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Образованието е процес на улесняване на ученето и на придобиването на знания, умения, 

ценности, вярвания и навици. Основното образование е основополагащия камък, върху който 

се изгражда едно демократично общество и се гарантира просперитета на една нация. В 

съвременните условия на глобализация, непрестанни миграционни процеси, възниква 

необходимостта от  създаване на стратегии и модели на обществено и икономическо 

управление. Образованието е сред приоритетните средствата при изграждането им. Именно то 

формира креативност и умения на справяне с нестандартни задачи и ситуации. Приучава 

младежите на бърза реакция в кризисни ситуации. Възпитава социални добродетели и 

уважение към законите. Внушава и утвърждава разбирането, че ученето е процес, 

продължаващ цял живот. 

От 2007 година България е член на Европейския съюз, което наложи промени в  модела на 

образование, който води  към приобщаване и усвояване на общоевропейските ценности и 

политики в тази област. От август 2016 влезе в сила нов закон за предучилищното и 

училищното образование, който сложи началото на образователната реформа в България. Една 

от положителните страни на ЗПУО е заложеният в него стратегически подход. Дефинирани са 

ясно и точно визията, мисията и целите на българското образование. В чл. 5, ал. 1 се 

формулира главната цел на училищното образование: "Интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му." Следват 

се модели, насочващи към усвояване и придобиването на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности. Поставя се акцент върху личностно-центрирания подход: поставяне на ученика в 

центъра на образователния процес. 

Разписаните в закона цели напълно кореспондират с доклада на Европейската комисия по 

образование, според който образованието следва да се изгражда върху следните четири 

стълба: 

1. Ученето за знания и компетенции /"да се учим да учим"/; 

2. Учене за практическо изпълнение на различни задачи иза самостоятелно справяне с 

професионалните задължения /"да се учим да правим"/; 

3. Учене, насочено към социални умения - да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели /"учене, за да живеем в разбирателство с 

другите"/; 

4. Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /"да се учим 

да бъдем"/. 

Определените държавни образователни стандарти на Република България са база за 

нормиране, измерване, приложимост, устойчивост и управление на компонентите на 

образователния процес, чрез разработване на стратегии в училищната. 

Целта на нашата училищната стратегия е от писмено разписан документ, да се превърне в 

реално действащ и полезен инструмент за управление и развитие на училището. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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ВЪТРЕШНА СРЕДА  

1. Исторически данни; 

2. Ученици; 

3. Паралелки; 

4. Учебни постижения и резултати; 

5. Ученическо самоуправление; 

6. Педагогически колектив; 

7. Проекти по национални и европейски програми; 

8. ИКТ и дигитализация в училище. 

 

ВЪНШНА СРЕДА  

От 01.08.2016 г. е в сила новия закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. 

Законът осъществява реформа в предучилищното и училищното образование, като го 

доближава да европейската образователната политика. Реформата е структурна за обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици. Въведената система на делегирани 

бюджети, децентрализация на финансовото управление, възможностите за по-оптимално 

управление на училищните бюджети дава възможност при добро управление да се подобри 

материално техническата база.  Влошени са демографските показатели: миграция на семейства 

в чужбина, нараства бедността.  Необходимия ресурс за  модернизиране на материалната база 

е продиктуван от новото дигитално поколение ученици. Изправени сме пред 

предизвикателствата в пандемична ситуация и обучение от разстояние в електронна среда. 

Резултати от оценката на външната среда отразяват кризата в системата на началното и 

основното образование. Съвременното училище е се изправя пред предизвикателствата на 

външната среда. Най-сериозните причини е липсата на инвестиции, кадровата и 

технологичната обезпеченост в образованието, демографската криза и продължаващата 

емиграция. 

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 122. ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 

 

1. 122. ОУ „Николай Лилиев“ е създадено  през 1960 г. Във времето се наложи като 

училище, в което работят професионалисти, ангажирани с обучението и възпитанието 

на децата в района; 

2. От месец август 2019 г. е със статут на иновативно училище с роботика и приложно 

програмиране с решение на МС 479/05.08.2019 г.; 

3. В последните четири години се наблюдава устойчива тенденция към увеличаване броя 

на учениците и на паралелките; 

4. Обучението е в една смяна, при целодневна организация за учениците от начален етап; 

5. От 2020/2021 учебна година е осигурена целодневна организация за учениците от V. 

