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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Настоящата стратегия за развитие и план за действие и финансиране на I ОУ „Христо 

Смирненски” гр. Провадия са разработени възоснова на стратегическа рамка за развитие на об-

разованието, обучението и ученето в Република България /2021-2030/ на МОН. 
 

При изпълнение на Стратегията  ще бъдат съблюдавани следните принципи:  

 

Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между образо-

вателните институции, органите на централната и местната власт, висшите училища, култур-

ните институции, научните организации, социалните партньори, работодателите и гражданс-

кото общество; 

Приемственост – изпълнение на Стратегията независимо от политическия, социалния и ико-

номическия контекст и гарантиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при 

прилагане на политиките;  

Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите, 

заложени в Стратегията;  

Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни пол-

зи/ефекти от постигнатите резултати;  

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост на 

образованието, обучението и ученето в I ОУ „Христо Смирненски”. 

Включените в нея цели, мерки и индикатори за полза/резултат ще бъдат актуализирани към 

индикативен период - 2024 година в съответствие с постигнатия напредък или промяна в пре-

дизвикателствата. 

Поставените стратегически цели ще се изпълняват в сътрудничество между всички отговорни 

институции и заинтересовани страни.  

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА: 

Цялостната дейност на I ОУ „Христо Смирненски” се организира съгласно нормативните до-

кументи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално, национално и евро-

пейско ниво. 

1. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ 

2. Държавни образователни стандарти 

3. Европейската квалификационна рамка за  учене през целия живот /ЕКР/ 
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4. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България /2021-2030/ 

5. Наредба за приобщаващо образование 

6. Конвенцията на ООН за правата на детето 

7.  Закон за закрила на детето 

8. Подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищното  

образование 

9. Спецификата на I ОУ „Хр. Смирненски” 

 

ИСТОРИЯ 

 

Първо основно училище „Христо Смирненски” е наследник на първото училище в град 

Провадия. През 1848 г. то е построено в двора на църквата „Свети Никола”. Малко преди това 

възрожденецът Райко Блъсков идва в града и понеже дотогава няма общинско училище, той се 

договаря да учи българските деца. Блъсков развива широка просветителска дейност, привлича и 

деца от гъркомански семейства, започва да преподава и гръцки език. След като се запознава с 

градските първенци, ги убеждава да открият общинско училище.       По-късно за създаването 

на нова сграда на училището основна роля изиграва Коста Димитров. През 1874 година „трима-

четирима верни приятели и верни граждани” /както се твърди в документите на Провадийския 

градски общински съвет от този период/ стават причина да се построи голямо съвременно за 

времето си училищно здание в градската част „Вароша”. 

 Гъркоманите изгонват учителите и учениците от сградата и това кара провадийци да търсят 

друго решение. Те превръщат по волята на собственика й къщата на фурнаджията Николчо в 

школо. 

През 1950 г. се открива Първо единно училище „Христо Смирненски”, в което влизат 

първоначалното училище, част от прогимназията и част от девическата гимназия, разпределени 

по райони. 

От 1965 г. със заповед на Министъра на просветата горните класове се отделят и поставят 

началото на политехническата гимназия „Д. Благоев”. В старата сграда остава като 

самостоятелна прогимназия I ОУ „Хр. Смирненски”.  През 1987 старата постройка е съборена и 

на нейно място е построена нова.  

От 1992 г. I ОУ „Хр. Смирненски” се помещава в настоящата сграда. 

 

СТАТУТ 

 

Първо основно училище „Христо Смирненски” намира своето място в системата на неспе-

циализираните общински училища  с целодневна организация на учебния ден. 

 

Първо основно училище „Христо Смирненски” е основно училище на територията на 

община Провадия.  

 Основната степен на образование се осъществява в два етапа:  

1. начален - с продължителност четири години (I - IV клас);  

2. прогимназиален - с продължителност три години (V – VII клас).  

Училището осигурява транспорт с училищен автобус, обедно хранене и целодневно обучение 

на деца и ученици от град Провадия и от селата - Златина, Венчан, Кривня, Тутраканци, Петров 

дол, Добрина, Равна, Чайка, Староселец . В него учат и ученици от селата Манастир, Житница, 

Бозвелийско,  Черковна, Бързица. 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ  
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С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование се увеличават 

новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и форми на общуване. Те 

са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото навли-

зане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин 

за справяне с предизвикателствата пред I ОУ „Христо Смирненски” е изграждането на авто-

номни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи 

ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел сме длъжни 

да не изоставаме, да се стремим  да променяме мисленето, знанията и ценностите си. Училище-

то прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна инсти-

туция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стан-

дарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.  

Ключовите компетентности, които учениците в I ОУ „Христо Смирненски” трябва да 

овладеят  като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необхо-

дими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират 

своето място в изучаването на общообразователната подготовка. I ОУ „Христо Смирненски” 

предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот и 

пригодността им за реализация на пазара на труда в съответствие с ЕКР /европеска квалифика-

ционна рамка/за ключовите компетентности за учене през целия живот. 

Възможността за приобщаващото образование е неизменна част от правото на образова-

ние, 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 I ОУ „Христо Смирненски”  дава ясен знак за хуманизъм и толе-

рантност, тъй като в него се интегрират  ученици със специални образователни потребности 

/СОП/ от 1 до 7 клас.Училището оказва подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с 

изявени интереси в областта на науката, изкуствата и спорта. Значими усилия са насочени и към 

приобщаването и образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи. 

Прилагат се устойчиви политики, насочени към превенция и интервенция на насилието и 

тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна образователна среда. Ключов момент за превенция 

и справяне с агресията и насилието е привличането на родителите като активен партньор на 

педагогическите специалисти, образователните медиатори и на социалните работници. 
 

