
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГРАД БУРГАС 

 

 

ОТЧЕТ НА  

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА 

 Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Основно училище „Христо Ботев“, кв.Долно 

Езерово,гр.Бургас за периода 2021-2022 година, е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, 

приета на Педагогически съвет с Протокол № 14/ 10.09.2021 год. Изпълнението на плана трябва да  

допринесе за постигането на основната цел – поддържане на високо качество на обучението и 

възпитанието, чрез личностно-ориентиран подход към ученика. Планът е основен инструмент за 

реализирането на Стратегията за развитие и представлява неразделна част от нея. 

Дейности за реализиране на 

приоритетните направления 

Отговорници и 

срок на  

изпълнението 

Финансиране Изпълнение на  

Индикаторите 

Приоритетно направление 1. Превръщане на училището в иновативно и утвърждаването му 

като научно, културно и спортно средище в кв. Долно Езерово, гр.Бургас. 

Изпълнение на поставените цели 

като иновативно училище. 

Използване на нови методи за 

преподаване.  Партньорство с 

други иновативни училища.  

 

Красимира 

Гаврилова и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

Средства от 

бюджета 

Повишаване на интереса 

към природните науки и 

формиране на 

екологична култура чрез 

интердисциплинарни 

уроци, ролеви игри, 

проектни дейности и 

творчество. – 

-стимулиране на 

пълноценното участие 

на учениците в 

образователния процес; 

-възприемане от 

учениците на 

природните закони като 

единно цяло, осмисляне 

на свързаността на 

живата и неживата 

природа; 

-формиране у учениците 

на положително 

отношение към 

природата, 

възприемането й като 

източник на вдъхновени 

през целия живот; 

-развиване у учениците 

на компетентности, 

свързани с планиране, 



провеждане и 

анализиране на 

наблюдения и 

есперименти както в 

учебната стая, така и на 

открито сред природата; 

-формиране у учениците 

на екологично 

поведение и екологична 

култура. 

Брой проведени уроци – 

Партньорство с Основно 

училище „Георги 

Бенковски“, гр. 

Велинград. Разменени 

гостувания по НП 

„Иновации в действие“.  

Наблюдения от наша 

страна и участие в 

представени от 

домакините  иновативни 

уроци – 5 бр. 

Представени от наша 

страна с участие и на 

гостите – 4 бр. 

иновативни уроци. 

Организирана 

фотоизложба на тема 

„Виж езерото“ от ФУЧ 

„Учим от природата за 

природата“  с 

представени 30 

фотографии на ученици. 

Организиране, поощряване и 

своевременно информиране за 

участие в конкурси, състезания, 

олимпиади от регионален, 

национален и международен 

характер. 

Всички учители и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

 

Не се изисква Издигане имиджа на 

училището чрез участие 

в културни и спортни 

мероприятия. Брой 

проведени мероприятия: 

получени 42 грамоти от 

к

о

н

к

у

р

с

и

;

участие на 284 ученици 

в състезанията към 

СБНУ; участие на 79 

ученици в 

международното 

състезание « 



състезанието по 

английски език за II 

клас, организирано от 

Община Бургас 

Съвместна работа с НПО, които 

включват в дейността си работа 

с подрастващи. 

Всички учители и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

 

Не се изисква Издигане имиджа на 

училището и 

изграждане на 

гражданско съзнания у 

учениците. Брой 

проведени мероприятия 

– 2 

Организиране на културни и 

спортни състезания в 

училището.  

 

Всички учители и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

 

Не се изисква Издигане имиджа на 

училището чрез участие 

в културни и спортни 

мероприятия. Брой 

проведени мероприятия 

– 4 

Публикуване на сайта на 

училището на вътрешно-

училищни нормативни 

документи, бланки, съобщения, 

постижения на учители и 

ученици, предстоящо в 

училището, галерия със снимки. 

Д. Николова, Ив. 

Велева 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой качени документи 

и статии в сайта – 118 

Приоритетно направление 2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност 

чрез засилване на интерактивния, иинтердисциплинарния подход и проектно-базираното 

обучение. 

