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Стратегия за развитие
на основно училище „ Алеко Константинов“ – гр. Пловдив
2016 - 2020 година
Стратегията за развитие на Основно училище „ Алеко Константинов „ се основава
на:
Закон за предучилищното и училищното образование
Държавните образователни стандарти
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
Национална стратегия за учене през целия живот
Национална стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни
технологии в образованието
Закона за закрила на детето
Програма за приобщаване и осигуряване на равни възможности на деца и ученици от
уязвими групи
План за развитие на Община Пловдив
Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната
образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището
и за изграждане на личности.
Колективът ни поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща
роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците и се
ангажира с постигането на планираните резултати при прозрачност и отчетност на
управлението.
През следващите години да се осъществява оптимизиране на технологиите, методите,
средствата и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за развитие на

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно
пространство.
Стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна в
статута на училището, което да се превърне в институция, създаваща условия за личностно
развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за
самостоятелно усвояване на знания.
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО на основно училище „ Алеко Константинов „
Кратки исторически данни:
В училището се обучават 649 ученици в дневна форма на обучение. През
последните години училището е извоювало правото да бъде желана територия от
родители и ученици и работи с пълния си капацитет на пълняемост на паралелките
съгласно нормативните изисквания. Основно училище „ Алеко Константинов „ не само
обучава подрастващите, а преди всичко осигурява условия за формиране на емоционално
зрели и социализирани млади хора за пълноценна житейска реализация.
Вътрешни фактори
СИЛНИ СТРАНИ
- Високо квалифициран педагогически
персонал.
- Създадената система за организация по
всички видове дейности, съгласуваност и
отчет на резултатите осигуряват единство
и непрекъснатост на УВП.
- Поддържане на относително постоянен
брой ученици в последните години, което
осигурява и финансова стабилност на
училището в условията на делегиран
бюджет.
- Учениците се обучават по доказали
своята ефективност училищни учебни
планове, формиращи навици и умения за
учене,придобиване
на
ключови
компетентности и социални умения за
общуване
- Работа с платформа Google Apps
- Висока успеваемост на учениците на
Национланото външно оценяване за 4 и 7
клас,
олимпиади,
конкурси,спортни

Външни фактори
ВЪЗМОЖНОСТИ
- Предоставяне на качествено образование
при непрекъснато надграждане на знания
и умения с оглед максималното развитие
на потенциала и заложбите на всяко дете.
- Включване на учителите в различни
форми на квалификация и обучение.
- Утвърждаване на училището в център на
общността.
- Участие в национални и европейски
програми и проекти.
- Разширяване на сградния фонд чрез
придобиване на нова сграда , в която се
ще обучават в целодневна форма на
обучение учениците от първи клас.
Активна
съвместна
дейност
с
Училищното настоятелство.
Провеждане
на
индивидуални
консултации с педагогическия съветник
на ученици и родители.
- Утвърждаване на училищните традиции
и символи
- Привличане на медиите като партньори

Вътрешни фактори
СИЛНИ СТРАНИ
състезания.
-Засилени
мерки
за
контрол
на
отсъствията и успеха на учениците,
работа с деца с изявени способности ,
деца с трудности в обучението и деца в
риск.
- Привлекателна учебна среда – 14 класни
стаи, оборудвани с мултимедия, един
компютърен кабинет
с интерактивна
дъска, физкултурен салон и богата
библиотека
- Съвместна работа по проекти на учители
и ученици.
- Осъществяване на тясно сътрудничество
с родители и обществени организации
-Утвърждаване на училището като
образователна и културна институция
СЛАБИ СТРАНИ
-Представяне на добри практики от
урочната и извънкласна дейност.
- Липса на специализирани кабинети по
отделните предмети
- Трудно съвместяване на учителска стая и
компютърен кабинет
- Липса на подходящи
условия за
извънкласни дейности.
- Недостатъчна спортна база.
- Липса на Актова зала

Външни фактори
ВЪЗМОЖНОСТИ
за популяризиране
училището;

постиженията

на

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
- Недостиг на финансиране.
- Недостатъчна успеваемост на учениците,
срещащи трудности при усвояването на
учебното съдържание по отделни учебни
предмети
- Засилване ефективността от превенция
на сериозните обществени проблеми и
тормоза в училище.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА Основно училище „ Алеко
Константинов „ до 2020 ГОДИНА
МИСИЯ
Осигуряване на достъпно и качествено образование за учениците , което да бъде
конкуретно в съвременните условия, в съответствие с изискванията на ЗПУО , „ Европа
2020 „ и всички поднормативни актове.