           Създадени са условията за превенция на отпадането от училище и за мотивация за учене чрез 

въвеждане на нови регламенти относно заниманията по интереси.  Заниманията по интереси се ор-

ганизират в съответствие с желанията на родителите и на самите ученици, както и с възможностите 

на училището.  

 

         Във връзка с  ускорено усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество е съз-

даден  училищен STEM център. Той е интегрирана съвкупност от специално изградени и 

оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в 

областта на математиката, природните науки и технологиите.  

 

       Демократичността на I ОУ „Христо Смирненски” се изразява  в приобщаването на роди-

телите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им 

за граждански контрол чрез участие в обществения съвет.  

Ученическият парламент е форма за ученическо самоуправление, чрез която ученици-

те участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищ-

ната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избира-
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емите и факултативни часове и училищния учебен план. Училищното ръководство съдейства на 

учениците от училищния парламент да получават подкрепа и от органите на местно самоуправ-

ление при техни инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи за-

сягат тяхното гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и 

насилието сред младите хора. 

Автономията на училището 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. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване ква-

лификацията на педагогическите специалистии превръщането й не само в право, но и в задъл-

жение. В I ОУ „Христо Смирненски” квалификацията и кариерното развитие на педагогически-

те специалисти се реализира чрез обучения заповишаване на компетеностите на конкретния 

педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъж-

ност, 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 работа  на делегиран бюджет и осигу-

ряване алтернативни източници на финансиране. 

 

ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 

Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете и нееднород-

ността на процесите на развитие във всички обществени сфери поставят образованието, обучението 

и ученето пред множество от предизвикателства. В последните десетилетия  град Провадия и об-

щина Провадия са изправени пред задълбочаваща се икономическа криза. Броят на подлежащи-

те на задължително обучение намалява поради демографския срив и засилващите се миграци-

онни процеси. Нараства броят на децата и учениците, които са в неравностойно социално поло-

жение. За справянето с тези предизвикателства е необходимо всяко българско дете и ученик да бъде 

образован, знаещ и можещ човек с перспектива за лично и обществено благополучие.  

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се разширява и дина-

мично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална интелигентност. През 

следващите десет години базовата и функционалната грамотност в областта на четенето, математи-

ката, природните науки и технологии и дигиталните умения трябва да се доразвиват. Заедно с това 

ще се налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, изказване на информирано 

мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и умения за работа в екип. Ще на-

раства търсенето на качества на личността като етично поведение, любознателност, адаптивност, 

лидерство, социална отговорност и приемане на различията.  

Успехът на личността, както и благополучието на обществата все повече ще се определят от това, в 

каква степен образованието формира у всеки човек ценности и изгражда ценностно-ориентирано 

поведение. Все повече се очертава необходимостта от приоритизиране на възпитателната работа, 

включително за възпитаването на децата и учениците като достойни граждани на България, Европа 

и на света. В този процес пряко ангажирани са и родителите и учителите. Прилагането на целенасо-

чени политики за взаимодействие с родителите се очаква да доведе до значително по-добри резул-

тати в образованието, но също така и до формирането на ценности, ориентирани към доброта и то-

лерантност.  

Ако искаме сегашните и бъдещите ученици да се справят уверено с най-големите предизви-

кателства в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и умени-



6 

 

ята при формиране на ценности и нагласи. За целта се налага преход от преподаване, запаметяване 

и възпроизвеждане на информация към използване на интерактивни методи, активно взаимодейст-

вие между участниците в образователния процес, персонализация на учебното съдържание и ориен-

тация към резултати. Това са задачи за учителя на XXI век. Все по-ясно се очертава необходимостта 

учителите да са креативни, иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите 

хора за търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси. Необходимо 

е учителите да провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, развитие и 

взаимопомощ. Прилагането на тези политики ще повиши качеството на образованието. За постигане 

на тази цел образователната система трябва да бъде обезпечена с квалифицирани специалисти, кои-

то откриват и развиват заложбите и талантите на всяко дете/ученик.  

От изключителна важност е да променяме средата, изучаваните предметни области и мето-

дите на преподаване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на променящия се 

свят.  

      Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят света и 

структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на цифровите компетентнос-

ти и фокусиране на образователния процес върху математиката, технологиите и инженерните уме-

ния; върху работата с алгоритми, формирането на умения за гъвкавост и адаптивност. Младите хора 

трябва да имат достъп до качествено образование, свързано с дигиталната трансформация, с акцент 

върху природните и математическите науки. Така те ще бъдат подготвени гъвкаво да се адаптират 

към възникващите нови професии. Голяма част от децата, постъпващи днес в училище, ще имат 

професия, която към момента все още не съществува, докато редица професии изчезват и се заменят 

с автоматизирани процеси.  

Усилията на педагогическия екип в  училището следва да се насочат към осигуряването на най-

благоприятна образователна среда за всяко дете/ученик в условията на толерантност, уважение към 

културното многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация.  

Важен показател за формирането на положителна атмосфера в училище е отношението между учи-

тели и ученици, както и между самите ученици. Мерките за превенция на агресията и тормоза и за 

недопускане на дискриминация ще съдействат за създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща 

атмосфера в образователната институция. 

Ще се акцентира на индивидуалния подход на преподаване и учене, отчитащи индивидуал-

ния напредък на всяко дете/ученик. Ще се прилагат мерки за адаптация и плавен преходот семейна 

към образователна среда и при преминаване между отделните етапи и степени на предучилищното 

и училищното образование. От значение ще бъде и сътрудничеството между детските градини и 

училището с държавните и местните органи в социалната и здравната сфера, с образователните ме-

диатори и местните общности. 

