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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

     Бурното и противоречово развитие и научният прогрес дават отражение върху възгледите за 

възпитанието, образованието, резултатите от педагогическите ни усилия за постигане на 

комфортно равновесие в системата. 

     Днес отговорност на училището е да формира знания и умения за индивидуална 

предприемчивост, за справяне и личностна реализация. 

     Стратегията за развитие на НУ"Хр. Ботев" обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се 

актуализира всяка година и се основава на принципите и насоките на Закона за народната 

просвета, чл. 150, ал. 1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Закона 

за предучилищно и училищно образование, приоритетите на МОН и на РУО - Софийска област и 

спецификата на НУ "Хр. Ботев" - гр. Елин Пелин. 

 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 Кратки исторически данни 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2017/2018 304 12 

2016/2017 318 12 

2015/2016 315 12 

2014/2015 328 12 

2013/2014 300 11 

2012/2013 270 11 

 Социално-икономически анализ: 

 Основни предизвикателства пред българската образователна система и в това число пред  

НУ „Христо Ботев”: 

През учебната 2016/2017 годината се работи според новия закон за предучилищното и училищно 

образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени 

отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни технологии в 

човешкия живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред НУ„Христо Ботев” е 

изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да 

работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, 

осъзнати  и способни да  развиват силните си страни и да ги прилагат  в полза на общността. За 

тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна 

образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите 

образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.  

 През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна година Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно-

квалификационна 

степен на педагаг. 

персонал 

ПКС и 

научна степен 

2016/2017 6,5 24 Магистър - 

Бакалавър -  

Професионален 

бакалавър 

ІІ -1 

ІV- 5 

V - 6 

2015/2016 6,5 22 Магистър - 

Бакалавър -  

Професионален 

бакалавър -  

ІІ -1 

ІV- 5 

V - 6 

2014/2015    ІІ -1 

ІV- 5 

V - 6 



СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. УЧЕНИЦИ 

 Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  Няма ограничения в приема на 

учениците в училището. Това става със 

заявление от родителите; 

 Тенденция към увеличаване на броя на 

паралелките в училището; 

 НУ е средищно училище. В него учат 

ученици от гр. Елин Пелин и още 12 

населени места. За обезпечаване на 

тяхната безопасност по време на 

пътуването се назначават придружители; 

 Много малък брой на премествани 

ученици по семейни и други причини; 

 Няма ученици, невладеещи в достатъчна 

степен български език; 

 Запазва се броят на учениците през 

учебната 2017/2018 -  общ брой ученици: 

304 

 Увеличаване на учениците в целодневна 

форма на обучение; 

 Нисък брой извинени и неизвинени 

отсъствия; 

 Отпадащи ученици от системата на 

образование няма; 

 Навременно идентифициране рисковите 

фактори за преждевременно напускане на 

училище с оглед ограничаване на 

последиците от тях; 

 Идентифицирани са причините за всеки 

конкретен случай на ученик, застрашен 

от отпадане, а така също са прилагани  

конкретни мерки за оставането му в 

училище/ системни разговори на класни 

ръководители и директора със 

семейството му, насочване за работа с 

психолог,  социален работник, препоръка 

за включване в ЦДО; 

 Насърчаване включването в 

образованието на рисковите групи и 

развиване на приобщаващо образование; 

 Прилагани са различни форми на 

обучение –  индивидуална и  редовна; 

 Осигурен е достъп до образование  на 

ученици от уязвимите етнически 

общности; 

 Преодоляно е обособяването по 

етническа принадлежност на учениците в 

групи и паралелки – наличие на 

мултикултурни групи и класове; 

 Класните ръководители подбират най- 

ефективни форми за контакти и 

информиране на родителите за 

развитието на учениците; 

 Съществува координация и 

 Наличие на застрашени от отпадане 

ученици от социално слаби ромски 

семейства, поради неизвинени 

отсъствия /единични случаи/; 

 Увеличаване на броя на децата със 

СОП; 

 Увеличаване броя на пътуващите. 