Предоставяне на възможности за разгръщане на личния потенциал на
подрастващите и придобиване солидни знания по чуждоезикови комуникационни
компетентности , изучаване и практическо приложение на информационните технологии ,
подготовка за живота чрез познаване и зачитане на националните традиции и
общочовешки ценности.
Възпитаване на социални умения за правилно поведение в обществото и
подготовка за активен и здравословен начин на живот.
ВИЗИЯ
1. Училище „ Алеко Константинов „ ще запази своя облик и дългогодишни
традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
- начален етап: 1. – 4. клас;
- прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта
на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да
приложат стандартите на новия ЗПУО.
3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни
програми за разнообразни форми за придобиване на компетентности в съответствие с
потребностите и интересите на учениците.
4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за
постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо
образование, ще продължим съвместната работа с екип от висококвалифицирани
специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще осъществи подкрепа на
деца и ученици със СОП.
6. Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на
който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
7. Активно ще съдействаме при подготовката за развиване на таланти и
удовлетворяване на потребности и интереси.
8. Работа по европейски проекти
9. Активно ще работим за изграждане на навици за здравословен начин на живот
като въведем сутрешна спортна гимнастика за успешен старт на предстоящия учебен ден.

10. Утвърждаване на училищния библиотечен център като средище за култура и
творчество.
11.Съхраняване на националната идентичност и традиции и обогатяване знанията за
родния край.
ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
• Осигуряване на качествено образование при непрекъснато надграждане на знания и
умения с оглед максималното развитие на потенциала и заложбите на всяко дете.
• Превръщане на училището в територия на учениците чрез осигуряване на
възможности за личностна изява, инициативност и творчество посредством
участието им в различни дейности
• Привличане на родителите като активен участник в училищния живот чрез
прилагането на различни подходи за тясно сътрудничество
• Развитие на системата за квалификация и обучение.
• Осигуряване на спокойна и защитена атмосфера за работа и общуване
• Ефективна управленска дейност
• Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния
живот.
• Материална база и допълнително финансиране
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Издигане качеството на ОВП в съответствие с изискванията на ДОС и Национални
стратегии за развитие на образованието в Република България
2. Формиране на навици и умения за учене, развитие и усъвършенстване, с акцент
върху придобиването на ключови компетентности от учениците
3. Практическо приложение на изучаваното учебно съдържание с цел усвояване на
социални умения за общуване, вземане на решения и поемане на отговорност.
4. Възпитаване в родолюбие, уважение и зачитане на националните символи и
празници и общочовешки ценности
5. Прилагане на различни форми за мотивиране на училищния персонал
6. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително
финансиране.
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
• Демократичност и хуманност в образователния процес
• Иновативност и творчество.
• Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
• Чрез средства от бюджета на училището.
• -Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на
учениците.
• Чрез кандидатстване по проекти.
• Чрез дарения.

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
(ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Алеко Константинов „

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Дейност
Изработване
и
утвърждаване
на
цялостна концепция за провеждане на
образователния процес – учебен план и
програми, Етичен кодекс, структуриране
на методически обединения и комисии,
план-прием, целодневно обучение.
Обновяване и оборудване на нови
класни стаи и кабинети за начален курс.
Изграждане и окабеляване на ново
помещение за компютърен кабинет.
Достъп до интернет и монтиране на
мултимедия във всяка класна стая във
филиала на училището
Изграждане на специализиран кабинет
за
приобщаващо
и
подкрепящо
образование.
Изграждане
на
специализирани
кабинети

финансиране
Делегиран бюджет

срок
до 15.09. на
всяка година

Делегиран бюджет и септември
външно финансиране 2016 г.
Делегиран бюджет
септември
2018 г.
Делегиран бюджет и септември
дарения
2018 г.
Делегиран бюджет