           Всички тези процеси изискват през следващите четири години да бъдат изпълнявани полити-

ки в областта на образованието, обучението и ученето, които позволяват бърза адаптация към вън-

шните за средата въздействия и използване в максимална степен на вътрешните за системата факто-

ри. 
 

 

IV. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ 

(ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT) 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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- Целенасочена и последователна 

политика за подобряване на 

обхвата на подлежащите ученици. 

- Създадени условия за социално 

включване и адаптиране на децата 

от ПГ и първи клас. 

- Целенасочени политики за 

повишаване на авторитета, 

социалния статус и 

квалификацията на учителите. 
- Резултати от обучението, 

свързани с придобиването на 

ключовите компетентности и 

отлично представяне на НВО.  

- Използване на STEM обучение. 

- Въведено обучение за 

придобиване на дигитални 

умения и предоставен достъп до 

безплатен интернет и дигитални 

ресурси. 

- Създадени условия за развитие на 

креативност, творчество и 

иновации. 

- Създадени условия за 

приобщаващо образование.  

- Наличие на мерки за адаптиране 

на ученика  към училищната 

среда: 

- Видеонаблюдение и гарантиран 

пропускателен режим. 

- Собствена модерна материална 

база; 

- Обновени мебели в класните 

стаи и в кабинетите в целия 

училищен корпус. 

- Кабинет по ИТ с терминални 

решения. 

- STEM кабинет. 

- Кетърингово хранене в столова. 

- Целодневно медицинско обс-

лужване. 

- Пожароизвестителна инстала-

ция. 

- Стриктно спазване графика на 

дежурствата на учителите през 

междучасията и при придружа-

ване, посрещане и изпращане на 

пътуващите ученици. 

- Работа по национални програми 

и проекти. 

- Учебни планове /ИУЧ, ФУЧ/, 

съобразени с нуждите и желани-

- Поддържане на възстановените заграждения 

на западния двор, което застрашава здравето 

на децата. 

- Необходимост от видеонаблюдение с достъп 

до всички точки на дворното пространство. 

- Необходимост от видеоналюдение на  необ-

хванатите класни стаи и коридори. 

- Липса на съвременна спортна база 

- Необходимост от повече външни спортни 

съоръжения. 

- Липса на средства за финансиране на факул-

тативни часове според интересите на учени-

ците. 

- Недостатъчен брой лаптопи и таблети за 

подпомагане на ОРЕС. 

- Недостиг на финансиране за подготовка на 

изявени ученици и свързаните с това извън-

класни дейности. 

- Намаляване на мотивацията за учене у уче-

ниците. 

- Липса на функциониращ училищен бю-

фет. 
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ята на учениците, провеждане на 

консултации по всички учебни 

предмети. 

- Добър психоклимат и добра 

екипна работа, създадено дове-

рие между ученици, учители и 

родители. 

- Развито ученическо самоуправ-

ление. 

- Добро управление на финансо-

вите средства в условията на де-

легиран бюджет. 

- Поддържане на интернет стра-

ница на училището /сайт на учи-

лището и профил в социална 

мрежа/. 

- Запазени и развиващи се тради-

иции, утвърждаване на училищ-

ни символи и ритуали. 

- Създадени възможности за 

включване на учениците в 

различни училищни общности в 

зависимост от техните интереси 

и потребности; 

- Целодневна организация на 

учебния ден; 

- Изградени  клубове по интереси; 

- Лятна академия;  

- Партньорство и сътрудничество 

с Обществен съвет; 

- Партньорство с НПО и институ-

ции на местната власт; 

- Осигурени ИКТ оборудване във 

всяка класна стая и кабинет; 

- Закупен абонамент за онлайн 

платформа с уроци Уча се; 

- Използване на MS Teams - сис-

тема за електронно обучение и 

комуникация; 

- Абонамент за онлайн платформа 

Shkolo; 

- Закупени 2 броя Bee-Bot забавна 

и привлекателна роботизирана 

играчка, с която децата от ПГ и 

учениците в начален етап правят 

първи стъпки в програмирането; 

- Споделяне на добри педагоги-

чески практики за интерактивно 

учене. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Задържане на учениците в нача- - Демографски срив в региона, обезлюдяване, 
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лен и прогимназиален етап в 

училището.  

- Мотивиране на учениците за по-

високи резултати в учебната ра-

бота и НВО. 

- Повишаване капацитета на учи-

телите за промяна на стила и ме-

тодите на работа и ориентиране 

на обучението към потребности-

те на учениците.  

- Увеличаване на приема в първи 

клас.   

- Заемане на лидерска позиция 

при осъществяване на образова-

телните политики в района.   

- Разширяване на извънкласните 

дейности и заниманията по ин-

тереси.  

- Единодействие на цялата педа-

гогическа  колегия и стремеж да 

се защитава и развива добрия 

имидж на училището.   

- Организиране на дарителски 

кампании,  благотворителност и 

спонсорство.  

- Разширяване и разнообразяване 

на работата  по проекти.   

- По-целенасочено прилагане на 

интерактивни методи на обуче-

ние за стимулиране на интереса 

на учениците, иновации и про-

ектно-базирано обучение по 

всички учебни предмети.   

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учени-

ците.   

- Разумно планиране и разходване 

на финансовия ресурс на учи-

лището.  

- Непрекъсната връзка с родите-

лите, приобщаване на семейст-

вата към живота на училищната 

общност.  

- Системен контрол върху качест-

вото на обучението. 

- Включване на учителите в раз-

лични форми за квалификация. 

- Взаимодействие с училищното 

настоятелство. 

ръст на миграцията, ниска раждаемост и в 

резултат намаляване броя на учениците. 

- Нужда от изграждане на физкултурни сало-

ни, спортни площадкии басеин. 