 Затруднения с комуникацията с 

родителите на деца в риск от отпадане; 

 Недостатъчно активно взаимодействие 

между част от родителите и учители 

поради неграмотността на родителите 

и ниската им отговорност; 

 



сътрудничество с дирекция „Социално 

подпомагане” по настоящ адрес на 

ученика; 

 Прилагане контролните функции на 

общините върху редовното посещаване 

на училище; 

 Санкциониране на учениците, допуснали 

повече от 5 неизвинени отсъствия в 

рамките на един месец; 

 Полагат се специални грижи и внимание 

за  деца със СОП, създадена е материално 

техническа база и среда за тяхното 

интегриране; 

 Увеличават се заявленията за записване 

на ученици от селища в които има 

училища и от други общини. 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 81 % от педагогическия колектив е с 

висше образование; 

 38% от преподавателите имат придобита 

ПКС; 

 Натрупан опит, рутина, чувство за 

отговорност; 

 Наличие на специалисти за преподаване 

на АЕ; 

 Наличие на ресурсен учител; 

 Наличие на логопед; 

 Няма незаети щатове или заети от 

неправоспособни учители; 

 Изградена рационална организационна 

структура /Приложение 1/; 

 Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове; 

 Съществува стремеж към повишаване 

качеството на образование – участие на 

учителите в различни квалификационни 

форми и обучение от лицензирани 

обучителни институции с придобиване на 

кредити; 

 Наличие на квалификация на учителите 

за обучение на учениците в областта на 

съвременните ИТ; 

 Провеждане на открити уроци и 

практикуми по отделните предмети с цел 

обмяна на опит и повишаване на 

квалификацията на ПП; 

 Създаване на портфолио на всеки 

преподавател. 

 Необходимост от допълнителна 

квалификация на учителите за работа с 

деца със СОП; 

 Необходимост от допълнителна 

квалификация на учителите за работа с 

деца застрашени от отпадане от  

образователната система; 

 Необходимост от психолог; 

 Недостиг на ПП в работоспособна 

възраст; 

 Необходимост от надеждна охрана. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 Осигурена е здравословна и позитивна 

образователна среда – училищен 

микроклимат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление; 

 Разработени са Политики за ненасилие и 

ежедневна борба с лошата дисциплина, 

 Увеличаване броя на неизвинените 

отсъствия на учениците в резултат на 

недостатъчно отговорното поведение 

на родителите към обучението и 

възпитание на децата им; 

 Затруднения при работа в сборна 



насилието и агресията с цел изграждане на 

силна училищна общност чрез система от 

дежурства, училищен координационен 

съвет за борба с училищния тормоз и УК 

БППМН; 

 Повишена е активната дейност на класния 

ръководител за  развитие на класа като 

екип и за  индивидуално консултиране чрез 

консултации по график, утвърден от 

директора; 

 Целодневен режим на обучение по I 

вариант; 

 ПС утвърждава в началото на учебната 

година учебен план, в който е заложена 

ЗИП(ИУЧ) и СИП(факултативни часове), 

съобразена с желанието на учениците и 

възможностите на училището; 

 Прилагане на различни мерки и дейности, 

заложени в националните стратегии на 

МОН; 

 Провеждане на ИУЧ(избираеми учебни 

часове) по АЕ; 

 ИУЧ в начален етап по предмети БЕЛ и 

математика; 

 Средният успех на училищетоза 2015/2016 

г. е много добър 5,45; 

 Участие в олимпиади по математика на 

общинско и областно ниво;  

 Участие в Национален кръг на олимпиадата 

“Знам и мога” за 4 кл. 

 Първо място в Европейско математическо 

състезание КЕНГУРУ за 4 кл. 

 Резултатите от НВО 4 клас по-високи от 

средните за страната. 

