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I ВЪВЕДЕНИЕ
Планът е изработен в изпълнение на Стратегията за развитие на ОУ „Найден Геров” - с. 

Гавраилово за периода 2020-2024 година.
Планът предвижда мерки и дейности за реализиране на Стратегията за развитие на ОУ 

„Найден Геров” - с. Гавраилово.
В ОУ „Найден Геров” се обучават ученици от 1 до 7 клас и подготвителна група, като 

основната част са от ромски произход. Повечето от тях владеят говоримо български език на 
сравнително добро ниво, но срещат трудности с граматиката. Обучават се 5 деца със СОП.

II. ЦЕЛ на плана за изпълнение на Стратегията за развитие на ОУ „Найден Геров” - 
с. Гавраилово за периода 2020-2024 година:

1) Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за реализиране 
на Стратегията за развитие на ОУ „Н.Геров” -  с. Гавраилово.

2) Създаване на положителни нагласи към учебния процес.
3) Изпълнение, спазвайки Правилата и мерките за работа в условията на COVID-19 на ОУ 

„Найден Геров“- с. Гавраилово.

III. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Мерки за 
изпълнение на 
Стратегията

Дейности Отговори
И К

Срок за 
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори

1. Осигуряване на 
позитивна 
образователна 
среда:
-училищен климат, 
-атмосфера на 
взаимоотношения 
между учители- 
ученици-родители

1)Подобряване и 
осъвременяване на 
МТБ
- оборудване на 
компютърни 
кабинети;
- ремонт и 
обзавеждане на 
класни стаи;
- обзавеждане на 
Игротеки за 
целодневна 
организация;
- ремонт и 
оборудване на 
физкултурен салон;
- ремонт и 
обзавеждане на 
стая за децата от 
ПГ.

Директор
з д у д

постоянен
2020/2022г.

Поетапно 
Ремонти
ране и об
завеждане 
на учебни 
стаи;

Брой
извършени
дейности

2) Организиране на 
извънкласни и 
извънучилищни 
дейности

ЗДУД
Божекова
Кл.ръково
дители

постоянен
2020/2022г.

Утвърждава 
не на форми, 
по критерии: 
-ефектив
ност
- полезност
- резулта- 
тивност.

Необходим
брой
обхванати
ученици



3) Работа по 
проекти 

(„Подкрепа за 

успех“, Занимания 

по интереси)с цел 

качествено 

образование и 
превенция на 

застрашените от 

отпадане ученици.

4) Работа и 

сътрудничество с 

Обществения съвет 
с цел подпомагане 
развитието на 
училището и 
осъществяване на 
граждански 
контрол.

5) Изграждане на 
отговорно 
поведение при 
учениците, във 
връзка с 
пандемията от 
COVID-19.

Директор
ЗДУД
Гл.
учител

Директор
ЗДУД
пс

Директор
ЗДУД
пс

Учители

постоянен
2020/2022г.

постоянен
2020/2022Г.

постоянен
2020/2022г.

-Реализа
ция на 
проекти за 
развитие на 
образование 
то;
- Създаде
ни възмож
ности за 
допълни
телно 
финанси
ране и 
разширява
не кръга 
от дейности 
на
училището.

Съвместна 
работа и 
подобрява
не на учил. 
живот.

Съвместна 
работа и без 
всяване на 
паника

Брой
извършени
дейности

Брой прове
дени срещи 
и дейности

Брой прове
дени
разговори,
инструктажи

2. Повишаване 
качеството на 
образованието, 
като предпоставка 
за развитие на 
личността на всяко 
дете и ученик и 
предотвратяване 
на
преждевременното 
напускане на 
училище.________

1) Квалификация 
на педагогическите 
специалисти, 
насочена към 
идентифициране и 
справяне със 
случаите на риск от 
преждевременно 
напускане на 
училище.

Директор
Гл.
учител 
Председа
тели на 
МО

постоянен
2020/2022г.

Реализира
не на 
заявени 
потребно
сти.

Брой обучени 
учители



2) Индивидуална Учители постоянен Осигурява- Брой
работа с Педагоги- 2020/2022г. не на отсъствия и
изоставащите и чески личностна резултати от
застрашени от 
отпадане ученици 
чрез обща и 
допълнителна 
подкрепа.