- Провеждането на ОРЕС в условията на 

усложнена епидемична обстановка. 

- Недостиг на финансиране за подготовка на 

изявени ученици и свързаните с това извън-

класни дейности. 

- Намаляване на мотивацията за учене. 
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МИСИЯ 

      Утвърждаване на I ОУ „Христо Смирненски”  в модел на съвременно училище за всеки, 

с високо качество на образованието, в чийто център е детето. Училището гарантира 

осигуряването на условия за непрекъснатост на обучението, като включва и приобщава всеки 

ученик, създава възможности да го подготви за пълноценен живот, като му дава възможност да 

придобие необходимия набор от знания, умения и компетенции, възпитава и подкрепя 

личностното му развитие, в съответствие с изискванията на ЗПУО и поднормативните му 

актове. Изгражда личности с компетентности и отговорно лично поведение за активно 

включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, 

с изследователска нагласа и готовност за експериментиране. Въвежда и развива иновативни 

подходи, чрез компютърните технологии, използване на нови визуални средства за 

преподаване, електронни платформи за обучение – дигитална класната стая, STEM-кабинет,  

съвременно оборудвана библиотека. Дава практическата ориентация и насоченост на учебните 

програми, съобразени с личностните и възрастови възможности на ученика. Осигурява 

проектобазирано обучение във всички етапи, с цел адаптиране на учебния процес към реалните 

условия на заобикалящата ни среда. Поддържа и усъвършенства материално-техническата база 

на училището в съответствие с актулните методи и техники на обучение за развитие на 

творческите заложби на учениците и за физическа активност и спорт. Предоставя устойчиво 

развитие на образованието, приучава на креативното мислене и по-голяма информираност на 

цялата училищна общност. 

V. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ   

 

ВИЗИЯ 

 

I ОУ „Христо Смирненски” – гр. Провадия да продължи да се утвърждава като 

притегателна образователна институция в района. Да отстоява собствения облик на училището 

с осъществяване на грижа за всяко дете и ученик. Запазване на екипа от висококвалифицирани 

педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да прилгат държавните 

образоватени стандарти, като успешно прилагат иновативни методи, включително и при 

електронно обучение от разстояние и повишават своята квалификация. Успешно 

модернизиране и оптимално адаптиране към европейските изисквания за качествено 

образование, ефективно и перспективно инвестиране на финансовите ресурси, за съвременно 

оборудване на компютърни и STEM кабинети, класни стаи за интерактивно обучение и 

библиотека с кът за отдих. Приобщаване и подкрепящо образование, с осигурена допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост. Разширяване на възможностите за 

целодневната организация на учебния процес в начален и прогимназиален етап, като 

инструмент за превенция на отпадане от училище. Осигуряване на ресурси за развиване на 

таланти. Възпитаване и изграждане на дух на родолюбие, съхраняване на традициите и утвърж-

даване на училището като част от Европейското образователно пространство. 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

Приоритетните области в стратегията на I ОУ „Христо Смирненски” обхващат всички  

значими предизвикателства в системата на образованието и обучението: 

 

1.Ранно детско развитие  

2. Компетентности и таланти  

3. Мотивирани и креативни учители  
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4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите  

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция  

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие  

7. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето  

8. Учене през целия живот  

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

         ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 

 

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  

 

   По-ранното обхващане на децата във форми на образование и грижи в ранна детска  

възраст ще бъде ключов приоритет в образователната политика на I ОУ „Христо Смирненски”. 

Предвид това, че предучилищното образование осигурява развиване на познавателни и 

социално-емоционални умения, което е основополагащо за по-добри образователни резултати 

на децата в училище, а в перспектива - и за успешна личностна и професионална реализация.  

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

1.1. Разширяване на обхвата на децата от 5 до 7 години в образованието и грижи в ранна  

детска възраст. 
 

-   Въвеждане и развиване на интегрирани услуги за образование и грижи в ранна детска  

възраст, които предлагат по-ефективен и балансиран подход между грижа и образование,  

както и достъпни услуги за всички семейства, които се нуждаят от тях; 

 

-   Прилагане на ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от  

семейната среда към предучилищно образование, включително чрез инвестиции в подкрепяща,  

приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда съвместно със семейството, което  

да подкрепи детето в периода на преход; 

 

- Разширяване на общата и допълнителната подкрепа за децата в  

групата за предучилищно образование в училище; 

 

 -    Допълнително обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен от 

българския. 

 

1.2. Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в ранна възраст 
 

-      Подобряване на условията за социализиране, възпитание и обучение на децата и учениците; 

 

-   Създаване на предпоставки за прилагане на индивидуален подход към ученика/детето; 

 

-     Засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия  

живот (включително цифрови, езикови, социални). Развитие на творческото и критично 

мислене; 

 -     Провеждане на политика за изграждане на среда на доверие и партньорство с родителите; 

       

-       Модернизиране на материалната база. 
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     ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 

 

 

 

     КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ  

 

 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде развитие  

на личностния потенциал на детето/ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на  

индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му.  

Акцентът при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови знания към  

развитие на съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно  

съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и  

учениците. За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява ефективно 

партньорство с родителите и другите заинтересовани страни.  