 Наличие на извънкласни дейности, 

свързани с музика, спорт, история, 

география, етнография и др; 

 В началото и в края на всяка учебна година 

ПС анализира учебно-възпитателния 

процес и резултатите от него и планира 

дейности за цялостноти развитие на 

учениците и стимулиране на техните 

заложби и интереси, за осигуряване на 

усвояването на определени знания и 

умения; 

 Осигуреност на учениците с безплатни 

учебници на 100%; 

 Осигурени са безплатни занимални; 

 Осигурен е безплатен превоз за учениците 

от населени места, където няма училище; 

 Наличие на съвременни методи на 

преподаване; 

 Използвани са нагледни материали и 

учебно-технически средства, мултимедия и 

компютри в учебния процес; 

 Търсят се и се прилагат различни средства 

за стимулиране мотивацията за учене и за  

ЦДО; 

 Затруднения в образователния 

процес в класовете с голям брой 

ученици; 

 Броят на учениците с лошо и 

агресивно поведение се увеличава; 

 Броят на родителите, които са 

незаинтересовани, неграмотни и 

безотговорни се учеличава , а така 

също се увеличават и учениците с 

дефицит на внимание в семейството; 

 Липса на индивидуални символи от 

рода на значки, емблеми, елементи от 

унифирма /шалчета или шапки, 

носещи логото на училището/; 

 Липса на портфолио на ученика; 

 Липса на електронни дневници; 

 Липса на Wi-Fi в част от класните 

стаи; 

 



продължаване на образованието в следващ 

етап на образователната система; 

 Прилагано е кариерно ориентиране и 

консултиране с цел мотивиране на 

учениците за продължаване на 

образованието и развитието си; 

 Утвърдена цялостна система от символи / 

знаме, лого, химн/, ритуали и празници, 

които създават специфична атмосфера, хух, 

облик и авторитет, които го правят добро 

място за обучение и възпитание на малките 

деца. 

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 Масивна и функционална училищна 

сграда, специално построена за целта; 

 Разположена в центъра на града; 

 Светли, слънчеви и просторни класни 

стаи; 

 Достатъчна наличност на мултимедийни 

и интерактивни устройства; 

 Парно отопление на газ; 

 Площадка за игра и отдих на учениците; 

 Училището разполага с 12 класни стаи, 

компютърна зала, учителска стая, 

дирекция, игротека, складови помещения; 

 Пункт за раздаване на храна от кетъринг, 

който отговаря на всички изисквания на 

РИОКОЗ; 

 Осигуряване на безплатна закуска; 

 Училището разполага с 22 компютъра, 11 

лаптопа, 1 интерактивна дъска, 6 

мултимедии, 13 радио-касетофона, 1 

телевизор, 3 принтера, 1 стерео-уредба, 

професионална озвучителна техника и 2 

мултифункционални устройства; 

 Лекарски кабинет; 

 Обезпеченост със задължителна 

документация, съгласно изискванията на 

МОН; 

 Подменено обзавеждане - 82%; 

 Наличие на учебно-методична литература 

за учители на хартиен и електронен 

носител; 

 Наличие на енциклопедии, художествена 

литература и филми за деца. 

 Изчерпване на капацитета на сградата; 

 Липса на самостоятелен физкултурен 

салон в отделна сграда, отговарящ на 

необходимите стандарти; 

 Липса на училищна библиотека; 

 Остаряване на материално-

техническата база - компютърна 

техника, мултимедии, касетофони и др. 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

 НУ "Христо Ботев" е общинско училище 

с права на второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити; 

 Обективност, публичност и достъпност 

при разработване и управление на 

бюджета; 

 Възможност за пряко участие на 

директора в процеса на управление на 

финансите в учебното заведение; 

 Гъвкави управленски решения, 

съобразени с паричния поток; 

 Недостатъчно средства за капиталови 

разходи, осигурени от ПРБК; 

 Недостатъчно средства от работа по 

проекти и национални програми. 



 

 

III. МИСИЯ 

 Превръщането му в модел на съвременно училище с високо качество на образованието; 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и  „Европа 2020”, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвкателството на времето, в което живеем; 

 Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на 

чуждоезиковите комуникационни компетентности; 

 Придобиване на основни знания при изучаване на на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес; 

 Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците за общуване и 

правилно поведение в обществото; 

 Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света, така че да превърнем България в просперираща европейска държава; 

 Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот; 

 Разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които 

произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.  