клас; 

6. Запазването на едносменния режим и целодневната организация изискват развитие на 

материалната база в посока реновиране и възстановяване на учебни стаи и кабинети, 

по-функционално използване на площите в сградата за учебни и творчески дейности; 

7. Увеличава се  педагогическият състав, като той е относително постоянен. Учителите 

повишават квалификацията си в различни индивидуални и училищни форми; 

8. Наблюдава се тенденция за намаляване средната възраст на педагогическия персонал; 

9. Активен партньори на училището са Сдружение „Училищно настоятелство", 
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Ученически съвет, Обществен съвет при 122. ИОУ „Николай Лилиев“.  

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2021/2022 619 25 

2020/2021 581 24 

2019/2020 535 23 

2018/2019 517 22 

2017/2018 486 21 

 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2021/2022 7,5 57,5 с ОКС - 58 

магистър/бакалавър 

с друго образование 

- 3 

 

1 с 

научна 

степен  

 

2020/2021 7,5 57,5   

2019/2020 7,5 46,5   

2018/2019 7 51   

2017/2018 9 44   

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Квалифициран педагогически персонал, 

участие в международни проекти и 

национални програми и проекти; 

2. Успешна реализация на план-приема на 

ученици; 

3. Увеличаване броя на учениците в последните 

години, което осигурява и финансова 

стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет; 

4. Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

разширени с нови учебни планове по 

Роботика и приложно програмиране, 

Английски език, отговарящи на иинтересите 

на учениците; 

5. Отлична  успеваемост на НВО на 

четвъртокласниците; 

6. Много добра успеваемост на НВО ва 

седмокласниците; 

7. Увеличава се интереса на учениците към 

участие в състезания и олимпиади; 

8. Съвместна работа по международни и 

национални проекти на учители и ученици. 
 

1. Предоставяне на качествено 

образование, съобразено с 

актуалните тенденции за 

развитието на науката; 

2. Включване на учителите в 

различни форми на 

квалификация; 

3. Разширяване на сградния фонд 

чрез реновиране и 

възстановяване на класни стаи 

и кабинети; 

4. Разширяване дейността на 

Училищното настоятелство и 

Обществения съвет; 

5. Включване на повече родители 

в активни дейности за 

подобряване на училищната 

среда; 

6. Утвърждаване на традиции и 

символи на училището; 

7. Стремеж към по-високи 

постижения на участниците в 

състезанията и олимпиадите. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
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1. Липса на добре оборудвани специализирани 

кабинети; 

2. Затруднение при обучението на деца, за които 

Българския език не е майчин; 

3. Недостиг на сграден фонд. 

1. Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците; 

2. Демотивиране на учениците 

при продължителна работа в 

среда за обучение от 

разстояние; 

3. Наблюдава се тенденция за 

завишаване на общия брой 

часове за обща и 

допълнителна подкрепа на 

ученици със СОП; 

4. Недостиг на специалисти за 

обща и допълнителна 

подкрепа. 
 

 

II. ПОДСТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 122. ОУ 

„НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ ДО 2027 ГОДИНА 

1. МИСИЯ 

А) Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни 

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

Б) Осигуряване за всеки ученик на висока степен на функционална грамотност; 

В) Спечелване и успешна реализация на различни общински, национални и 

международни проекти; 

Г) Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство с други институции; 

Д) Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото; 

Е) Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност; 

Ж) Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен 

и здравословен начин на живот; 

З) Прилагане на индивидуален подход към развитието на всяко дете. 

 

2. ВИЗИЯ 

А) 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще запази своя облик и ще се развива, като училище 

с традиции и бъдеще. В училището ще се обучават ученици от два етапа на 

основната образователна степен: 

• начален етап: I. – IV. клас; 

• прогимназиален етап: V. – VII. клас. 

Б) Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта 

на висококвалифицирани специалисти, които имат съвременно мислене и могат 

успешно да приложат ДОС; 

В) Актуализирани са учебните програми за учениците I. – V. клас и ще разработим 

иновативни учебни програми за учениците от VI. и VII. клас; 

Г) Ще приложим различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална, комбинирана и дистанционна, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование на всички ученици за да 

предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 
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Д) Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети; 

Е) С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще продължим да работим с екип от висококвалифицирани 

специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед. Екип, който ще осъществи 

обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация; 

Ж) Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на 

Етичен кодекс на ученическата общност съвместно с Ученически съвет, 

Училищното настоятелство и педагогическите специалисти от училището; 

З) Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес 

като инструмент за повишаване качеството на образованието в задължителната и 

избираемата подготовка за развитието на всяко дете; 

И) Ще продължим да работим активно по международни проекти, като създадем 

цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, 

педагогически специалисти, представители на Обществения съвет и на местните 

общности; 

Й) Ще изградим и оборудваме съвременен СТЕМ център. 