 

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

Цел 2.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите  

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 
 

-   Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен подход при  

прилагането на ключови компетентности в сферата на образованието; 

 

- Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална  

интелигентност от ранна детска възраст;  

 

  -  Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови  

  компетентности и развитие на способности да се решават проблеми; 

 

-   Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност и дух 

на предприемчивост и иновации;  

 

-   Приоритетно изучаване на чужди езици и придобиване на дигитални и комуникативни 

умения;  

 

-   Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез средствата и  

формите на различните изкуства, науки, технологии и спорт; 

 

- Използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства за постигане на  

очакваните резултати от обучението - познавателни книжки, учебници, учебни помагала,  

достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси, подпомагащи придобиването  

 

 

на необходимите компетентности и стимулиращи развитието на личностни, социални и  

граждански умения и на емоционална интелигентност; 

 

- Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху  
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функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки,  

както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на проблеми в екип; 

 

-   Формиране на умения при децата/учениците да използват придобитите компетентности  

при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и непознати житейски  

ситуации в променяща се околна среда;  

 

- Придобиване на компетентности чрез свързване на знанията и  

уменията от различни области за прилагане на наученото в практически ситуации,  

поощряване на ученето чрез преживяване и решаване на реални проблеми; 

 

-  Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за интегриране на  

учебното съдържание, за ефективно осъществяване на междупредметни връзки; 

 

-  Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението по всички учебни  

предмети;  

 

-  Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у децата/учениците на  

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век.  

 

Цел 2.2. Възпитание в ценности  

 

-     Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в класната  

стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански компетентности;   

 

-     Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална  

идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; 

 

-      Възпитание, насочено към изграждане у децата/учениците на стремеж за изказване на  

информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество;  

възпитание в доброта;  

 

- Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките ценности; 

 

-    Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм, водещи до  

разделение, дискриминация, разпространение на фалшиви новини и омраза в обществото; 

 

- Развитие на умения за разпознаване и превенция за трафик на хора и различни видове                    

зависимости;  

 

-  Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, религиите, 

историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта; 

 

-     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; 

 

-   Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна гражданска  

позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 
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-  Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната,  

езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик; 

 

- Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у децата/учениците.  

 

Цел 2.3. Развитие на способностите и талантите  

 

- Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на  

личностни и междуличностни умения;  

 

-  Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане на  

различни форми на изяви на училищно и междуучилищно, общинско ниво и др.; 

  

- Задълбочаване на сътрудничеството между училищата и центровете за подкрепа за  

личностното развитие (ЦПЛР) за изпълнение на дейности по интереси между  

институциите от системата на образованието;  

 

-  Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на децата и  

учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта  

(участие в педагогическите форми, организирани в центровете за подкрепа на  

личностното развитие и в училищата, провеждане на курсове, летни академии и др.,  

спортно-тренировъчни лагери за подготовка на отбори за участие в различни видове  

състезания, държавни и международни първенства);  

 

-  Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, регионално,  

национално и международно ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и  

спорта;  

 

-    Предоставяне на материални и морални стимули за децата и учениците с изявени интереси  

в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и спорта;  

 

-    Привличане на представители на социални партньори и неправителствени организации в 

подкрепа на заниманията по интереси и извънучилищните дейности;  

 

-  Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и талантите на  

децата/учениците. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

 

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ  

 

Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на  

преподаване и учене, основан на компетентностния подход.  

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

Цел 3.1. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на  

учителя  
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-     Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия  

живот за продължаващо професионално развитие;  

 

-    Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически специалисти;  

 

-  Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на  

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес;  

 

-     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 медийна грамотност в обучението по всички  

учебни предмети и др.;  

 

-    Изгражданена училищни екипи за споделяне на добри практики;  

 

- Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с  

даровити/талантливи деца/ученици, с деца/ученици със специални образователни  

потребности и в мултикултурна среда;  

 

- Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно  

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни. 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 
 

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ  

 

Пътят към по-привлекателно и по-качествено образование минава през ефективните  

училищни общности, обединени от общосподелена система от образователни ценности. Ще се  

прилагат политики за създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в  

училищната общност между всички участници в образователния процес (деца и ученици,  

учители и други специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с  

институции и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно  

развитие на децата. Те ще се осъществяват в условията на равнопоставеност и диалог и ще са  

насочени към постигане на споделена визия за развитието на училището.  

Сърцевината на тези политики ще бъде утвърждаването на устойчив, позитивен училищен  

климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, на чувството за общностна  

принадлежност и стремеж към по-добри постижения. 

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 4.1.: Създаване и развиване на ефективни училищни общности  

 

- Прилагане на система от мерки/правила за ефективно функциониране на училищната  

общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите на всички членове на  

общността, с акцент  върху семейството;  

 

- Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен климат,  

ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в процеса на  

образование и заинтересованите страни, включително за управление на конфликти, за  

преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи;  
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-  Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на училищни  

събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

  

- Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни  

заинтересовани групи, които да подпомагат включването на децата в образование,  

трайното им приобщаване и повишаването на образователните им резултати;  

 

- Организиране на училищното пространство и инфраструктура с оглед превръщане на  

училището в център на общността и място за диалог. 

 

Цел 4.2.: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за  

пълноценното развитие на детето/ученика  
 

-   Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към осъзнаване  

и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието и  

отглеждането на децата, както и за сътрудничество с училището  

(обучения, семинари, кръгли  маси и др.); 

 

- Проучване на становището на родителите по значими за училищния живот теми (допитвания,  

анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия за диалог, доверие и  

равнопоставеност при вземането на решенията за образованието и развитието на децата и  

учениците;  

 

- Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и организации,  

оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за децата/учениците;  

 

- Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на  

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво група/клас,  

училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши родители  

и деца/ученици и др., които работят съвместно в интерес на училището и др.); 

 

- Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в  

обществения съвет. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 

 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА  

ИНТЕГРАЦИЯ  

 

Продължава изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на ранен и  

равен достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната  

система. Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на  

процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на  

социалното включване, мотивация на деца и родители за образование, системна работа с  

родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес.  