  

IV. ВИЗИЯ 

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и 

граждански компетентности чрез съвременни програми,актуални стратегии и 

интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни  социално-

отговорни личности. 

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо 

равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

 Допълнителни финансови приходи от 

участие в проекти и от дарителство; 

 Работа по проекти, финансирани от 

оперативни програми на ЕС /Наука и 

образование за интелигентен растеж/ 

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 Периодично се организират родителски 

срещи; 

 Учредено през 2005 година, училищното 

настоятелство подпомага дейността на 

училището и е регистрирано като 

юридическо лице по ЗЮЛНЦ; 

 Ежеседмични консултации с родители; 

 Ежегодно организиране на екскурзии и 

зелено училище; 

 Активна помощ и съдействие от страна 

на местната власт - общ. Елин Пелин при 

решаване на възникнали проблеми; 

 Взаимодействие с Читалище "Елин 

Пелин", градската библиотека, спортни 

дружества и клубове и др. при 

организиране на извънкласни дейности и 

тържества; 

 Достатъчна електронна комуникация – 

уебсайт, служебни имейли на целия екип 

 Затруднена комуникация с родителите 

на пътуващите ученици; 

 Затруднена и недостатъчна 

комуникация с родителите на 

застрашените ученици от отпадане; 

 Недостатъчно участие и ангажираност 

на родителите в образователния 

процес; 

 Недостатъчна отговорност и ниска 

грамотност на родителите на деца в 

риск от отпадане от образователната 

система. 

  



ученик и недопускащо дискриминация и преждевременно отпадане от училищното 

образование. 

 

НУ"Христо Ботев" - гр. Елин Пелин се стреми да изгради у ученици, родители и общественост 

визията /представата/ за училище, в което учениците: 

 получават системна много добра подготовка и трайни знания, необходими им за 

обучението в следващите класове; 

 възпитават се в дух на родолюбие, демократизъм, съхранение и продължение на 

националните и училищни традиции, както и изграждане представата за училището като 

институция, в която цари ред и сигурност; 

 са поставени в центъра на цялата дейност, с грижа и внимание към тяхното физично и  

психично  развитие, както и здравословния им начин на живот. 

 

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ 

 Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

 Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите 

политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни 

 Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и 

обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на 

стратегията 

 Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на проблема 

предполага висока степен на информираност  

 Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от 

управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и 

политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели 

 Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на 

постигнатите резултати 

 Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за справяне с възникнали 

проблеми 

 Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност 

 Иновативност – създаване на нови и интензивни методи и подходи за реализиране на 

стратегията 

 Хуманизация на процеса на обучение 

 Толерантност и позитивна етика 

 

 

 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

 

     Стратегическата цел на НУ"Христо Ботев" - гр. Елин Пелин е да осигури всеобхватно, 

достъпно и качествено образование, което се отнася до всички български ученици без оглед на 

тяхната етническа и религиозна принадлежност, подготвя  подрастващите за пълноценен живот и 

дейност в условията на обществото, в което живеят и се реализират, в което свободата на изява 

на личността включва и нейната отговорност за постигане на ДОС. Да се  съхраняват 

националните и регионалните традиции  в българското образование. Ефективно да се прилагат 

информационните и комуникационни технологии, както и иновациите в образованието На 

преден план да се изведе интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на опреативните цели. 

