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ВИЗИЯ 
 

Визията на ОУ ”Пенчо Славейков” Димитровград преминава 

през неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като 

водещо основно учебно заведение с дългогодишна история и най-

вече с постиженията си в образователното дело.  Неговата визия се 

формира като ключов, притегателен образователен център, в който 

основна образователна ценност е изграждането на конкурентна 

образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно 

развитие чрез високо качество на овладените знания и умения. Ето 

защо нашата ВИЗИЯ е: 

ОУ ”Пенчо Славейков” Димитровград : 

 

Училище с традиции - училище с 

бъдеще 

 
МИСИЯ 

 

Отчитайки влиянието на новите реалности и най - вече 

изискванията, произтичащи от Национална програма за развитието 

на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка (2006-2015г.), ОУ ”Пенчо Славейков” Димитровград 

определя своята мисия като създаване на възможно най - добрите 

условия за развитие и усъвършенстване на личността на всеки един 

ученик чрез достъпно и качествено образование, така че да се 

постигне пълноценна социална интеграция в обществото. 

Оптимизирането на взаимодействието между ученици, учители, 
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ръководство, родители, държавни институции и неправителствени 

организации създава гаранции, че децата обучавани в училището 

като част от съвременното демократично общество, придобиват 

нагласата, знанията и уменията, които са им необходими да учат 

цял живот, да се трудят и проявяват  високо гражданско съзнание, 

като познават и зачитат националните традиции и общочовешки 

ценности.  

 Това, което ни отличава от другите, е високото равнище на 

успеваемост на нашите ученици както при външното оценяване, 

така и при реализацията в средни училища. Затова нашата МИСИЯ 

е: 

ОУ ”Пенчо Славейков” Димитровград – 

„Училище, предоставящо качествено образование и 

оптимална реализация” 
 

 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 
 

 

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от 

аналитичната част на стратегията. Отчитайки влиянието и 

значението на външните и вътрешните фактори по отношение на 

възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни 

технологии на планиране, се достигна до следния вид на целите, 

подцелите и мерките за реализация: 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

ФОРМИРАНЕ НА КРЕАТИВНИ, СОЦИАЛНООТГОВОРНИ, 

ПЪЛНОЦЕННО - ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО 

ЛИЧНОСТИ, СЪПРИЧАСТНИ КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ 

ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 
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                                      ПОДЦЕЛИ: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно- 

възпитателния процес в съответствие с изискванията на ДОИ и 

стратегията на МОМН за развитие на образованието в Република 

България за отваряне на европейското образование към света. 

2. Осигуряване на по- голяма практическа приложимост на 

обучението и ориентирането му към конкретни резултати. 

3. Успешно участие във външното и доразвиване и 

усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване. 

4. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие чрез усвояване на социални 

умения за общуване, вземане на решения и поемане на 

отговорност. 

5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и 

възпитание в дух на демократично гражданство и родолюбие, 

здравно- екологично възпитание, физическа активност и спорт. 

6. Засилване ролята на училищното настоятелство при 

определяне цялостната политика на училището. 

7. Интегриране на учениците с „различия” – деца със СОП, 

ученици от други  етноси и националности, деца от социално 

слаби семейства и др. 

8. Усъвършенстване на компютърните умения на училищната 

общност 

9. Участие на учениците в учебни дейности, повишаващи 

мотивацията за учене посредством по- широко навлизане на нови 
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методи на преподаване и обучение /интерактивност, работа по 

проекти/. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

1. ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА КЪМ 

ЛИЧНОСТНО - ЦЕНТРИРАНИЯ ПОДХОД. СТИМУЛИРАНЕ 

НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И 

ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК. 

2. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО. 

3. ПРИВЛИЧАНЕ  НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

4. ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

     5.  ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ СВЕТА 

 

Приоритетно направление - 1 

1. Организиране на урочната работа в съответствие 

личностно - центрирания подход. 