Ще бъдат изпълнявани мерки за разширяване на възможностите за ефективно  

приобщаване на деца/ученици със специални образователни потребности, от уязвими групи,  

включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти. Ще се  

засили сътрудничеството между институциите от системата на предучилищното и  

училищното образование с държавните и местните органи в социалната и здравната сфера, с  
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образователните медиатори, родителите и местните общности. Ще се осигурява  

приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна образователна среда за провеждане на  

ефективен образователен процес, за опазване и укрепване здравето на децата и учениците и за  

тяхното пълноценно  личностно развитие.  

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 5.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за  

достъп до образование  

 

-   Подпомагане на храненето и предоставяне на познавателни книжки, учебници и учебни ком-

плекти и достъп до образователни ресурси, осигуряване на целодневна организация на учебния 

ден, съгласно действащите нормативни разпоредби;  

 

- Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен транспорт на децата/учениците до  

образователната институция;  

 

-   Изграждане на достъпна архитектурна среда в образователните институции;  

 

-   Подкрепа за деца и ученици от уязвими групи, включително роми; 

 

-    Насърчаване на училищни партньорства между училищата в Община Провадия.  

 

 

Цел 5.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към  

образованието  

 

-  Разработване и прилагане на модели на взаимодействие дете/ученик – родители – учители  

– медиатори/социални работници за превенция на отпадането от образователната система;  

 

- Прилагане на семейни програми, насочени към разясняване на ползите и на  

задълженията за включване в образованието; 

 

-  Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни  

акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието;  

 

-   Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към образователната  

система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

 

-    Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в  

образователната система, в т.ч. проследяване на всеки случай на дете/ученик при пътуване  

и миграция и/или в риск от отпадане, както и подобряване на междуинституционалния  

обмен на информация;  

 

-    Увеличаване броя на образователните медиатори, педагогическите съветници, психолозите  

и социалните работници в екипите за обхват.  

 

Цел 5.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и  

училищното образование  
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- Повишаване компетентностите на учителите за успешно включване и  

пълноценно участие на децата/учениците в образователния процес; 

 

- Повишаване на компетентностите на учителите за работа в мултикултурна  

образователна среда;  

 

-    Обмен на добри практики; 

 

Цел 5.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки 

ученик 
 

- Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход на  

детето/ученика към условията в детската градина и в училището, както и на прехода между  

отделните етапи;  

 

-    Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за персонализиранe на  

обучението за всяко дете/ученик съобразно индивидуалните му потребности, напредъка и  

възможностите за разгръщане на пълния му потенциал;  

 

-    Използване на възможностите на дигиталните технологии при персонализацията на 

обучението;  

 

-    Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при обучението на  

децата/учениците.  

 

 

Цел 5.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със  

специални образователни потребности  

 

- Функционално оценяване на образователните потребности на децата/учениците със  

специални образователни потребности и хронични заболявания;  

 

- Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие,  

за индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално- 

поведенчески  и/или сензорни затруднения;  

 

- Обогатяване на специализираната подкрепяща образователна среда – оборудване и  

обзавеждане на ресурсни, сензорни и др. кабинети, съобразно нуждите на децата и  

учениците;  

 

- Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на  

децата/учениците със специални образователни потребности;  

 

-    Използване на адаптирани образователни ресурси за деца/ученици със специални 

образователни потребности.  

 

Цел 5.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително  

роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти;  
 

-    Формиране на подкрепяща обществена среда, междуучилищни дейности, създаване на 
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партньорство с местните общности и гражданския сектор, допълнителна работа с учениците и с 

родителите, насърчаванеучастието на родителите в образователния процес в мултикултурна 

среда;  

 

-    Цялостна подкрепа за достъп до образование на децата и учениците от малките населени  

места (хранене, транспорт, учебници);  

 

-    Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и ефективно  

междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени нагласи,  

основани на етнически произход и културна идентичност. 

 

Цел 5.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с  

изявени дарби  

 

- Взаимодействие между училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие за  

ранно откриване на талантите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на  

развитието и реализацията им чрез училищните екипи за подкрепа;  

 

-  Осигуряване на достъп до занимания по интереси за деца; 

 

-  Равнопоставен достъп до спортна и културна инфраструктура и обучение;  

 

- Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби за високи  

постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 

Цел 5.8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на  

дискриминация в образователните институции  
 

- Включване на деца/ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за  

общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин;  

 

-  Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за децата, учениците и родителите;  

 

-  Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, справяне с  

агресията, дискриминацията и насилието;  

 

-  Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на агресията  

и кибертормоза;  

 

-  Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на агресията и  

тормоза и недопускане на дискриминация;  

 

-   Модернизиране на системи за сигурност и контрол на достъпа в училище; 

 

-  Формиране на компетентности за междукултурен диалог, провеждане на кампании за  

толерантност и намаляване на агресията на учениците;  

 

-     Разработване и прилагане на модели на взаимодействие дете/ученик – родители –  

учители/психолози за превенция и намаляване на агресията и тормоза в училище.  

 

Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции  
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-    Изпълнение на програми за възпитателна работа, вкл. споделяне на модели за  

възпитателни взаимодействия в образователния процес;  

 

-    Споделяне на добри практики и иновации във възпитателната дейност на образователните  

институции;  

 

-    Формиране на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, основани на  

раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия;  

 

-    Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление в  

училищата;  

 

-   Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на  

образователните институции. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

 

Иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване  

на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния  

процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение.  