 

 

VII. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 Повишаване качеството на образование в НУ "Христо Ботев" и постигане на 

максимално високи резултати при обучението и възпитанието на децата в съотвествие 



с държавните образователни изисквания и динамичните промени в развиващото се 

демократично общество; 

 Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот; 

 Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел 

изграждане на физически и морално здрави дееспособни личности с изградени навици 

за здравословен начин на живот; 

 Обхващане и задържане на всички, подлежащи на задължително обучение, записани в 

училището; 

 Идентифициране рисковите фактори за преждевременно напускане на училище с оглед 

ограничаване на посладиците от тях; 

 Насърчаване включването в образованието на рисковите групи и развиване на 

приобщаващо образование; 

 Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на 

личността, нейната индивидуалност и самостоятелност; 

 Формиране на национално самосъзнание, възпитание в родолюбие, обич и уважение 

към родния край и съпричастност както към местните, така и към глобалните проблеми 

на човечеството; 

 Спомагане за формирането на българските деца като граждани на демократично 

общество, като свободни, морални, инициативни и толерантни личности, уважаващи 

законите, правата на другите, техния език, религия и култура; познаващи и зачитащи 

националните и общочовешките ценности; 

 Възпитаване в дух на хуманност, толерантност и спазване на правилата етичния 

кодекс. 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

 

 

 

 

VIII. ПОЛИТИКИ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Политика за изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището;  

 Интернет страница на училището; 

 Електронен дневник; 

 Електронно портфолио на учителя; 

 Електронно портфолио на класа. 

 

 

2. Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение и 

оптимизиране на образователно-възпитателния процес. 

 Обхващане и задържане на всички, подлежащи на задължително обучение, записани в 

училището; 

 Осигуряване на мултикултурни групи и паралелки, в които учениците спазват 

правилата на етичния кодекс; 

 Създаване на предпоставки за качествена образователна дейност и диагностика на 

детското развитие, в резултат на което повече от 95% от учениците да усвоят 

необходимите знания и умения за покриване на общообразователен минимум; 

 Обучението да осигурява задълбочено и трайно овладяване на знанията и уменията, 

предвидени в учебните програми, като резултатите се проверяват чрез различни форми 

като периодични проверки, тестове и др съответстващи на критериите на ДОС. За 

целта учениците да се поставят в активна позиция по отношения на знанията; 

 Стимулиране на учениците за работа по проекти в ЗУЧ и ИУЧ; 

 Политики на превенция и интервенция по отношение на застрашените ученици от 

отпадане от образователната система. 

 Резултатите от НВО - по-високи от средните за страната; 



 Рационално използване на наличните УТС и дидактически материали; 

 Интегрирано обучение на деца със СОП и/или хронични заболявания и деца от ромски 

произход с осигуряване на ресурсен учител; 

 Осигуряване на безплатни учебници, безплатни занимални, безплатен превоз и закуски 

на учениците; 

 Развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни 

форми и участие в училищни и градски тържества; 

 Привличане на ученици за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност; 

 Увеличаване обхвата на ученици в целодневно обучение; 

 Поддържане на оптимален брой ПИГ с отделяне на 1 клас в самостоятелна ПИГ; 

 Прилагане на различни мерки и дейности, заложени в националните стратегии. 

 Изграждане навици за здравословен начин на живот, както и включването в 

традиционните форми на предходния проект „ Училищен плод” и „Училищно мляко” 

 Изграждане на хуманни, толерантни и позитивни взаимоотношения ученик-учител; 

ученик-ученик отговарящи на етичния кодекс 

 

 

 

3. Животът на детето е безценен. Грижата за живота и здравето на детето са 

първостепенна задача на всички: 

 Да се осигури надеждна охрана и строг пропускателен режим; 

 Да се поддържа здравословна жизнена среда в училище, в т.ч. почистване на сградата, 

дезинфекция, озеленяване; 

 Да се усъвършенства превенцията на насилието и противообществени прояви на 

учениците; 

 В час на класа да се обсъждат теми от здравното образование. 

 

4. Качесвена грижа за децата може да се получи само от висококвалифицирани кадри: 

 Повишаване качеството на образование чрез създаване на действаща система за 

непрекъсната квалификация на ПП - както по отношения на знанията и 

уменията на учителите в конкретната област, така и като обща педагогическа 

компетентност;  

 Участие на учителите в различни квалификационни форми и обучение от 

лицензирани обучителни институции с придобиване на кредити; 

 Поддържане на висока професионална компетентност и провеждане на 

образователно-възпитателен процес според съвременните изискавания към 

образователната система; 

 Привличане на педагогически персонал в работоспособна възраст; 

 Формиране на нагласа у учителя за сътрудничество и партньорство с 

родителите и факторите от външната среда. 