съветник подкрепа обучението

3) Участие в Гл. учител постоянен Добри Брой
олимпиади, Учители 2020/2022г. резултати от проведени
състезания, участието. кампании;
конкурси. Брой

участвали
ученици

4) Организиране на Учители постоянен Повишава- Брой
изложби за по ИИ, 2020/2022г. не на твор- проведени
представяне на ДТИ, ческите кампании;
творческите Техноло- постижения Брой
постижения на ги и на участвали
учениците. учениците. ученици

5) По-голяма Директор постоянен Подобрена Брой
атрактивност на ЗДУД 2020/2022г. комуника- извършени
преподавания Учители ция; проверки;
материал чрез полезност. Брой
иновативни и проведени
нетрадиционни открити
методи и подходи: уроци;
електронни уроци, Процент
онагледяване, включени
учене по пантофи, 
четене на 
възглавнички, 
провеждане на 
електронно 
обучение от 
разстояние.

ученици.

6) Повишаване Начални постоянен Повишава- Брой
грамотността на учители 2020/2022г. не грамотно- участвали
учениците чрез Учители стта на ученици;
организиране на по БЕЛ учениците. Брой
литературни проведени
четения, състезания 
по правопис.

мероприятия



3. Ограничаване на 1)Привличане на Директор постоянен Подобрява- Брой
отсъствията и родителите като ЗДУД 2020/2022г. не на родителски
намаляване дела активен участник в Учители диалога и срещи и
на училищните Педагоги- комуника- участие на
преждевременно дейности: чески цията. родители в
напусналите - консултации с съветник училищни
образователната родителите; мероприятия
система. - съвместни 

обучения на 
родители,учители 
и ученици по 
различни теми 
(агресията сред 
учениците, ролята 
на семейството във 
възпитанието на
децата, борбата с 
употребата на
психотропни
вещества).

2) Провеждане на Педагоги- постоянен Подобрява- Брой
анкети сред чески 2020/2022г. не на проведени
родителите и съветник диалога и анкети
учениците, комуника-
свързани с: 
-тормоза в 
училище; 
-мотивацията за 
посещение на 
училище и 
участието им в 
училищния живот.

цията

3) Беседи и лекции Директор постоянен Подобрява- Брой
с цел кариерното ЗДУД 2020/2022г. не на проведени
ориентиране на Гл. диалога и беседи и
учениците. учител комуника- лекции

Класни
ръководи
тели
Педагоги
чески
съветник

цията

4) Занимания по Учители в постоянен Повишава- Брой
интереси и спортни ГЦОУД 2020/2022г. не на обхванати
прояви в интереса ученици
целодневната към учебния
организация на 
учебния ден.

ден

4. Достъп до Срещи с родители Класни постоянен Подобрява- Брой ученици



качествено 

образование за 

деца и ученици със
со п

на деца със СОП и 
с ресурсни учители 
за:
- осигуряване на 
допълнителна 
подкрепа;
- прилагане на 

единна методика за 
оценяване на деца 
със СОП.

ръководи
тели
Учители, 
работещи 
с деца със 
СОП 
Ресурсни 
учители 
Педагоги
чески 
съветник

2020/2022г. не на 
работата с 
деца със 
СОП

със СОП

5. Пълноценна 
социализация 
на децата 
и учениците 
от етническите 
малцинства

1) Провеждане 
на информационни 
кампании сред 
родители 
и общественост за 
разясняване на 
взаимните ползи 
от образователната 
интеграция 
на децата от 
етническите 
малцинства.

Директор
ЗДУД
Педагоги
чески
съветник
Учители

постоянен
2020/2022г.

Подобрени
комуника
ции,
материална и 
морална 
подкрепа на 
училищни 
мероприятия

Брой
проведени
кампании.

2) Формиране на 
Родителски клубове 
и училищни 
настоятелства 
с участието на 
родители от 
етническите 
малцинства.

Учители
Педагоги
чески
съветник

постоянен
2020/2022г.

Подобрена
съвместна
дейност

Брой
проведени
клубове.

