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Стратегията за развитие на  Основно училище „Христо Ботев“ се основава на 

чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, както и на 

специфичните особености на  училището 

  
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 

БОТЕВ“  ГРАД АЛФАТАР 

Основно училище „Христо Ботев”, град Алфатар е училище с утвърдени традиции и   

неговото начало датира от 1848 – 1849 година. Създадено в малко селище, с будно и   

отворено към света население, училището е своеобразен духовен център, където поколения  

алфатарци получават необходимата подготовка и старт за успешна реализация в живота. 

      Днес съхранява традиции и утвърждава нов статут на “средищно” училище,    

    достъпно и привлекателно място за всички деца, подлежащи на задължително обучение. 

Съвременните обществени нагласи утвърждават училище, в което детето е висша 

ценност, а развитието му се гради чрез зачитане на детската личност. Това може да бъде 

постигнато чрез образователни модели, включващи активни методи на преподаване, 

стимулиращи изграждането на самостоятелни и независими личности, личности с 

творческо мислене и индивидуален познавателен опит. Интерактивните методи, работата 

в малка група са състезателният елемент в урочната работа и мотивират учениците към 

труд, развиват интересите както към науката, така и към спорта, към изкуството. 

Училището осигурява чуждоезиково обучение по английски език. 

Училището разполага със сграда, построена през 1984 г., в която има шестнадесет  

класни стаи, кабинет по биология и химия, кабинет по физика и астрономия и 

физкултурен салон, кабинет по английски език, ресурсен кабинет, кабинети по технологии 

и предпиемачество, административен блок. Учениците учат в добре обзаведени и уютни 

класни стаи.   

В двора на училището има спортна площадка и места за отдих. 

Основно училище  „Христо Ботев»” е средищно училище и осигурява целодневна 

организация на обучение. Единствено е на територията на населеното място и приема 

децата от с. Бистра, с. Алеково, с. Васил Левски, с. Чуковец, с. Цар Асен и кв. Попово. 

Броят на постъпващите в училището ученици намалява от 2016/2017 уч. година. 

 

Учебна година Брой ученици  Брой паралелки 

2020/2021 104 7 

2019/2020 117 7 

2018/2019 116 7 

2017/2018 116 7 

2016/2017 117 7 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

специалисти 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

специалисти 

ПКС и 

научна 

степен 

2020/2021 3 21 магистър – 13 

бакалавър – 8 

  

V ПКС – 13 

IV ПКС -  1 

II ПКС -   3 

нямат -     3  

2019/2020 3 20 магистър – 11 

бакалавър – 8 

V ПКС – 12 

IV ПКС -  1 
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 проф. бакалавър – 

1 

II ПКС -    3 

нямат -      4  

2018/2019 3 20 магистър – 12 

бакалавър – 8 

  

V ПКС –  5 

III ПКС -  1 

II ПКС -   3 

нямат - 11 

2017/2018 4 20 магистър – 12 

бакалавър – 8 

  

V ПКС –  4 

III ПКС – 1 

II ПКС  -  4  

нямат - 11  

2016/2017 4 20 магистър – 13 

бакалавър – 7 

 

V ПКС –  3 

II   ПКС-  5 

Нямат -   12 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

-Липса на свободни часове. 

- Диалогичност при разрешаване на 

проблемите. 

- Ефективни учебни планове, които 

отговарят на потребностите в XXI век. 

- Квалифицирани педагогически 

специалисти. 

- Мотивирани учители.  

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети по английски език и 

биология, физкултурен салон, спортна 

площадка  интерактивни дъски в 4 класни 

стаи, интернет свързаност. 

- Работа по проекти и НП. 

- Богата извънкласна дейност. 

- Дейности по Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

- Безплатно столово хранене на учениците 

- Осигурени плодове, зеленчуци, мляко и 

млечни продукти по схемите „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ към фонд 

„Земеделие“  

  -Подобряване на резултатите от обучение. 

- Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти.  

Повишаване дегитарните компетентности 

на педагогическия персонал  

- Приобщаване на родителите. 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

- Реинтегриране на отпаднали ученици. 

- Подпомагане от Обществения съвет 

- Включване на учителите в поддържаща 

и надграждаща квалификация 

- Консултации и подкрепа за учениците и 

родителите, при необходимост 

- Ремонт на столовата база и тяло В; 

пътеката от улица „Христо Ботев“ към 

главния вход 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Обучителни трудности, свързани с 

овладяване на българския език. 

- Липса на подкрепяща семейна среда, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

- Липса на мотивация за учебен труд. 

- Намаляване броя на учениците. 

- Кандидатстване на ученици след 4 – ти 

клас  в ПМГ и ОУ в гр. Силистра 

- Слаби резултати от обучението. 

- Неефективен контрол от страна на 

родители, . 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Чести отсъствия на ученици. 

- Незаинтересованост на родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Отпадане на ученици от образователната 

система. 

- Непредвидени обстоятелства, свързани с 

международната обстановка. 

  

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ ДО 2024 ГОДИНА 

 

МИСИЯ 
 

С педагогически такт, търпеливост и индивидуален подход изграждаме мотивирани, 

активни, знаещи и възпитани деца и ученици 

 

  

ВИЗИЯ 

 

1. Основно училище има собствен облик и традиции. То се развива като училище с 

два етапа на основна образователна степен: 

 начален етап: 1. – 4. клас; 

 прогимназиален етап: 5. – 7. клас. 

2. Постигането на качествен образователен процес се реализира с учители, които 

харесват професията си и успешно прилагат стандартите на новия ЗПУО. 

3. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците. 

4. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да 

отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да 

предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

5. Модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата 

мисия приоритети. 

6. Изграждане на екипи от специалисти, които да осъществяват обща и допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, а и родители. 