 

 

 

 

5. Материална база - важен фактор в образователно-възпитателния процес: 

 Създаване на условия за нормална трудова дейност на учители и ученици; 

 Осъвременяване  и подобряване на материалната база – обновяване на компютърната 

техника, увеличаване на мултимедиите и др; 

 Поддържане на игротека; 

 Построяване на физкултурен салон 

 

6. Децата - обща грижа: 

 Постигане на единодействие между училище и семейство; 

 Ефективно работещо училищно настоятелство; 

 Подкрепа от организации, осъществяващи програми, свързани с деца в неравностойно 

социално положение. 



 

 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление 

на училищния бюджет и адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в 

образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:  

 

   Разработване на:  

 Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване 

на контрол и изпълнение; 

 Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на 

всички операции; 

 Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и изписването на 

краткотрайни и дълготрайни активи; 

 Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи. 

   

Разработване на процедури по постъпване на приходи: 

 Чрез средствата от бюджета на училището; 

 Чрез средствата от училищното настоятелство и благотворителни базари на учениците; 

 Чрез кандидатстване по проекти; 

 Чрез дарения, наеми и спонсорство. 

 

X. ИНДИКАТОРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 Брой  на  записаните ученици  в НУ „Хр. Ботев”; 

 Брой групи и брой ученици в ЦДО; 

 Брой неизвинени и извинени отсъствия; 

 Дял на отпадащите от общия брой учащи; 

  Резултати от национални външни оценявания; 

 Повишаване % от преподавателите, които имат придобита професионално-

квалификационна степен; 

 Повишаване % на осъвременяване на материалната база; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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, план-прием, 

целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване на  класните стаи и 

кабинети за предучилищни групи и 

начален курс. 

Делегиран бюджет  до 

септември  

2018 г. 

3.  Монтиране на климатични инсталации  

в  компютърен кабинет и в кабинета на 

директора. 

Делегиран бюджет  до 

септември  

2016 г. 

4. Достъп до интернет и обновяване на 

компютърната техника, увеличаване на 

мултимедиите и др. 

  

Делегиран бюджет  До 

септември 

2018 г. 

5.  Обновяване на фоайето на първи н втори 

етаж със стенопис 

Делегиран бюджет до 

септември  

2018 г. 

6. Участие в извънкласни дейности – ДВГ 

„Училищно звънче”, Клуб 

„Краезнание”и др. 

Делегиран бюджет   

2018 - 2019г. 

7. Ремонт на външна спортна площадка 

чрез поставяне на баскетболни табла и 

кошове 

Делегиран бюджет Месец май 

2017 г. 

8. Изграждане на нов физкултурен салон  с 

цел разширяване на така необходимата 

материална база с оглед на непрекъснато 

нарастващия брой ученици. 

Общинско 

финансиране 

2017-2018г. 

9. Текущи ремонтни дейности. Делегиран бюджет постоянен 

10. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати и лични 

средства 

постоянен 

11. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община,  

постоянен 

12. Работа по програми „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“  

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

13. Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с НЧ „ Елин 

Пелин 1896“ ,  други общиски читалища 

градската библиотека, спортни 

дружества и клубове и др. при 

организиране на извънкласни дейности 

и тържества; 

.  

Смесено 

финансиране 

постоянен 

14. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

инициативи. 