3) Работа със 
семейството за 
разясняване на 
ползите от 
интегрираното 
образование.

Директор
ЗДУД
Педагоги
чески
съветник
Учители

постоянен
2020/2022г.

Подобрена
съвместна
дейност

Брой
проведени
срещи.

4) Работа с 
училищни 
настоятелства и 
родителски 
сдружения 
за преодоляване 
на негативни 
стереотипи 
и
дискриминационни 
нагласи спрямо 
различните

Директор
ЗДУД
Педагоги
чески
съветник
Учители

постоянен
2020/2022г.

Подобрена 
съвместна 
дейност и 
комуника
ция

Брой
проведени
срещи.



етнически

групи.

5) Осигуряване при 
необходимост
на допълнително 
обучение по 
български 
език за деца и 
ученици, 
за които
българският език не 
е майчин.

6) Да осигурим 
допълнително 
(компенсаторно) 
обучение и 
подкрепа за 
учениците, 
пропуснали учебни 
занятия поради 
здравословни 
причини, в т. ч. и 
заради
карантиниране;

Начални 
учители 
Учители 
по БЕЛ

Учители

постоянен
2020/2022г.

постоянен
2020/2022г.

Ограмотява
не на
учениците

Ограмотява
не на
учениците

Брой
проведени
часове

Брой
проведени
часове

6. Привличане на 1) Създаване на кът Учители постоянен Повишаване Брой
общественото за четене и за по БЕЛ, 2020/2022г. на извършени
внимание към повишаване на Начални грамотността дейности
значението на грамотността учители на учениците
грамотността и на обществени
популяризиране места.
на четенето.

2) Организиране на Учители постоянен Повишаване Брой
Публични четения- по БЕЛ 2020/2022г. на организирани
„Най-обичам....“, Начални грамотността четения
“Любими приказни учители на учениците
герои гостуват на
най-малките”.

3 )Отбелязване на Учители постоянен Повишаване Брой
Международния по Бел 2020/2022г. на извършени
ден на Начални грамотността дейности
грамотността- 8 учители на учениците
септември.

4) Организиране и Учители постоянен Повишаване Брой
провеждане на по Бел 2020/2022г. на извършени
Национална Начални грамотността дейности
седмица на книгата. учители на учениците



5 )Популяризиране 

на Международния 

ден на

Детската книга- 2 

април 

и на
Международния ден 

на книгата и 

авторското право- 

23
април.

Учители 
по Бел 
Начални 
учители

постоянен
2020/2022г.

Повишаване
на
грамотността 
на учениците

Брой
извършени
дейности

6) Изготвяне на 
постер- послание 
към
учениците„Десет 
причини да чета/да 
бъда
грамотен/ да бъда 
образован”.

Начални 
учители и 
ученици

постоянен
2020/2022г.

Повишаване
на
грамотността 
на учениците

Изготвяне на 
постер

7) Организиране на
информационни
срещи
с родители за 
подкрепа 
на ученици, 
които имат 
проблеми 
в езиковото 
развитие.

Учители 
по Бел 
Начални 
учители

постоянен
2020/2022г.

Повишаване
на
грамотността 
на учениците 
и комуника
цията с 
родителите

Брой
проведени
срещи

7. Осигуряване на 
лесен достъп до 
книги и до други 
четива.

1) Обогатяване на 
Училищната 
библиотека, на 
Библиотеките в 
класните стаи и 
в стаите за 
занимания 
по интереси.

Учители постоянен
2020/2022г.

Повишаване
на
грамотността 
на учениците

Брой
извършени
дейности

2) Организиране на 
срещи с автори за 
представяне на 
книги 
и други.

Учители
постоянен
2020/2022г. Повишаване

на
грамотността 
на учениците

Брой
проведени
срещи



8. Повишаване 

квалификацията на 

учителите съгласно 
ЗПУО и ДОС.

1 )Надграждаща 
квалификация на 
педагогическата 
колегия.
2) Увеличаване на 
броя учители с 
ПКС.

