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Стратегията за развитие на ОУ “Н. Й. Вапцаров” се основава на принципите и
насоките на:
 Закон за предучилищното и училищното образование;
 Държавни образователни стандарти;
 Национална стратегия за младежта /2010 – 2020 г./;
 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства;
 Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.;
 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 2020 г.;
 Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и
науката на Република България 2014 – 2020 г.;
 Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите
образователната система 2013 – 2020 г.
 Общински план за развитие 2014 – 2020 /приет с решение № 770 /
18. 09. 2014 г. на Общински съвет – Смолян.
 Общинска стратегия за интеграция на ромите в Община Смолян –
2012 – 2020 г.
1. Анализ на състоянието на училището и на външната среда.
1. Ученици
 Прием в училището – начин на приемане, сравнение
с предходните и очаквания за следващите години.
ОУ ”Н. Й. Вапцаров” е с дълбоки исторически корени, богати традиции
и собствен облик. Коренът му е килийно училище, открито през далечната
1832 г. в частната къща на Тодор Паламарчов.
Днес в училището ни се обучават ученици от селото от съседното село
Стойките и от Дом за деца лишени от родителска грижа “К. Ванчева”.
Учениците се записват в І клас със заявление от родител / настойник.
От уч. 2013/2014 г. се наблюдава рязко намаляване на броя на
учениците, основно поради деинституционализация на децата от Дом за
деца “Катя Ванчева”. Децата от селото също намаляват по демографски
причини.
От 2001 г. училището е член на Системата на асоциираните към
ЮНЕСКО училища, наречени “лаборатории за новаторство”.
 Брой ученици, пътуващи, отпаднали, преместени в
други училища и причини за това, наказани, повтарящи, невладеещи в
достатъчна степен български език, ученици със СОП.
В училище се обучават 25 ученици, разпределени в четири паралелки от
І до VІІ клас.
1. Засилени са процесите на реинтеграция на учениците, настанени в
Дома за деца – настаняване в центрове от семеен тип, приемни семейства,
осиновяване в страната и в чужбина.
Най - често налаганото наказание е “забележка”, основната причина е
допускането на неизвинени отсъствия. Учениците - билингви са от Дома

за деца. Повечето от тях не владеят добре говоримо български език и
срещат големи трудности в образователно – възпитателния процес
Обучаваме 9 ученици със СОП, обхванати в една ресурсна група с
учител от Регионален център за подкрепа на процесите на приобщаващото
образование - Смолян. Въпреки специалните си потребности тези деца са
добре интегрирани в класовете си.
Силни страни по т. 1
Слаби страни по т. 1
• Добра координация и обмен
•Демографски срив.
на информация между класни
•Миграция.
ръководители, учители и
•Недостатъчна дисциплинираност на
директор при работа със
единици ученици и лоши прояви.
застрашени от отпадане
•Слаба мотивация за образование при
ученици, ученици с проблемно
децата от Дома.
поведение или с
противообществени прояви.
•Класните
ръководители
и
ръководството
уведомяват
родителите за всички прояви на
детето, за проблеми в училище и
за цялостното му развитие.
• пълноценно функциониране
на Училищен кабинет за ранна
превенция като форма на
УКБППМН.
•Преместени в други училища
по семейни причини или смяна
на местоживеене.
•Няма отпаднали ученици.
•Наличие
на
мотивирани
учители, които успешно се
справят с проблемите на децата
билингви
да
овладеят
българския език.
•Успешно
интегриране
на
ученици със СОП и ученици от
етнически малцинства.
•Пътуващите
ученици
се
изпращат от учители всеки ден
до тръгване на автобуса, хранят
се на обяд.
Възможности
Заплахи
1. Демографска криза.
1. Ежедневна мотивация за
образование на учениците от 2. Недостиг на подготвени кадри в
Дома за деца.
Дома за деца.
2. Противодействие на
лошите
прояви
чрез