 Цели: 

 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на 

учителите 

 Стимулиране иновационното мислене на учителите  

 Стимулиране развитието на всеки ученик 

2.  Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление 

 Издигане ролята и авторитета на ученическия парламент в 

управлението на училището 
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 Разширяване дейността и възможностите на ученическата 

компания 

 

3. Стимулиране и развитие на интересите и 

творческите заложби на учениците  

 Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

 Създаване на форми за ранно професионално 

развитие и израстване на учениците  

 Организиране на форуми за изява на талантливи 

ученици 

 

4. Превенция и противодействие на противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните ученици  

 

Подобряване на дейността на училищната комисия за превенция и 

противодействие на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

 

5. Приоритетно направление 2  

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО. 

Цели 

1. Усъвършенстване  системата за квалификация и 

перманентно обучение. 

 Целенасочена и ефективна кадрова политика 

 Ориентиране на системата за вътрешно - училищен контрол 

към придържането и доближаването на урочната работа към 

новите образователни изисквания. 
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2. Привличане на учителите и учениците в управлението на 

училището  

 Участие на учители и представители на учениците в процеса 

на вземането на управленски решения  

 Делегиране на правомощия 

 

3. Оптимизиране приема на ученици 

 Задържане на ученици след ІV клас 

 Увеличаване приема на ученици в първи клас 

 Създаване на маркетингово звено 

 

4. Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на 

качеството на образователния процес 

 Липса на отпаднали ученици 

 Контрол по изпълнение на ДОИ 

 

5.  Подобряване информационната и комуникативната среда  

 Разширяване на употребата на ИКТ в управлението на 

училището 

 Създаване на прозрачност и откритост в управленската 

дейност 

6. Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба  

 

 Разработване на вътрешноучилищна система за 

стимулиране и оценяване труда на учителите  

 Разработване на методика за диференциране 

заплащането на труда /паралелни фокус-групи/. 
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 Актуализиране на етичния кодекс 

 

7. Повишаване ролята на училищното настоятелство в 

управлението на училището 

 Ползотворен диалог за утвърждаване на 

образованието като приоритет на обществото 

 Подкрепа на ръководството на училището 

 

Приоритетно направление 3  

ПРИВЛИЧАНЕ  НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и 

участие в европейски и национални програми за развитие на 

образованието 

 Създаване на екипи за разработване на проекти 

 Утвърждаване на мениджъри по управление на спечелени 

проекти 

 

2. Разширяване мрежата на сътрудничество с 

Неправителствени организации 

 Привличане на партньори за участие в проекти  

 Сътрудничество и подкрепа за реализиране на 

ученически инициативи 

 

3. Привличане на родителите в подкрепа на училището  

 Мотивиране на родители за участие в училищни и 

извънучилищни мероприятия 
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Приоритетно направление 4  

ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

1. Подобряване и модернизиране на материалната база на 

училището 

 Подобряване  на училищно хранене в стола 

 Подмяна на остарялото обзавеждане на класните стаи и 

кабинети  

 Ремонтиране и модернизация на физкултурния салон и 

спортните площадки  

 Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по 

физика, химия и биология  

 Създаване на кабинет по БЕЛ с мултимедийна система 

 Подобряване на вътрешното обзавеждане и украса 

 

Приоритетно направление 5 

Отваряне на образованието към света 

1. Създаване на база данни за европейските образователни 

системи 

2. Сближаване и уеднаквяване на европейските и българските 

стандарти за образование  

 Изследване, оценяване и внедряване на нови методи на 

преподаване, учене и оценяване на резултатите от 

образователния процес 

 

 

 

 



 

 

10 

10 

МЕРКИ / за уч. 2014/2015 година/ 
 

 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 

Усъвършенстване 

и повишаване 

квалификацията 

на учителите 

Промяна отношението на 

учителя към целите на 

образованието, насочване на 

вниманието към личностното 

развитие на всеки ученик 

Овладяване и прилагане на 

личностно- центрирания 

подход 

 

м.ІХ- VІ 

 Повишаване броя на учителите с 

ПКС 

с 5% годишно 2014/2015 уч.г. 

 Провеждане на вътрешни 

квалификационни обучения на 

учители. 

2 обучения годишно  

    м.ХI и м.ІV 

 Вътрешно - училищен форум за 

споделяне на иновационен опит. 

