.  

3.2. Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на 

местно, регионално, национално и международно ниво в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

През 

учебните 

години  

Директор  

Учители  

Пед. съветник 

Брой участия за уч. година 

Брой грамоти, медали за уч. 

година. 
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3.3. Предоставяне на материални и морални стимули за високи 

постижения на ученици с изявени интереси в определена област на 

науката, технологиите, изкуствата. 

През 

учебните 

години  

Директор  

 

Брой награди за уч. година. 

Брой публикации за уч. 

година. 

2. МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ  

 

Цел 1: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1. 1. Изграждане на партньорства и мрежи за сътрудничество между  

висшите училища и образователните институции за провеждане на 

стажове и практики на учители  

През 

учебните 

година  

Директор 

Учители по АЕ  

Учители по 

природни 

науки  

Брой студенти, които са 

провели стаж и/ или  

практика в училището –за 

учебна година.  

1.2.Изработване и прилагане на система за проследимост на 

придобитите квалификации и на необходимостта от продължаваща 

квалификация на педагогическите специалисти  

През 

учебната 

година  

Директор 

Комисия за 

квалификацион

на дейност  

 

Регистър на порведените 

квалификации за всяка 

учебна година – брой 

кваификации и участващи 

педагогически специалисти.  

1.3. Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите 

специалисти за прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ 

услуги, за иновативни дигитални методи за преподаване, за интегриране 

на дигиталната и медийна грамотност в обучението по всички учебни 

предмети.  

През 

учебната 

година  

Директор, 

учители  

Брой педагогически 

специалисти с предоставени 

от училището преносими 

компютри за уч. година.  

Брой уроци за интегриране 

на дигиталната и медийна 

грамотност в обучението по 

учебни предмети за учебна 

година. 

Брой ученически проекти за 

развиване на дигиталната и 

медийна грамотност  за уч. 

година.  
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3.СПЛОТЕНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ  

 

Цел 1: Развиване на ефективна училищна общност  

 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1.1. Насърчаване участието на училищните общности в планиране и 

реализиране на училищни събития  - конкурси, празници, тържества, 

спорти събития и др.  

 

През 

учебните 

години  

Директор 

Учители  

 

Брой проведени училищни 

събития с участие на 

родителите за учебна година.  

Цел 2: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценно развитие на детето 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

2.1. Проучване становището на родителите по значими за училищния 

живот теми (допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) 

През 

учебните 

години 

Директор 

Класни 

ръководители  

Педагогически 

съветник 

Брой проведени проучвания с 

родителите за учебна година 

във връзка с образователния 

процес.  

2.2. Комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна 

обратна връзка чрез общи и/или индивидуални родителски срещи, ел. 

поща, електронен дневник или затворени групи в социалните мрежи.  

През 

учебните 

години  

Директор  

Класни 

ръководители  

Брой проведени родителски 

срещи по паралелки за 

учебна година.  

Брой индивидуални срещи, 

отразени в електронен 

дневник за уч. година. 

Брой съобщения в 

електронен дневник за уч. 

година.  

Брой затворени групи в 

социалните мрежи за 

комуникация с родителите.  
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2.3. Училищното настоятелство и Обществения съвет – партньори в 

училищния живот.  

 

 

През 

учебната 

година  

Директор  Брой работни срещи за 

учебна година.  

Брой съвеместни дейноси за 

учебна година.  

4.ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Цел 1: Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

1.1. Функционално оценяване на образователните потребности на 

учениците със СОП.  

През 

учебните 

години,при 

необходи 

мост  

ЕПЛР Брой оценки за учебна 

година.  

1.2. Създаване на условия за пълноценно участие в обазователния 

процес на децата със СОП: 

- закупуване на обзавеждане и оборудване; 

- закупуване на дидактически материли.  

През 

учебните 

години и 

при 

наличие на 

финансови 

средства  

Директор  Брой и вид закупено за учена 

година оборудване и 

обзавеждане.  

Брой закупени дидактически 

материли за учебна година. 