интерактивни
дейности,
психологическа подкрепа и
действащи
нормативни
разпоредби.
2. Кадрови ресурси
В ОУ “Н. Й. Вапцаров” работят 8 учители, от тях 7 са с висше
образование с образователно - квалификационна степен магистър и
бакалавър, 1 с образователно – квалификационна степен “професионален
бакалавър”.
В начален етап работят 2 начални учители, в прогимназиален етап са
четири и един старши учител в полуинтернатна група.
Няма незаети щатове. Директорът и учителите активно участват в
квалификационни дейности.
Силни страни по т. 2
Слаби страни по т. 2
•Висока квалификация на
•Не се използват от всички учители
учителския състав, наличие на
овладени нови интерактивни методи
желание за повишаването й и
и наличните ИКТ в обучението.
активно участие в
квалификационна дейност.
•Професионализъм и
мотивираност за работа.
•Формирани са МО на
начални учители и на кл.
ръководители, които обменят
опит, идеи и обсъждат
трудностите, които срещат
учениците при усвояване на
учебното съдържание.
•Педагогическият екип
работи за развитие на групите
ключови компетентности на
учениците, като се стреми да
създава позитивен психоклимат
в училище.
•Целодневна организация на
образователно – възпитателния
процес.
•Осъзната обща
отговорност за успеха на
училището.
Заплахи
Възможности
1. Липса на техническо лице за
1. Допълнително практическо
поддръжка на наличните ИКТ в
обучение на всички учители за
училище.
работа с наличните ИКТ в
училище.

3. Образователно – възпитателен процес
 Училищни учебни планове, резултати от национално
външно оценяване в ІV и VІІ клас, изпити за промяна на оценката,
резултати от състезания и конкурси на общинско, областно, национално
равнище, реализация на учениците след завършване на основна степен на
образование, неизвинени отсъствия от учебни занятия, подкрепа за
личностно развитие на ученика.
Училищните учебни планове отговарят на възможностите на
институцията и желанията на учениците.
Резултатите на учениците от НВО в ІV клас са по - добри от
резултатите на седмокласниците. Резултатите на учениците са съотносими
с годишните им резултати.
През уч. 2016/2017 г. един ученик е имал поправителни изпити.
Учениците активно участват в конкурси.
Завършилите
основно
образование
успешно
продължават
образованието си.
Увеличен брой на неизвинени отсъствия.
Акцентът в работата и отношенията на учителите към личностното
развитие на ученика е отличителна характеристика за училището.
Силни страни по т. 3
•Ефективен образователно –
възпитателен процес.
•Малкият брой ученици в
клас
позволява
успешно
прилагане на диференциран и
индивидуален подход.
•Съотносими резултати от
НВО с годишни резултати в ІV и
VІІ клас.
•Успешни класации в
конкурси по изкуства изобразително изкуство и
музика, литература, фотография.
•запазен знак.
•сайт на училището.

Слаби страни по т. 3
•
Тенденция
за
допуснати
неизвинени отсъствия от ученици от
Дома.
•Проблеми при участие в конкурси
и състезания поради ограничен брой
ученици.
•Неефективно
използване
на
часовете
за
консултации
от
учениците по учебните предмети.
•Неефективно
използване
на
часовете
за
консултиране от
учителите на ученици и родители.
•Липса на подготвени и мотивирани
специалисти за работа с учениците в
Дома.

Възможности
1. Ефективно използване на
часовете за консултации
от учениците по учебни
предмети.
2. Ефективно използване на
часовете за консултиране
от учителите на ученици и
родители.

Заплахи
Недостиг на квалифицирани
кадри в Дома за деца.
Намалена задължителна норма
преподавателска
работа
на
учителите в прогимназиален
етап, липса на желаещи за
работа при обявено работно
място.

1.
2.