Повишена квалификация м.Х и м.ІІІ 

 Насърчаване на учителите за 

работа в екип 

Постигане създаването на 

етични междуличностни 

отношения между 

учителите 

м.ІХ - VІ 

 Работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на 

продукти, предполагащи 

интегрирането на отделни 

предметни области и между-

предметни връзки. 

Овладяване и прилагане на 

интерактивни методи на 

преподаване  и ИТ 
м.ІХ - VІ 

 

Стимулиране  

иновационното 

мислене на учителите 

Материално стимулиране чрез 

диференцирано заплащане на 

труда по определени и известни 

критерии. 

Веднъж годишно 

Разработени критерии и 

механизми за оценка 

 

м. Х 

 Създаване на 

Вътрешно-училищна система за 

морално стимулиране и 

мотивиране на учителите. 

Вътрешно-училищен 

нормативен документ 
 

М.ІХ, м.V 

Стимулиране 

развитието на всеки 

ученик 

Създаване на система за оценка и 

стимулиране развитието на всеки 

ученик 

Документ-Система за 

оценка и развитие на всеки 

ученик 

 

м.ІХ- VІ 

 Избор на иновативни форми за 

представяне на резултатите от 

работата с децата пред 

родителите. 

Взаимодействие с 

родителската общност с 

цел повишаване 

успеваемостта на 

учениците. 

 

м.ІХ- VІ 

Издигане ролята и 

авторитета на 

ученическия 

парламент в 

управлението на 

училището 

Участие в обсъждане на 

училищни проблеми, в които 

учениците са заинтересована 

страна. 

Право на внасяне на 

предложения и 

съвещателен глас 

м.ІХ- VІ 

 

 

Делегиране на правомощия на 

УП по отношение на 

поддържането на реда, 

хигиенните условия и опазване 

на училищното имущество. 

Обособяване на 

ученически структури и 

звена със съответните 

права и задължения 

м.ІХ- VІ 



 

 

11 

11 

 

Оптимизиране на 

мрежата от 

извънкласни форми 

Утвърждаване на форми, по 

критерии: 

 ефективност 

 полезност 

 резултатност 

 м.ІХ 

 Организиране на извънучилищни 

дейности  и извънкласни клубове 

по интереси 

  

м.Х 

 Участие на родителите в 

планиране на извънкласни 

дейности на класа 

  

м.ІХ- VІ 

 Увеличаване на училищните 

прояви- състезания, спортни 

турнири, празници и др. 

По- добра организация на 

свободното време на 

учениците и развитие на 

творческия им потенциал 

 

м.ІХ- VІ 

 

Организиране на 

форуми за изява на 

талантливи ученици 

Вътрешно-училищен форум за 

представяне на таланти 

Участие  в училищни 

конкурси, състезания и 

представяния  

м.ІХ- VІ 

Подкрепа и насърчаване изявата 

и развитието на талантливите 

деца. 

Участие в конкурси и 

състезания от регионален, 

национален и 

международен характер. 

 

 

Подобрявяне 

дейността на 

училищната комисия 

за превенция и 

противодействие на 

противообществените 

прояви на 

малолетните и 

непълнолетните 

Актуализиране на състава и 

дейността на комисията, 

внедряване на нови форми на 

превантивна работа и мерки за 

въздействие, с помощта на 

родителската общност. 

Създаване на подкрепяща среда 

за превенция на  насилието в 

училище.  

Понижаване броя на 

противообществените 

прояви на учениците. 

 Консултации на родители 

по въпроси, свързани с 

възпитанието на децата 

им, от специалист. 

м.ІХ 

 

м.ІХ- VІ 

 

Целенасочена и 

ефективна кадрова 

политика 

Разработване на вътрешни 

критерии за кадрова политика на 

основата на съпричастността и 

личния принос за изпълнение на 

мисията и целите на училището 

Система - критерий за 

личен принос 
 

м.Х 

 

Ориентиране на 

системата за 

вътрешноучилищен 

контрол към 

придържането и 

доближаването на 

урочната работа към 

новите образователни 

ценности. 