Смесено 

финансиране 

всяка учебна 

година 

 

 



15. Осигуряване на  електронна 

комуникация – уебсайт, служебни 

имейли на целия екип 

Делегиран бюджет постоянен 

16. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания,  

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

постоянен 

17.  Участие в национална програма „ 

Ученически олимпиади и състезания” 

Модул „ Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади 2016г  

Фондове на ЕС, 

община, 

учебна 2018 

– 2019 

година  

18. Участие в проект BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 

І“ 

 
 

Финансиране от 

програмата на ЕС 

„Наука и образование 

за интелигентен 

растеж” 

2016 – 2018 

година  

19. Участие на учители и ученици  

 в провеждане и популяризиране 

на инициативата „Подарък за 

библиотеката на класа” 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

20. Участие в Националния маратон на 

четенето 

Делегиран бюджет април 

2019 

21. Създаване и поддържане на кът на 

книгата в класните стаи 

Смесено 

финансиране 

януари 

2017 

22. Инициатива в подкрепа на заниманията 

за четене с родители –  

"Родители четат", "Големи четат на 

малки", "Да четем с кака и батко" 

Смесено 

финансиране 

учебна 2018 

– 2019 

година 

23. Организиране на училищно състезание 

по бързо и грамотно писане 

Делегиран бюджет март 2019 

 Участие в национални състезания и 

олимпиади за изява на таланти в 

областта на четенето и грамотността 

 

Смесено 

финансиране 

учебна 2018 

– 2019 

година 

24. Вътрешноучилищни квалификации, 

насочени към повишаване на 

квалификацията на учителите за 

повишаване на равнището на грамотност 

- 

координиране на контролните работи по 

паралелки, открити уроци, дискусии, 

практикуми и др. 

 

Делегиран бюджет учебна 2018 

– 2019 

година 

25. Проучване на проекти и програми на 

МОН и други институции, спомагащи 

преодоляването на 

неравнопоставеността при учениците с 

майчин език, различен от българския 

 

Делегиран бюджет учебна 2018 

– 2019 

година 

26. Създаване на електронен дневник и 

портфолио на всеки преподавател и 

ученик 

Делегиран бюджет 2016 – 

2019година 



 

27. Осигуряване на учениците с безплатни 

учебници,безплатни занимални, 

безплатна закуска, плод и парно 

отопление на газ 

Делегиран бюджет учебна 2018 

– 

2019година 

28. Осигуряване на безплатен превоз за 

учениците от населени места, където 

няма училище; 

 

Финансиране от 

общината 

учебна 2018 

– 2019 

година 

29.  Осигуряване на обедна храна от 

кетъринг, който отговаря на всички 

изисквания на РИОКОЗ 

Смесено 

финансиране 

учебна 2018 

– 2019 

година 

30. Осигуряване на здравословна жизнена 

среда в училище, в т.ч. почистване на 

сградата, дезинфекция, озеленяване; 

Делегиран бюджет постоянен 

31. Участие на учителите в различни 

квалификационни форми и обучение от 

лицензирани обучителни институции с 

придобиване на кредити; 

Смесено 

финансиране 

2016-2020г. 

32. Поддържане на интернет страница на 

училището 

Делегиран бюджет постоянен 

33. Ежедневна дейност по БДП „ Моят 

безопасен път от дома към училището и 

обратно”,  конкурс за рисунка на тема 

БДП, общинско състезание по БДП 

Делегиран бюджет и  

финансиране от 

общината 

учебна 2018 

– 2019 

година 

34. Изграждане и поддържане на 

положителен микроклимат в училище -

позитивни взаимоотношения  между 

учителите и учениците. 

Делегиран бюджет постоянен 

35. Подобряване на работната среда и 

разработване на мерки за адаптиране на 

ученика към училищната среда и за 

интегриране на ученици със СОП 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

36. Провеждане на дейностите от 

програмата за приобщаващото 

образование , програмата за превенция 

на ранното отпадане от училище, 

стратегията за грамотността 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

37. Работа по привличане на спонсори  постоянен 

 

 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Тази стратегия съдържа в резюме намеренията на ПП на НУ "ХР. Ботев" за развитие и 

усъвършенстване на образованието през следващите години. При определяне на 

приоритетите, включени в тази стратегия, сме се ръководили от разбирането, че 

развитието на образователната система има за основна цел формирането на свободна и 

творческа личност, чиято социална функция е интегриране в обществото и участие в 

неговото обновяване и развитие. 

      

 