4. Учебно – техническа и материална база.
 Сгради, стаи, кабинети, ИКТ, учебна документация,
работилници.
Материалната база в училище е много добра – просторни класни стаи
с нови мебели, кабинети, работилница по дървообработване, спортна зала,
актова зала, изложбена и компютърна зала, богата библиотека,
терминален компютърен клас, преносими компютри, таблети,
интерактивна дъска, мултимедия.
Училището е осигурено със задължителната документация.
Учебно – техническата база - разполагаме с телевизор, видео, ДVД,
два цифрови фотоапарата, касетофони, копирни машини, факс, десет
компютърни конфигурации, осем преносими компютъра, интерактивна
дъска, таблети, мултимедия, учебни карти и табла, глобуси, методическа
литература, учебни касети и дискове, нагледни пособия по география и
икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, по
безопасност на движение по пътищата.
Силни страни по т. 4
Слаби страни по т. 4
•Много добра материална
•Неефективно използване на
база
интерактивна дъска и таблети.
•Добре оборудван
компютърен кабинет,
терминален компютърен клас,
таблети.
• Съотношение ученик –
компютър – 1: 1
•Функциониране на богата
библиотека.
•Спортна зала.
•Нови мебели и
енергоспестяващо осветление,
отговарящо на стандартите.
Заплахи
Възможности
1. Допълнително практическо 1. Липса на техническо лице за
обучение на всички учители за поддръжка на наличните ИКТ в училище
работа с интерактивна дъска и
таблет.
5. Финансиране
 Начин на финансиране, участие в програми за финансиране,
даване на обекти под наем, дарения, възможности за реализиране на
допълнителни приходи.
ОУ “Н. Й. Вапцаров” е общинско училище. От 01. 01. 2008 г.
училището е на делегиран бюджет с правомощия на директора като
второстепенен разпоредител на финансови средства. Училищата с малък
брой ученици са ощетени. Като защитено училище получаваме
допълнителни средства. Работили сме и ще продължаваме да работим по
различни проекти и програми за допълнително финансиране.

Имаме собствени приходи от наем на гори.
Получаваме дарения от ограничен брой дарители.
Силни страни по т. 5
Слаби страни по т. 5
•Статут на защитено
•Не активно участие в разработване на
училище.
проекти.
•Собствени приходи от
отдаване под наем на гори
макар и невисоки.
Възможности
Заплахи
1. Мотивиране на
1. Неодобряване на проекти, поради
педагогическия персонал за
малък брой ученици – потребители.
разработване на проекти.
6. Външни фактори
 Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство,
Обществен
съвет,
връзки
с
неправителствени
организации,
взаимодействие с институциите.
Новият Закон за предучилищното и училищното образование се
свързва с очаквания за съществено подобряване на качеството на
образованието и внасяне на значими промени в средното образование.
Създаден Обществен съвет на 29. 11. 2016 г., действащо училищно
настоятелство.
Като член на Системата на асоциираните към ЮНЕСКО училища,
нашето училище е отворено за идеи и сътрудничество с външната среда.
Силни страни по т. 6
Слаби страни по т. 6
•От страна на училището
•Недостатъчна заинтересованост от
се търси връзка с родителите,
страна на някои родители и учители
настойниците за част от
на учениците от Дома.
учениците от дома.
•Липса на инициативност от страна
•Съпричастност и
на родителите за участие във
съдействие
на
част
от
вътрешно - училищния живот.
Училищното настоятелство за
•Училищното настоятелство може да
решаване
на
училищни
работи по - пълноценно.
проблеми.
•Слабо развита комуникация и
•Ползотворни
сътрудничество между училищата
взаимоотношения с
членове
на
Системата
на
неправителствени
асоциираните
към
ЮНЕСКО
организации, с които работим
училища.
по различни проекти –
фондация “Ден Гри ” гр.
София, Младежки
информационен център с.
Широка лъка.
•Съвместни дейности с
читалище “Екзарх Стефан І”.
•Добро взаимодействие с
институции,
базирано
на

авторитета на училището –
Кметство
Широка
лъка,
Община Смолян, РУО на
МОН, Дирекция “Социално
подпомагане”, отдели “Закрила
на детето”- гр. Девин и гр.
Смолян, ДПС гр. Смолян,
ОбКБППМН гр. Смолян и др.
___________________________
Възможности
___________________________
1. Обучения за
взаимодействие с родители.
2. Организиране на Дни на
отворени врати в училище за
посещение на уроци от
родители.
3. Иницииране на обмяна на
добри практики между
училищата членове на
Системата на асоциираните
към ЮНЕСКО училища.

___________________________________
Заплахи
___________________________________
1. Липса на родителски капацитет при
родителите на част от учениците от
Дома.