 

Повишаване на качеството на 

обучение по всеки учебен 

предмет и съществено 

повишаване нивото на 

познавателните умения, 

адаптирани към различни форми 

и начини за практическо 

прилагане на учебното 

съдържание и овладяване на 

компетентности. Засилване на 

възпитателната работа с 

учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие.  

 

Всички 

преподаватели и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Анализ на нивото на 

усвояване на 

компетентностите на 

учениците. Брой 

ученици – 199. Анализ 

входно равнище – 

годишна оценка 

1 „а“ кл.-отличен 

1 „б“ кл. - отличен 

2 „а“ кл.- отличен 

2 „б“ кл. – мн. добър 

3 „а“ кл. – мн. добър 

3 „б“ кл. – мн. добър 

4 „а“ кл.- 5,41(мн.добър) 

5 „а“ кл.-5,07(мн.добър) 

6 „а“ кл.-.4,99(мн.добър) 

7 „а“ кл. 4,88 (мн.добър) 

 

Точки, получени от 

НВО  4 и 7 клас  

НВО4 кл.-БЕЛ – 71,58т. 

М-ка-.49,96 т. 

НВО7 кл.-БЕЛ – 45,54т. 



М-ка-19,30 т. 

Създаване на условия за изяви на 

учениците и конкретизиране на 

работата с ученици със 

специални образователни 

потребности, ученици, срещащи 

затруднения в усвояването на 

учебния материал. Развитие на 

включващото образование за 

учениците със специални 

образователни потребности и 

изграждане на достъпна 

архитектурна и образователна 

среда в училището. 

 

Всички 

преподаватели и 

ръководството 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Доклади на класните 

ръководители и брой 

ученици, с които се 

провежда допълнителна 

работа. -0 броя Изграден 

ресурсен кабинет. - да 

Наличие на ресурсен 

учител, психолог, 

логопед.  – да. 

Брой изградени 

училищни екипи за 

подкрепа за личностно 

развитие на детето и 

ученика - 8 екипа за 

учениците  от 1,2, 3, 4 и 

7 клас. 

Венелин Камбуров 1 кл. 

Мариана Георгиева 2 кл. 

Хриса Колева 2 кл. 

Стилиян Станчев 3 кл. 

Мартина Николова 4 кл. 

Кремена Иванова  4 кл. 

Росен Господинов 7 кл. 

Стоян Янков 7 кл.  

Осъществяване на допълнителна 

работа с учениците. Откриване 

на заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието му в 

област, в която то ще изяви най-

добре своя потенциал. Развиване 

и подобряване на 

индивидуалната и 

диференцирана работа с 

учениците. Подкрепа на изявата 

и развитието на даровитите 

ученици. 

 

Всички 

преподаватели 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Доклади на класните 

ръководители и брой 

ученици, с които се 

провежда допълнителна 

работа – създадени са 5 

групи  по Занимания по 

интереси в тематични 

направления „Природни 

науки“, „Технологии“, 

„Изкуства и култура“, 

„Гражданско 

образование“. Общият 

брой на учениците, 

участници в групите е 

55. 

Реализация на гражданското и 

здравното образование, 

формиране на навици за 

здравословен начин на живот в 

детска и ученическа възраст. 

Ръководство и 

учители 

30.06.2022 г. 

 Брой изградени комисии 

- 1, два пъти годишно 

провеждане на 

практическо обучение за 

евакуация,  брой 

проведени здравно-

образователни беседи с 

учениците. – 4 

Обмяна на добри практики на 

вътрешноучилищно ниво. 

Всички учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени открити 

и бинарни уроци. – 3 



Ангажиране на учениците в 

училищни и извънучилищни 

инициативи със социално значим 

характер. 

Всички учители и 

ръководство 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени 

инициативи. Брой 

проведени пътувания с 

образователна цел, 

посещения на театрални 

постановки, спортни 

мероприятия и др – 15 

Приоритетно направление 3. Усъвършенстване на системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност. 