Учители 2020/2022г. Повишаване
на
квалифика
цията

Проведени 
обучения на 
учителите и 
брой учители с 
кредити.
Брой учители 
с ПКС

9. Самооценяване- 
процес на 
изготвяне на 
вътрешна 
оценка на 
качеството на 
предоставяното 
образование 
чрез дейности, 
процедури и 
критерии, 
определени от 
училището.

1) предлага на 
директора 
дейностите, 
процедурите, 
критериите, 
показателите и 
инструментите за 
самооценяването на 
качеството на 
предоставяното 
образование в 
училището.

2) провежда 
самооценяването.

3) изготвя доклад от 
самооценяването, 
който представя на 
Директора.

Учители
Директор
Педагоги
чески
съветник
Родители

2020/2022г. Повишаване 
качеството на 
образование
то

Наредба №15 
от 22.07.2019 
г. за статута и 
професионалн 
ото развитие 
на учителите, 
директорите и 
другите 
педагогически 
специалисти

10. Превключване 
към обучение в 
електронна среда 
от разстояние

1) Създаване на 
организация за 
преминаване към 
електронна среда от 
разстояние.

2) Осъществяване 
на обучение от 
разстояние на 
хартия, при 
невъзможност на 
осъществяване на 
електронно 
обучение.

Учители
Директор
Педагоги
чески
съветник
Родители

2020/2022г Осъществява 
не на
качествено
образование

Съгласно 
Правилата и 
мерките за 
работа в 
условията на 
COVID-19, 
разработени 
съгласно 
Насоките за 
работа на 
системата на 
у ч. образовани 
е през уч. 
2020-2021 г. в 
условията на 
COVID-19

Забележка: Горепосочените дейности ще бъдат осъществявани в онлайн среда, 
ако това се наложи и доколкото е възможно, поради специфичните условия на 
работата в COVID-19.



IV. ФИНАНСИРАНЕ

Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и 
управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е 

положителна стъпка. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на 

целите на училищната образователната политика. През четиригодишния период 
по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на 

средствата за образование.
Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с 

усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за 
използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с 
постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на 
повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във 
фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество 
на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на 
разпределение на средствата в системата.

Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа 
дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 
01.10. на годината.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните 
разходни стандарти.

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се 
извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:

• Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 
управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

• Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и 
европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по 
предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска 
добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

• Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в 
училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.

• Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4- 
годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в 
областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще 
извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите 
постигнати от учениците.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

№ Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане 
на образователния процес -  учебен

Делегиран бюджет до 15.09. 
на всяка 
година



план и програми, Етичен кодекс, 

методически обединения и комисии, 

план-прием, целодневно обучение.

2. Обновяване и оборудване на нови 
класни стаи и кабинети.

Делегиран бюджет 
и външно 
финансиране

2020 г.- 
2022 г.

3. Изграждане и окабеляване на 
помещенията за компютърен 
кабинет.

Делегиран бюджет септември 
2020 г.

4. Достъп до интернет и мултимедия. Делегиран бюджет 
и дарения

септември 
2020 г.

5. Изграждане на специализиран 
кабинет за приобщаващо и 
подкрепящо образование.

Делегиран бюджет септември 
2020 г.

6. Обновяване на МТБ. Делегиран бюджет септември 
2022 г.

7. Ремонт на площадка, изграждане на 
съоръжения за различни видове 
спорт.

общинско
финансиране

2020 -  
2022 г.

8. Участие в квалификационни форми 
на педагогическия състав.

Делегиран
бюджет,
синдикати, община

постоянен

9. Разработване, спечелване и 
реализиране на национални и 
европейски проекти.

Фондове на ЕС, 
община, дарения

постоянен

10. Продължаване на работата по 
програми „Училищен плод“, „Без 
свободен час“.

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието

постоянен

11. Доразвиване на традициите за 
съвместни тематични изяви с 
читалище „Слънце“- с. Гавраилово

Делегиран бюджет постоянен

12. Провеждане на вътрешно-училищно 
езиково състезание и участие в 
национални състезания Spelling Be.

Делегиран
бюджет,
самофинансиране

през всяка
учебна
година

13. Провеждане на традиционен 
училищен спортен празник, участия 
в районни и общински спортни 
състезания.

Делегиран бюджет постоянен
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