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 6.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 
 

-    Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, образователното  

съдържание, методите на преподаване и образователната среда;  

 

-    Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери на  

училищния живот;  

 

-  Създаване на педагогически професионални общности и активизиране на участието и  

екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на решения, предлагане и  

реализиране на иновации;  

 

- Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с  

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни ресурси;  

 

- Прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране на личното творчество на 

участниците в образователния процес;  

 

-   Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена форма, така и  

в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, критично мислене и  

самооценка;  

 

Цел 6.2. Иновации в образователния процес  
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- Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално в  

различни режими на работа във училищата; 

  

- Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано обучение,  

развитие на езиковите и комуникативните умения;  

 

- Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за прилагане на  

нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за учене; 

  

- Прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и дистанционно) чрез използване  

на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване; 

  

- Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и родители за  

споделяне на иновативни практики;  

 

Цел 6.3. Иновации в образователната среда 

 

-   Подобряване на образователната среда чрез създаване на училищна  STEM среда; 

  

-    Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства в училищата, които осигуряват 

адаптация спрямо променящите се нужди на обучението и иновативните практики; 

  

-   Разширяване на достъпа до модерни IT технологии;  

 

-  Разширяване на образователната среда извън училище с оглед прилагане на иновации в 

удобни и достъпни пространства, включително „зелени класни  

стаи“ и сред природата.  

 

Цел 6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси  

 

-  Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното учене  

съобразно възрастта на децата;  

 

-  Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и за  

разработка и използване на дигитално учебно съдържание;  

 

-  Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за създаване,  

редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание;  

 

-  Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на рискове,  

заплахи, фалшивите новини и др.;  

 

-   Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за спазване на  

правилата за работа в мрежата на деца/ученици в училище;  

 

-    Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в интернет на децата/учениците  

в образователните институции от системния администратор и педагогическите специалисти, 

съвместно  с интернет доставчика; 

 

-   Развиване на умения за създаване, използване и моделиране на изкуствен интелект; 
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- Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на  

специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати,  

чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен интелект; 

  

-   Използване на високо-технологична образователна среда и условия за преподаване чрез  

интегрирани образователни платформи и облачни технологии;  

 

-    Увеличаване броя на крайните електронни устройства в училище; 

  

-    Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците; 

  

-   Обзавеждане на учебните кабинети със съвременно оборудване за работа с дигитално  

учебно съдържание и превръщането им в дигитални класни стаи; 

  

-     Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за обучение  

от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на епидемии, природни  

бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в рискови категории и не могат да  

посещават училище поради здравословни причини и/или са със специални образователни  

потребности;  

 

- Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали ефективността си  

безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и учители; 

 

- Достъп до електронно четим учебник на съответните учебници – печатни издания за 

учениците от I до VII клас. 

 

Цел 6.5. Образование за устойчиво развитие  

 

- Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната активност и  

здравословното хранене; 

  

-   Изграждане на партньорство и съвместни политики на всички нива за постигане на целите за 

устойчивото развитие;  

 

-  Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 

  

-  Реализиране на дейности за популяризиране на европейските инициативи в областта на  

образованието за устойчиво развитие; 

  

- Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус към  

здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, безопасно  

движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с активното участие на  

родителите.  

 

Цел 6.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие  
 

- Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи открити/закрити спортни  

площадки и площадки за игри;  
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- Изграждане на учебно-тренировъчни центрове и на площадки за обучение на децата и  

учениците по безопасност на движението по пътищата;  

 

-  Ремонтни дейности за спестяване на енергийни, водни и други ресурси;  

 

-  Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство; 

 

-  Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащите дворове; 

 

-   Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци;  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО  

 

Стремежът към разширяване на професионалното образование и обучение се обуславя  

от развитието на дигитализацията и технологиите, прехода към зелена икономика и устойчиво  

развитие.  

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на  

пазара на труда  

 

-   Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно  

ориентиране от ранна детска възраст и в училище във връзка с успешната реализация на  

пазара на труда;  

 

-  Насърчаване на интереса към професионалното образование по приоритетни професии и  

по специалности с прогнозиран бъдещ недостиг на пазара на труда.  

 

Цел 7.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето  

 

-   Развитие на проектно-ориентирано учене;  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8 

 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

Усилията ще бъдат насочени към създаване на привлекателни и гъвкави възможности  

за придобиване на основни умения, на нови компетентности, на квалификация и  

преквалификация във формалната образователна система и в неформалното обучение, както и  

създаване на условия за информално учене.  

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 8.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот  

 

-  Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците за откриване на 

професионалните им интереси;  
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-   Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия живот за  

всички.  

 

Цел 8.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот  

 

-  Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за усвояване  

техники на преподаване за учене през целия живот; 

 

-  Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в подкрепа на  

висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия живот;  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 9 
 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ  

 

Образованието все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална политика.  

В управлението на системата на всички нива ще се утвърждават интегрираният подход и  

ефективното взаимодействие със заинтересованите институции и гражданите. Ще се  

насърчават стратегическите партньорства и мобилността с цел обучение и обмяна на добри  

практики.  

 

Цели и групи мерки/дейности:  

 

Цел 9.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните  

институции към управление, основано на креативност и иновации  

 

-   Утвърждаване на интегрирания подход и ефективното взаимодействие със  

заинтересованите институции и гражданите;  

 

-   Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в образователния  

процес в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;  

 

-  Утвърждаване на училищните съвети като ефективен участник в училищния живот и в  

организационното развитие на училището, разширяване на детското и младежко участие  

при вземането на решения;  

 

- Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни и  

микроучилищни (класни) общности между учители, ученици, родители и други  

заинтересовани страни;  

 

- Актуализиране на професионалните профили на ръководните длъжности в  

образователните институции и включването в тях на ключовите компетентности на XXI  

век;  

 

-  Повишаване квалификацията на директорите чрез обучения за развитие на лидерски  

компетентности;  

 

-   Дигитализация на управлението на образователните институции;  
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-  Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески решения на  

всички участници в образователния процес.  