Повишаване на личната 

квалификация на всеки 

педагогически специалист. 

Провеждане на въвеждаща и 

продължаваща квалификация на 

педагогическата колегия. 

Повишаване на постигнатата 

професионално – 

квалификационна  степен за 

всеки член от педагогическата 

колегия. 

Всички учители 

30.06.2022 г. 

Съгласно 

предвидените от 

бюджета 1,2% 

Проведени обучения на 

учителите - 18,общо 22 

кредита 

брой учители с кредити 

- 14. Брой учители с 

ПКС-та - 4. Брой 

учители, обучени по 

Проект „Първокласно 

начало“ - 2. 

Използване на разнообразни 

форми на квалификационна 

работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, 

дискусия, майсторски клас, 

участие в научно-практически 

конференции, уебинари и др. 

Всички учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой протоколи от 

проведени обучения. – 3 

Приоритетно направление 4. Ефективно внедряване на ИКТ. 

Внедряване на нови технологии 

– интерактивни дъски, 

технологии за 

видеоконферентни връзки и 

екипна работа.  

 

Всички учители и 

ръководство 

30.06.2022 г. 

При наличие на 

средства – от 

бюджета, по 

национални 

програми и 

проекти 

Финансови документи  - 

2 

Усъвършенстване на уменията 

на учителите за работа с 

приложни компютърни 

програми и изготвяне на 

продукти, включващи 

междупредметни връзки чрез 

интерактивни методи на 

преподаване и информационните 

технологии.  

 

Всички учители  

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой констативни 

протоколи от проверки - 

256. Брой учители 

въвели ел. уроци, 

платформи и учебни 

сайтове -21. Брой 

учители, работещи с 

интерактивна дъска, 

електронен учебник - 

21. 

Създаване и използване на 

електронни документи от 

Всички учители и 

ръководство 

30.06.2022 г. 

От бюджета на 

училището и НП 

Брой учители, работещи 

с електронен дневник - 

21. 



задължителната училищна 

документация. 

 

Създаване на правила за активно 

и безопасно използване на 

Интернет с образователна цел. 

Всички учители  

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени 

инструктажи. – 10 

Приоритетно направление 5. Участие в национални  програми и проекти.  

Създаване на екипи за 

разработване на проекти в 

различни области. 

Ръковоство и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не изисква 

средства 

Брой учители, 

участващи в 

разработването на 

проекти. – 11 

Участие в националните 

програми и проекти 

Ръковоство и 

учители 

30.06.2022 г. 

Средства по 

национални 

програми и 

проекти и от 

бюджета на 

училището 

Брой проекти, по които 

кандидатстваме 17 

брой спечелени проекти 

- 6, брой учители, 

участващи в 

разработването на 

проекти – 11 

Приоритетно направление 6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището. Безопасна среда за обучение и възпитание. 

Поддържане на управленска 

информационна система на 

училищно ниво с въвеждане на 

данни за всички ученици – 

НЕИСПУО 

Ръководство 

15.09.2020 г. 

От бюджета НЕИСПУО  

Образец 1 

ЛОД на учениците 

Отсъствия на учениците 

Засилен контрол по изпълнение 

на дейностите, свързани с 

осигуряване на безопасни 

условия на обучение, дейността 

на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна 

охрана, гражданска защита и 

провеждане часа на класа. 

Комисия по БДП, 

ГЗ и класни 

ръководители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой изградени комисии 

- 3 Брой проведени 

мероприятия – 5 

Изпълнение на Правилника за 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и 

труд. 

Класни 

ръководители 

30.06.2022 г 

Не се изисква Брой проведени 

инструктажи – 10 

Поддържане на системите за 

видеонаблюдение и охрана на 

училището и подобряване на 

безопасността на материалната 

база. 

 

Ръководство 

30.06.2022 г. 