Делегиран бюджет и
финансиране
от
община
Ремонт на външна спортна площадка, Испанско посолство,
изграждане на съоръжения за различни общинско
видове спорт, корт за тенис – Филиал
финансиране
Реновиране на учебен корпус – Филиал Общинско

септември
2016 г.
септември
2020 г.
септември
2018 г.
постоянен

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

с цел разширяване на така необходимата
материална база с оглед на непрекъснато
нарастващия брой ученици.
Изграждане на площадка за обучение по
БДП и сертифициране
Участие в квалификационни форми на
педагогическия състав.
Разработване, спечелване и реализиране
на национални и европейски проекти.
Продължаване на работата по програми
„Училищен плод“, „Без свободен час“,
както и включване към програма
„Училищно мляко“, „Оптимизация на
училищната мрежа „, Твоят час“
Продължаване
на
традицията
за
провеждане
на
благотворителни
Коледни базари
Провеждане на регионални, национални
и международни форуми: олимпиади,
конкурси, спортни състезания и др.
Провеждане на традиционен училищен
спортен празник, участия в районни и
общински спортни състезания
Участие в Проект „ Иновативни
училища“

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

финансиране
Авариен ремонт
Делегиран бюджет,
спонсори
Делегиран бюджет,
синдикати, община
Фондове на ЕС
Община, дарения
Министерство
на
земеделието
и
Министерство
на
образованието

Септември
2020 г.
постоянен

Дарения

всяка учебна
година

Делегиран бюджет
Партньори

постоянен

Делегиран
129 ПМС

постоянен
постоянен

бюджет, постоянен

Делегиран бюджет

постоянен

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
1.
Формиране
на
екип
от
Осигуряване на качествено образование висококвалифицирани учители чрез:
при непрекъснато надграждане на знания и - повишаване на квалификацията на
умения с оглед максималното развитие на дългогодишните педагогически кадри;
потенциала и заложбите на всяко дете.
- провеждане на целенасочен подбор на
новоназначените
учители,
притежаващи висока квалификация и
владеещи чужди езици, ако това се
изисква по учебен план на съответния
предмет,
притежаващи
опит
за
реализирането на проекти;

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
2. Поставяне на детето в центъра на
образователния процес
3.Прилагане на иновативни подходи в
обучителния процес.
4.Индивидуализация и диференциация
в обучението чрез използване на
стратегии за преподаване и отчитане на
индивидуалните
потребности
на
учениците и тяхната подкрепа.
5.Проучване
на
ученици
със
затруднения в УВП и изготвяне на
индивидуален график за консултации.
6.Развиване на ефективна система за
вътрешно оценяване на качеството на
образование и постиженията на
учениците.
7.Интегриране на информационните
технологии в образователния процес.
Използване на онлайн образователни
платформи.
8.Непрекъснато усъвършенстване на
уменията на учителите по отношение
на новите технологии и тенденции в
образованието.
9.Проучване
на
интересите
и
потребностите на учениците по
отношение
на
обучението
им.
10.Планиране
на
дейности
за
насърчаване
и
повишаване
на
грамотността като част от Годишния
план на училището.
11.Въвеждане на нови форми за
проверка и оценка на знанията на
учениците
12.Съвместна работа по образователни

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
проекти

Превръщане на училището в територия на
учениците чрез осигуряване на възможности
за личностна изява, инициативност и
творчество посредством участието им в
различни дейности

ЗА

1.Актуализиране на програмата за
гражданско образование
2. Създаване на клубове и предоставяне
на възможност на учениците да
участват в различни извънкласни
форми и дейности.
3.Използване
потенциала
на
училищния
парламент
в
организационен и обучителен план.
4.Организиране
на
концерти,
конкурси, базари и други дейности,
където учениците да изявят своите
способности и дарби.
5.Активно участие в образователни
форуми и спортни състезания.
6.Отбелязване
на
националните
празници с подходящи дейности:
шествия, викторини, конкурси, спортни
празници и др.
7.Стимулиране на доброволчеството и
благотворителността чрез организиране
на училищни кампании.
8.Участие на учениците в училищни,
национални и международни проекти.
9.Популяризиране на дейността на
училищната библиотека.
10.Организиране на инициативи за
повишаване
на
мотивацията
и
насърчаване на четенето.