 

Цел 9.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи  

 

- Поддържане на ефективни партньорски мрежи между образователните  

институции;  

 

-  Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други представители на  

гражданското общество по въпросите на предучилищното и училищното образование;  

 

- Утвърждаване на практика за споделяне на ресурси между образователните  

институции на регионален принцип; 

 

-   Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с библиотеки,  

музеи и други културни институции и научни организации;  

 

- Поддържане на училищните библиотеки, обогатяване на библиотечния фонд в  

образователните институции. 

 

VI. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОЛЗА/РЕЗУЛТАТ 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕ-

МАТА ЗА КАЧЕСТВО 
 

1. Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели 

2. Актуализирани вътрешни правилници 

3. Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището 

4. Разработени актуални вътрешни нормативни актове 

5. Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки  

6. Разработена и утвърдена програма за целодневна организация 

7. Изградени училищни екипи за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика  

8. Разработени и актуализирани вътрешни нормативни актове  по СФУК. 

9. Разработен и актуализиран бюджет към 01.01. за съответната година спрямо Стандарта 

за финансиране на институциите и Стандарта за управление на качеството 

10. Публикувани  на сайта на училището: 

- бюджет на училището; 

- отчети по тримесечия, полугодия и календарна година; 

- процедура за възлагане на обществена поръчка; 

- разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните средства; 

- относителен дял  (%) приходи от наеми, проекти, спонсорства дарения спрямо общия 

бюджет; 

- брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране; 

- относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

продължаваща квалификация; 

- относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 16 

учебни часа вътрешноучилищна квалификация; 

- относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции. 
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11. Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в образова-

телната институция 

12. Действаща библиотека 

13. Актуализирани библиотечни единици 

14. Наличие на училищен архив 

15. Актуализиран правилник за архивиране на документите 

16. Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив 

17. Набавена: справочна, художествена и методическа литература 

18. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба 

19. Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал 

20. Утвърден  механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения 

21. Утвърдени  правила за делегиране на права 

22. Утвърдени  критерии за оценка труда на учителите и служителите 

23. Изградени: Система за охрана и сигурност; Механизъм с мерки и дейности за адаптиране 

на ученика към училищната средата; Актуализирана оценка на риска 

24. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности – 

клубове, школи и др. 

25. Осигурени алтернативни форми на обучение в електронна среда. Осигурени условия за 

интерактивно учене 

26. Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда 

27. Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес 

28. Утвърдени мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин. 

29. Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти 

30. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността 

на училището 

31. Наличие на училищен сайт с актуална информация 

32. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището 

33. Интернет страница на училището 

34. Профил на училището в социална мрежа 

35. Електронен дневник 

36. Въведена иформация в НЕИСПУО 

37. Електронни портфолиа на учители 

38. Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на 

учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подго-

товка на класа, потребностите на учениците 

39. При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите 

от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при не-

обходимост 

40. Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно потребности-

те на учениците 

41. Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното съдър-

жание, предвидено за усвояване 

42. Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците 

43. За урока има подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните 

стилове на учене на учениците 

44. Ясна и методически обоснована структура на урока 

45. Структурните компоненти на урока се разпределят във времето 

46. Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма 

по предмета 
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47. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като се съобразява с 

възможностите, интересите и потребностите на учениците 

48. Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по-рано 

изучаван материал 

49. Учениците са включени в предварителната подготовка на урока 

50. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 

51. Умения за работа в екип 

52. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките 

53. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия 

брой ученици съответно в ІV и VІІ клас  

54. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици 

55. Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици 

56. Относителен дял (в %) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със 

СОП 

57. Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към 

броя на учениците за учебната година 

58. Организирани от училището състезания, конкурси 

59. Реализирани дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и 

умения 

60. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

61. Изградени екипи за работа по проекти 

62. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на 

заявилите такава 

63. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. 

64. Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на учени-

ческото самоуправление и родителите 

65. Утвърдена система за  възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в 

училището 

66. Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване 

в извънкласните  и извънучилищни дейности 

67. Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност 

68. Наличие на педагогически съветник  или психолог в училище и организация на работата 

им за активна подкрепа на възпитателната дейност 

69. Брой споделени  добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни 

и извънучилищни прояви 

70. Изготвен план и аналитичен отчет на УКПППМН 

71. Брой срещи с институции: с Агенцията за закрила на детето, структурите на полицията, 

представители на с местната общественост, социални партньори 

72. Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви 

73. Брой проведени срещи и разговори с доказан ефект 

74. Брой разговори, наблюдения и проучвания 

75. Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни организации; обу-

чения 

76. Брой реализирани дейности с екологична насоченост 

77. Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки ценности 

78. Утвърден механизъм и система  за партньорство. Система за наставничество 

79. Брой проведени инициативи с включване на родители 

80. Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки 

81. Брой проведени съвместни състезания и прояви 

82. Получена реална подкрепа от община, областна адмнистрация 
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83. Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни 

критерии за диференциране труда на учителя и др. 

84. Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на роди-

телската общност. Взети съвместни решения 

85. Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове 

86. Установена хармония в дух на сътрудничество 

87. Осигурена действаща и ефективна система за качество 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 

Първо основно училище „Христо Смирненски “ – Провадия функционира в условия на 

делегиран бюджет. Управлението на делегирани средства позволява оперативна самостоятел-

ност при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за 

финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция гаран-

тира сигурност при управлението на финансовите средства и  включва: 

- поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват, за да бъдат постигнати 

тези цели; 

- работна дейност и практики; 

- мерки за контролиране на потенциалния риск. 

Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на 

процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изис-

кват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществява-

нето на  мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

- Делегирания бюджет на институцията; 

- Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – Кмета на Община Провадия; 

- Собствени средства; 

- Средства от проекти и програми, включително финасирани от ЕС; 

- Други източници. 

 

 

 

 

 