От бюджета Финансови документи 

Създаване на подкрепяща среда  

за ученици, склонни към насилие 

и агресия. Превенция на 

насилието и агресията сред 

учениците. Превенция на 

тютюнопушенето и употребата 

Ръководство и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой протоколи за 

реализиране на 

конкретни мерки. - 0 

 

 

 

 



на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

 

 

 

 

Приоритетно направление 7. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й 

за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми.  

Активно взаимодействие между 

родителите и учителите за 

пълноценно включване в 

училищния живот. Планиране на 

съвместни дейности. 

 

Ръководство и 

учители 

30.06.2022 г.  

Не се изисква Проведени съвместни 

мероприятия и 

инициативи. – 2 

Усъвършенстване на работата с 

електронния дневник с цел 

предоставяне на възможност 

родителите да се информират в 

реално време за децата си. 

Класни 

ръководители и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой отсъствия по 

неуважителни причини - 

7, брой нанесени оценки 

– 17 092, брой 

родителски срещи - 3. 

Предоставяне на  възможност и 

оказване на необходимото 

съдействие на родителите. 

 

Класни 

ръководители и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Графици за дежурство и 

консултаци с ученици и 

родители.Протоколи от 

проведени родителски 

срещи -3, протоколи от 

Обществен съвет - 8 и 

Училищно 

настоятелство - 5. 

Приоритетно направление 8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество. 

Организиране и провеждане на 

училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности -  

състезания, екскурзии с учебно-

възпитателна цел,  олимпиади, 

изложби, спортни прояви и 

участие в обласни и национални 

такива. 

Класни 

ръководители и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени 

извънкласни 

мероприятия. – 6 

Отбелязване на тържествени 

събития и ритуали от 

националния и религиозния 

календар.Ритуализация на 

училищния живот чрез  

националната и училищната 

символика – знаме, училищно 

знаме, елементи на униформа. 

Класни 

ръководители и 

учители 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени 

тържествени събития. – 

6 

Оптимизиране работата на 

ученическия училищен съвет. 

Класни 

ръководители  

M. Проданова 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой протоколи от 

ученическия училищен 

съвет. – 4 



Осъществяване на активно 

взаимодействие с културните 

институти и творчески 

организации като форма за 

развитие и изява на интересите и 

възможностите на учениците 

Класни 

ръководители и 

ръководство 

30.06.2022 г. 

Не се изисква Брой проведени 

мероприятия със 

съответните 

институции. – 1 

Приоритетно направление 9. Мерки за опазване живота на учениците, учителите и 

служители в ОУ „ Христо Ботев“  във връзка с COVID-19   

Периодични и извънредни 

инструктажи. 

Класни 

ръководители и 

преподаватели 

До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

Не се изисква Брой проведени 

инструктажи. – 170 

Осигуряване на предпазни 

средства и дезифектанти. 

Почистване на работните места, 

коридори и санитарни възли. 

Ръководство и 

помощен персонал 

До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

Средства от 

бюджета 

Финансови 

документи.Графици за 

почистване на стаи, 

коридори, санитарни 

възли. 

Поддържане на добра лична 

хигиена 

Класни 

ръководители, мед. 

лице, учители в 

ГЦОУД 

До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

Не се изисква Постоянно 

инструктиране на 

учениците за правилния 

начин и честотата на 

миене на ръцете. 

Гъвкаво преминаване от 

присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от 

разстояние. 

Ръководство и 

класни 

ръководители 

 До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

 

Не се изисква Графици за дневен 

режим , графици за 

учебна програма. 

Използване на единна 

платформа за 

училището. 

Избор на начин за 

осъществяване на 

обучението и 

комуникацията – 

редуване на синхронно 

и асинхронно ОЕСР 

Разделяне на входовете за достъп 

на учениците по етажите. 

Ръководство , 

учители, помощен 

персонал 

До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

Не се изисква Информационни табели 

за входовете 

Обособяване на класни стаи за 

всеки от класовете. 

Ръководство , 

учители, помощен 

персонал 

Не се изисква Информационни табели 

за всяка стая. 



До отпадане на 

мерките за 

епидемиологична 

ситуация 

 