ІІ. Мисия, визия, цел на стратегията
Мисия на училището – достъпно, качествено и модерно образование в
ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Широка лъка, близо до дома, на основата на традициите.
Визия на училището
Утвърждаване на ОУ “Н. Й. Вапцаров” като конкурентноспособно
училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки
добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум,
обособяването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане
на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно –
възпитателния процес.
Стратегията за развитие на ОУ “Н. Й. Вапцаров” има за цел:
•Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището за уч.
2016/2017 г. – уч. 2020/2021 г.
• Да определи дейностите за реализация на желаните промени, като
осигури най- ефективно използване на ресурсите.
• Да интегрира действията на различните институции, структури и лица,
които имат влияние върху развитието на училището.

• Да превърне училището в благоприятна среда за образование и
възпитание, в която учениците да придобият компетентности, необходими за
успешна личностна реализация и активен граждански живот.
1. Подцели:
•Получаване на качествено основно образование, което да помогне за
социална и психологическа адаптация на младия човек;
•Развитие на диалогична училищна среда с интересни и нестандартни
форми на работа;
•Интеграция на ученици със СОП и от малцинствени групи.
•Реализиране призива на ЮНЕСКО “Да се научим да живеем заедно”
чрез дейности по проблеми на образованието за международно сътрудничество,
мир и толерантност, човешки права, съхраняване на културното и природно
наследство и опазване на околната среда.
2. Дейности за постигане на целта:
2.1. Въвеждане и развиване на новаторски инициативи и методи
на преподаване.
2. 2. Създаване на хармонична и устойчива среда за формиране на
съзнание у учениците за активно гражданско поведение.
2. 3. Организиране на клубове по интереси и практическа насоченост за
учениците.
2. 4. Стремеж към високо качество на работа, етика и всеотдайност
в творческа атмосфера.
2. 5. Срещи и обмяна на успешни практики с други асоциирани
към ЮНЕСКО училища.
2. 6. Участие в публикациите за асоциираните училища в
изданията на ЮНЕСКО.
2. 7. Сътрудничество с партньори, власти, институции,
неправителствени организации, средства за масово осведомяване чрез включване
на ученици и учители в съвместни дейности.
2. 8. Стимулиране и активиране на Училищното настоятелство и
родителската общност, създаване на Обществен съвет.
2. 9. Активно участие на учителите в квалификационни дейности.
2.10. Ефективно използване на наличната техника и учебните пособия.
2.11. Модернизиране на отоплителната инсталация.
№
Дейности
Срок
Отговаря
по
ред

1.

2.
3.

4.

Създаване на клубове по
интереси:
 Артателие;
 Млад фотограф.
Обновяване на спортните
площадки
Изграждане на
специализиран
интерактивен кабинет
Модернизиране
на
отоплителната инсталация

уч. 2018/2019 г.
уч. 2018/2019 г.
уч. 2017/2018 г.

М. Гергьовска
Ст. Пеевска
М. Чакърова

уч. 2017/2018 г.

Учител по ИКТ
и математика

уч. 2019/2020 г.

Директор

ІІІ. Ресурси
1. Човешки ресурси – педагогически и непедагогически персонал,
училищно настоятелство, Обществен съвет.
2. Материални ресурси – материално – техническа база на училището.
ІV. Мониторинг
/Наблюдение и оценка, количествени резултати, качествени – ценности,
чувства/.
•Периодично събиране и отчитане на информация по различните
дейности, залегнали в стратегията, в края на съответната учебна година.
•Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото
състояние на управлението на образователните дейности в училище.
•Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с
потребности на училищната среда.
V. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията





Чрез средства от бюджета на училището;
Собствени приходи от отдаване под наем;
Чрез кандидатстване по проекти;
Средства от проекти и програми, включително финансирани от
ЕС;
 От дарители;
 Собствен труд – педагогически и непедагогически персонал,
родители.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на уч. 2020/2021 година.
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в
случай на значителни промени в организацията на работа в училището или
нормативната база на средното образование.
На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за
дейностите с конкретни срокове и отговорници.
Със стратегията за развитие на училището са запознават всички членове на
колектива, ученици, родители, РУО на МОН Смолян и Община Смолян.
Актуализацията на Стратегията е приета на заседание на Педагогическия
съвет с решение № 5 от протокол № 3 / 15. 11. 2017 г. и е утвърдена със заповед
на директора № РД 06 – 86 / 15. 11. 2017 г.

Маруся Бочукова
Директор