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

ЗА

.
1. Предприемане на мерки за
Привличане на родителите като активен намаляване на броя на отсъствията от
участник в училищния живот чрез учебни часове чрез своевременно
прилагането на различни подходи за тясно информиране на родителите.
сътрудничество
2. Осъществяване на съвместни
инициативи от ученици, учители и
родители.
3. Обогатяване и разнообразяване на
извънкласните дейности и заниманията
със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС) с
активното съдействие и участие на
родителите
4. Включване на ученици и родители в
разработване на проекти.
5.Провеждане
на
анкети
сред
родителите, за да се установят техните
нагласи и очаквания, свързани с
училището.
6.Осигуряване на достъп на родителите
до информация чрез сайта на
училището и електронния вестник.
7.
Провеждане
на
тематични
родителски
срещи
според
потребностите
и
интересите
на
родителите.
8.Предоставяне на възможност на
родителите да се включат в различни
дейности на училището: концерти,
спортни празници, акции, базари и др.
9.Организиране на „Дни на отворените
врати“.
10.Провеждане
на
индивидуални
разговори и консултации с родителите.

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
11.Утвърждаване
на
училищното
настоятелство като партньор и форма
на
гражданско
участие
в
образованието.
12.Превенция на агресията, тормоза и
други негативни прояви в училищната
общност

1. Периодично проучване и анализ
потребностите от квалификация
Развитие на системата за квалификация и
усъвършенстване
моделът
обучение.
прогнозиране
и
планиране
квалификационната дейност

на
и
на
на

2. Осигуряване на равен достъп на
всички учители до различните видове и
форми на квалификация, в това число
създаване на информационна система
за квалификационните дейности.3.
Участие на учителите във различни
форми на квалификация на различни
нива.

1. Осигуряване на охрана и система за
Осигуряване на спокойна и защитена наблюдение;
атмосфера
за
работа
и
общуване
2. Запознаване на ученици и родители с
Продължаване, обогатяване и утвърждаване
промените в ПВР и с предвидените
на традиции и ритуали в училищния живот
последствия при неспазването му;
3. Стриктно спазване на инструкциите
за поддържане на добра хигиена и
въвеждане на система за ежедневен
контрол и отчет
4.Оптимална
организация
на
дежурствата на ученици и учители с
цел осигуряване на ред в учебния

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

ЦЕННОСТИ

Ефективна управленска дейност

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
процес;
5.Разработване
на
програма
за
здравното образование на учениците.
6.Актуализиране на програма за
гражданско образование
7. Честване на годишнини, празници,
провеждане на училищни тържества и
отбелязване на годишнини и други
мероприятия
8.Отразяване на събитията и значими
постижения с цел популяризация и
утвърждаване имиджа на училището
сред обществеността в средствата за
масова информация.
9.
Организиране
на
концерти,
конкурси, базари и други дейности,
където учениците могат да изявят
способности и дарби;
10. Въвеждане поетапно по випуски на
елементи от ученическа униформа
11. Стимулиране на доброволчеството
и
благотворителността
чрез
организиране на училищни кампании
за даряване на средства на нуждаещите
се

1. Включване на максимален брой
учители във вземането на управленски
решени, чрез участие в комисии
2.
Увеличаване
на
трудовите
възнаграждения
в
рамките
на
утвърдените средства в делегирания
бюджет
3. Прилагане на системата за
материално и морално стимулиране на
членовете от училищната общност
1. Привличане на спонсори

СТРАТЕГИИ,
ПРИОРИТЕТИ

Материална
финансиране

ЦЕННОСТИ

база

и

И ИДЕИ
И
ДЕЙНОСТИ
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

ЗА

Разработване на проекти с цел
допълнително подобряване на МТБ
3. Реновиране на Филиала на училище
„ Ал. Константинов „ – сграден фонд и
принадлежащо пространство за отдих и
спортни занимания.
4. Ремонт на училищната библиотека
5. Текущи ремонти

Стратегията на ОУ „Алеко Константинов“ е приета с решение на Педагогическия
Съвет на 10.09.2016 г.