Основната цел на 

педагогическия 

контрол,осъществяван от 

директора и помощник-

директора по учебната дейност е 

да бъде наблюдение, анализ и 

управленско въздействие за 

осъществяване на мисията и 

целите на училищната стратегия 

Наблюдения, анализи и 

препоръки 

Ритмично по 

график за целия 

период 

 

Участие на учители и 

представители на 

учениците в процеса 

на вземането на 

управленски решения 

Покана от ръководството за 

участие на заинтересованите 

страни в съвместни срещи при 

решаване на важни за училището 

проблеми 

Изработване на 

проекторешения за 

внасяне на педагогически 

съвет 

Ежемесечно 

Делегиране на 

правомощия 
Делегиране правомощия на 

неформални групи за 

3 - 4 неформални групи, 

работещи по проблеми 
Ежегодно 
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самоорганизация при постигане 

на общите цели на училището 

Увеличаване приема 

на ученици в първи 

клас 

Увеличаване броя на приетите 

ученици в паралелките 

Пет паралелки прием в 

първи клас м.V-ІХ 

Привличане и 

задържане на 

ученици след 

четвърти клас 

Целенасочена политика и 

ежегодна рекламна кампания   с 

цел популяризиране 

постиженията на училището 

Запазване броя на 

паралелките след четвърти 

клас. 
Целогодишно 

 

Създаване на 

маркетингово звено 

Подобряване на маркетинговата 

дейност на училището 

Маркетингов екип 

м.ІХ- VІ 

 

 Професионално ориентиране 

В час на класа 

Ежегодно 

 

Липса на отпаднали 

ученици 

Повишаване на мотивацията на 

учениците за учене и 

приобщаване към ценностите  и 

символиката на училището 

/знаме, химн и др./ 

Задържане на учениците в 

училище 

  

 

 

м.ІХ- VІ 

               

Активизиране на ученеческото 

самоуправление 

 

Задържане на учениците в 

училище 

 

         м IV-V                     

 

 Включване на учениците в 

проекти на училището 

Допълнително обучение и 

подобряване на 

материалната база чрез 

лично участие 

 

м.ХІІ- м.ІV 

 Осигуряване на постоянен 

достъп до спортната база на 

училището, до компютърните 

кабинети и библиотеката 

Усвояване на учебния 

материал м.ІХ - VІ 

  

Включване на родителите в 

училищни мероприятия 

Създавани на етични 

взаимоотношения с цел 

задържане на учениците в 

училище 

     м .XI- VI 

 Извършване на ефективна 

диференцирана работа с 

учениците с намалена 

успеваемост 

Повишаване на успеха  в 

училище м.ІХ - VІ 

 

Контрол по 

изпълнение на ДОИ 

Провеждане на вътрешно 

оценяване 

Подобряване на 

методическата помощ при 

провеждане на 

контролната дейност  

м.ІХ 

Внедряване на ИКТ  

в управлението на 

училището 

Усъвършенстване на системата 

 „ Електронно училище" 

Увеличаване обема от 

ползватели на 

услугата   

м.ІХ - VІ 

 Използване на интернет и 

модернизиране на компютърната 

система с цел управление на 

методичната дейност. 

Подобряване на 

комуникациите 

ръководство -учители - 

ученици-родители 

м.ІХ - VІ 

 Подобряване на вътрешната 

информационна система  

Публикуване за свободен 

достъп на тестове, работни 

листове, рисунки, поезия, 

снимки и др. 

м.ІХ - VІ 

 Поддържане на интернет- Подобрена рекламна целегодишно 
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страницата на училището с 

полезна и актуална информация 

стратегия, полезност, 

прозрачност 

Създаване на 

прозрачност и 

откритост в 

управленската 

дейност 

Подобряване на вътрешния 

информационен обмен 

Електронно оповестяване 

на 

решения, резултати, 

анализи, отчети 

целегодишно 

 Разширяване участието на 

неформалните групи от учители 

и ученици при вземане на 

управленски решения 

Съвместни обсъждания 

целегодишно 

 