7. За поддържане на позитивен микроклимат училищната общност се ръководи от 

правилата на Етичен кодекс. 

8. Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като инструмент за 

превенция на отпадане от училище и осигуряване на специализирана помощ при 

самоподготовката. 

9. Участие в международни проекти и национални програми. 
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10. Изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез медицинско 

обслужване и участие в програмите на ДФЗ „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ и организиране на сутрешна спортна гимнастика. 

11. Обогатяване на книжното богатство на библиотеката. 

12. Задълбочаване и разширяване на инициативите, свързани с миналото и 

фолклорните традиции на българите. 

  

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

 Ефективна управленска дейност; 

 Издигане качеството и ефективността на училищното образование и възпитание и 

усвояване на българския книжовен език; 

 Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на учениците и 

отговаря на очакванията на родителите; 

 Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, постигнато чрез 

възпитателни въздействия, осигуряващи самоизява на индивидуалните способности на 

ученика, неговото собствено човешко достойнство и толерантност към другите хора; 

 Повишаване писмената грамотност на учениците по български език и литература; 

 Постигане на много добри резултати на НВО ІV и VІІ клас; 

 Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите, усъвършенстване системата за 

квалификация за постигане на висок професионализъм на педагогическия екип; 

 Осигуряване на извънкласни форми за свободно време и изява на тяхната дейност; 

 Въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности 

и    ученици от етнически малцинства; 

 Включване в национални и европейски програми и проекти; 

 Взаимодействие с родителската общност; 

 Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и дигиталните умения и 

подготовката по всички други предмети; 

 Формиращо оценяване и самооценяване; 

 Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители; 

 Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите 

хора; 

 Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

Утвърждаване на основно училище „ Христо Ботев”, град Алфатар като 

конкурентно училище, способно да формира у учениците знания и умения, национални и 

общочовешки добродетели. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическия колектив, обособяването му като колектив от отговорни личности, 

проявяващи толерантност и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и 

критическо мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на Република България и света.. Училището да се стреми чрез 

висококвалифицирани педагогически кадри да формира знания и умения за активно 

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, 

противодействие срещу проявите на насилия. 
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РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 

 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Проектно и програмно финансиране; 

- Приходи от педагогически услуги; 

- Чрез дарения. 

 

 

 

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА 

(ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, целодневно 

обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Ремонтни дейности по подобряване на 

образователната среда. 

Делегиран бюджет  Юли, август 

на всяка 

година 

3. Подобряване на материалната база. Делегиран бюджет  постоянен 

4. Поддържане на спортната площадка Делегиран бюджет  постоянен 

5. Участие в квалификационни форми на 

педагогическите специалисти. 

Делегиран бюджет, 

Проект „Квалификация 

на педагогическите 

специалисти“ 

постоянен 

6. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

постоянен 

7. Кандидатстване по програми към ДФЗ 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието и науката 

постоянен 

8. Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с читалище 

„Йордан Йовков - 1894“ 

Смесено финансиране постоянен 

9. Продължаване на традицията за Дарения всяка учебна 
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провеждане на благотворителни акции. година 

10. Участие в конкурси и състезания на 

общинско, областно и национално ниво. 

Делегиран бюджет през всяка 

учебна 

година 

11. Провеждане на училищни извънкласни 

дейности и спортни празници. 

Делегиран бюджет  постоянен 

12. Участие в проект „Подкрепа за успех“. Министерство на 

образованието и науката 
Учебната 

2021-2022  

година 
13.  Участие в проект „Равен достъп до 

училищно образование в условия на 

кризи“. 

Министерство на 

образованието и науката 
Учебната 

2021-2022  

година 
14. Участие в проект „Подкрепа на 

приобщаващо образование“. 
Министерство на 

образованието и науката 
Учебната 

2021-2022  

година 
15. Участие в НП. Министерство на 

образованието и науката 
постоянен 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на математиката и 

по всички други предмети. 

- Подкрепа на учениците за преодоляване 

на дефицитите в обучението, с акцент 

върху БЕЛ и математика. 

- Развиване на дигитални компетентности, 

активно учене и формиращо оценяване. 

- Продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти. 

Професионални компетентности при 

провеждане на ОРЕС. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

- Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните и новопостъпили 

педагогически специалисти; 

- приоритетно привличане на учители. 

2. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други училища с цел обмен на добри 

педагогически практики. 

3. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

4. Прилагане на иновации в 

образователния процес. 

5. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

6. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

7. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците. 

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

9. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

10. Повишаване на нивото на трудовата 
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дисциплина. 

11. Разработване на учебни планове, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

- Подкрепа на всяко дете и ученик с цел 

ефективно включване и трайно 

приобщаване към образователния процес 

и намаляване процента на отпадналите 

деца и ученици. 

-  Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията. 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения. 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличаване на индивидуалните 

трудови възнаграждения на работещите в 

рамките на утвърдените средства в 

делегирания бюджет. 

2. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

3. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

4. Провеждане на тиймбилдинг и 
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обучения на колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора. 

1. Назначаване на образователен 

медиатор.  

2. Привличане на бивши ученици, 

родители и общественици. 

3. Подпомагане от Обществения съвет към 

училището. 

4. Дейности по Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

- Материална база и допълнително 

финансиране.  

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор,чрез 

участие в проекти програми на ПУДОС.  

4. Текущи ремонти в кабинети, класни 

стаи и физкултурния салон. 

5. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

6. Изграждане на училищна STEM среда. 

7. Внедряване на дигитални технологии. 

- Дейности по публичност и 

информираност. 

1. Поддържане на интернет страница на 

училището. 

2. Сформиране на екип, отговорен за 

дейности по публичност и 

информираност. 

 

 