Цел 2: Разшираване на възпитателната фунция на училището 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

2.1. Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото 

самоуправление в училищата. 

През 

учебните 

години  

Педагогически 

съветник  

Брой заседания на 

ученическия съвет за уч. 

година. 

Брой инициативи за 

ученическо самоуправление. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

 

Цел 1: Насърчаване и развитие на култура заа иновации 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

1.1. Мотивиране за учене чрез проектно-базирано както в присъствена 

форма, така и в обучениев електронна среда на базата на интегрирано 

знания, критично мислене  

През 

учебната 

година  

Учители  Представяне на проектите от 

проектната седмица при I – 

III клас 

Брой ученически проекти по 

учебни предмети 

Цел 2: Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

2.1 Формиране на компетентности у учениците и педагогическите 

специалисти за създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на 

дигитално съдържание  

 

 

През 

учебната 

година  

Директор  

Учители по ИТ  

Брой проведени обучения за 

учители  

 

2.2.Ефективен и постоянен контрол от страна на учителите за спазване 

на правилата за работа в мрежата от учениците  

През 

учебната 

година  

Учители  Правила за работа в мрежата 

и провеждане на ежегоден 

инструктаж 

Цел  3: Образование за устойчиво развитие  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

3.1. Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната 

активност, здравословното хранене и здравното образование  

През 

учебната 

година  

Учители по 

ФВС  

Класни 

ръководители  

 

Брой проведени общо 

училищни спортни дейности  

за уч. година  

Брой беседи в час на класа по 

паралелки за уч. година  

3.2. Изграждане на екелогична култура и навици за разделно събиране През Учител по Брой проведени инициативи 
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на отпадъци  учебната 

година  

природни 

науки 

Педагогически 

съветник  

за уч. година  

3.3. Разширяване на дейностите за първа долекарска помощ и БДП с 

участие на родители  

През 

учебната 

година  

Директор 

Комисия по 

БДП  

План по БДП  

Брой проведени инициативи 

за учебна година  

6. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Иницииране и реализиране на проекти за подобряване на 

материалната база на училището  

През 

учебната 

година  

Директор и 

екип учители 

Брой реализирани проекти 

или в процес на изпълнение 

за учебна година  

2. Иницииране и реализиране на проекти по програма Еразъм + През 

учебната 

година  

Директор  

Милена Цанева 

и екип учители  

Брой реализирани проекти 

или в процес на изпълнение 

за учебна година 

3. Иницииране и реализиране на проекти за провеждане на занимания 

по интереси, училищни и междуучилищни събития 

През 

учебната 

година  

Директор  

и екип учители  

Брой реализирани проекти 

или в процес на изпълнение 

за учебна година 

3. Иницииране и реализиране на проекти за приобщаване на децата със 

СОП 

През 

учебната 

година  

Директор и 

екип учители  

 

Брой реализирани проекти 

или в процес на изпълнение 

за учебна година 
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8. ФИНАНСИРАНЕ  
 

ОУ „Отец Паисий” - Силистра е общинско училище на делегиран бюджет, който 

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

съответната финансова година. 

Финансови средства училището получава и чрез реализиране на проекти по 

европейски и национални програми. 

Голяма част от предвидените дейности по приоритетите на училището не 

изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

 делегирания бюджет на училището; 

 целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – Община Силистра; 

 собствени средства; 

 средства от проекти и програми, финасирани от ЕС; 

 други източници. 

 

 

9. МОНИТОРИНГ 

   

Стратегията обхваща периода 2021 - 2025 година (м. октомври 2021 г. – м. октомври 

2025 г. вкл. )  и се актуализира в началото на всяка учебна година при необходимост и 

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

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

ежегодно годишен план за дейностите с конкретни срокове, отговорници и 

финансиране. Годишният план се приема от педагогическия съвет. 

Мониторингът по изпълнение на предвидените в стратегията и съответно в 

годишния план дейности е приоритет на ръководството на училището и обществения 

съвет като орган за граждански контрол.  