 

3. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

А) Устойчиво развитие на подготовка по Български език, чуждоезиковата 

подготовка, подготовката в областта на информационните технологии, 

математиката и всички други предмети; 

Б) Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност 

– ученици, учители и родители; 

В) Висок професионализъм на педагогическия екип; 

Г) Ефективна управленска дейност; 

Д) Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на 

учениците; 

Е) Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училище. 

 

4. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

А) Приоритет на качеството в процеса на обучение за постигане на ДОС; 

Б) Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност; 

В) Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот; 

Г) Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване 

на иновативни и интерактивни методите за обучение чрез активни дейности; 

Д) Използване на различни форми за мотивиране на служителите с цел 

изграждане на позитивна и творческа атмосфера в екипа; 

Е) Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 

допълнително финансиране. 
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5. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 

А) Разширяване на автономността на субектите в училище; 

Б) Хуманизация на процеса на образование; 

В) Иновативност и творчество; 

Г) Толерантност и етичност. 

 

 

III. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Чрез средства от бюджета на училището. 

2. Чрез средства от Училищното настоятелство. 

3. Благотворителни каузи и базари на учениците. 

4. Чрез кандидатстване по национални програми и проекти. 

5. Чрез дарения.  

 

IV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА 

ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

1. Устойчиво развитие на подготовка по 

Български език, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните 

технологии, роботика и приложно 

програмиране, математиката и всички други 

предмети; 

2. Обучение в сътрудничество между основните 

партньори в училищната общност – ученици, 

учители и родители; 

3. Сътрудничество с институции и НПО, 

развиващи се в направления ИКТ и СТЕАМ; 

4. Повишаване качеството на образованието за 

постигане на ДОС; 

5. Практическа приложимост на изучаваното 

учебно съдържание и използване на методите 

за учене чрез действие; 

6. Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност; 

7. Поставяне на ученика в отговорна активна 

позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно 

търсене и използване на информация от 

разнообразни източници. Изграждане на 

критично мислене; 

8. Проява на творческо и естетическо мислене в 

процеса на обучение; 
 

 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители 

чрез: 

• повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти; 

• провеждане на целенасочен 

подбор за обезпечаване 

нуждите на училището от 

висококвалифицирани  

специалисти; 

• привличане на млади 

учители. 

2. Провеждане на тематични 

обучения с цел повишаване на 

вътрешноучилищната 

квалификация; 

3. Осъществяване на 

сътрудничество между 

учителите от училището с 

учители от други водещи 

училища и/или ВУЗ с цел обмен 

на добри педагогически 

практики; 

4. Обезпечаване на процеса на 

обучение с достатъчно 

технологични  средства и други 

необходими пособия; 
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9. Подобряване на процеса на педагогическо 

взаимодействие между основните партньори 

в училищната общност – ученици, учители и 

родители; 

10. Ефективна управленска дейност; 

11. Използване на различни форми за мотивиране 

на служителите с цел изграждане на 

позитивна и творческа атмосфера в екипа; 

12. Добро взаимодействие със социалната среда и 

държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора; 

13. Материална база и допълнително 

финансиране; 

14. Ефективна рекламна кампания. 

5. Използване на интерактивни 

методи на обучение. 

Провеждане на 

мултидисциплинарни уроци; 

6. Интегриране на 

информационните технологии в 

процеса на обучение по всички 

предмети; 

7. Мотивиране на учениците за 

участие в учебния процес чрез 

подходящи методи на обучение; 

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, 

викторини по различни 

предмети; 

9. Екипна работа по 

образователни проекти; 

10. Актуализиране на 

съществуващите училищни 

учебни планове по роботика и 

приложно програмиране и при 

необходимост разработване на 

нови, отговарящи на 

съвременните изисквания и 

критерии за оценка; 

11. Развиване на компетентности в 

учениците чрез организиране на 

проектно-базирано обучение и 

проблемно-базирано обучение. 

12. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, 

учители и родители; 

13. Привличане на училищната 

общност за участие, 

разработване и реализиране на 

проекти; 

14. Обогатяване и разнообразяване 

на извънкласните дейности и 

занимания; 

15. Развитие на двигателната 

култура, като част от 

здравословния начин на живот и 

внедряването на спортните 

дейности във всички предмети 

от учебния план; 

16. Утвърждаване на традиции и 

символи на училището; 

17. Включване на ученици и 

родители в училищния живот; 

18. Прилагане на нови и 

разнообразни форми за работа с 
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родители; 

19. Превенция на агресията, 

тормоза и други негативни 

прояви в училищната общност; 

20. Предприемане на мерки за 

намаляване на броя на 

отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно 

информиране на родителите; 

21. Демократизиране на 

управлението на училищната 

общност чрез: 

• Включване на максимален 

брой учители във вземането 

на управленски решения, 

чрез учaстието им в 

дирекционни съвети, 

методически съвети и 

комисии; 

• Усъвършенстване на 

вътрешноучилищната 

информационна система; 

• Поддържане на 

партньорски 

взаимоотношения със 

синдикалните организации 

в училище и други 

образователни и културни 

институции; 

• Организиране на 

наставничество и подкрепа 

на младите и новоназначени 

учители. 

22. Увеличаване на 

индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите 

в рамките на утвърдените 

средства в делегирания бюджет; 

23. Изработване на правилник за 

провеждане на ПС; 

24. Формиране на система от 

морални стимули; 

25. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

26. Провеждане на тиймбилдинги и 

обучения на колектива, 

семинари и др.; 

27. Повишаване на личната 

квалификация на 

педагогическите специалисти; 

28. Утвърждаване на работещо и 

ефективно Училищно 
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настоятелство чрез привличане 

в него на бивши ученици, 

родители и общественици; 

29. Работа по привличане на 

спонсори; 

30. Разработване на проекти за 

обогатяване на училищната 

МТБ; 

31. Развитие на материалната база - 

увеличаване на класните стаи и 

кабинети чрез реконструкция на 

сградата (ново крило); 

32. Естетизация на учебната среда; 

33. Поддържане на двора и 

спортните площадки; 

34. Основни ремонти на ВИК и ел. 

инсталации; 

35. Ремонт на училищния стол; 

36. Създаване на фонд на 

електронна библиотека и 

обособени места за четене; 

 

37. Текущи ремонти в кабинети и 

класни стаи; 

38. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и 

класни стаи; 

39. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за 

обучение – проектори, 

мултимедийни дъски и 

приложения; 

40. Изграждане на 

вътрешноучилищен стандарт за 

рекламна дейност; 

41. Сформиране на постоянен екип 

от учители, разработващи и 

популяризиращи рекламната 

дейност на училището и 

споделяне на добри практики; 

42. Осигуряване на необходимите 

средства за реализиране на 

рекламната дейност; 

43. Участие на училищната 

общност в рекламната дейност. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК 

1. Актуализиране и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, методически обединения и 

комисии, план-прием, целодневно 

обучение и иновации. 

Не изисква финансиране Ежегодно 

2. Обновяване и оборудване на класните 

стаи и кабинети, с цел обогатяване на 

материално-техническата база. 

Запазване на  едносменния режим и 

целодневното обучение. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

Ежегодно 

3. Дигитализация на материалната база.  Делегиран бюджет и 

дарения 

Ежегодно 

4. Планиране изграждането на нов учебен 

корпус, обновяване на коридори, 

общите части и санитарните 

помещения. 

Делегиран бюджет и 

финансиране от Община, 

Министерство, Училищно 

настоятелство, дарения 

Ежегодно 

5. Обновяване на  двора, спортните 

площадки, изграждане на кътове за 

отдих и съоръжения за различни видове 

спорт. Облагородяване на 

неизползваните пространства. 

Делегиран бюджет и 

финансиране от Община, 

Министерство, Училищно 

настоятелство, дарения 

Ежегодно 

6. Участие на педагогическите 

специалисти в различни 

квалификационни форми. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община, лично 

финансиране, проекти и 

програми. 

Постоянен 

7. Разработване, участие и реализиране на 

национални и европейски програми и 

проекти. 

Фондове на ЕС, национални 

средства, община, дарения, 

бюджет 

Постоянен 

8. Участие по програмите „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“. 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

Постоянен 

9. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари и други 

събития свързани с участието на 

училищната общност. 

Дарения Ежегодно 

10. Насърчаване на ученици за участие в 

национални състезания и олимпиади. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

Ежегодно 

11. Провеждане на спортни инициативи с 

цел повишаване на физическата 

активност и здравословен начин на 

живот на училищната общност. 

Делегиран бюджет, 46 ПМС Ежегодно 
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12. Разработване, участие и реализиране на 

международни  проекти по програма 

Еразъм и др. 

Финансиране от програмата Ежегодно 

 

 


