
 

  Основно училище “Васил Левски” 
 

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,  тел. : 061405 - 543 
 

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири 
години и план за действие и финансиране 

 
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА 

ОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“ – с. Петко Каравелово 
 

 
За периода от 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година 

включително 
 

 
I. Въведение 
 Стратегията за развитие на ОУ „Васил Левски” – село Петко Каравелово се основава на 
принципите и насоките на ЗПУО, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други 
специфични за образованието закони, наредби и правилници. В своята дейност училището се 
ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието, както и съобразно 
програмите за развитие на област Велико Търново.  
Настоящата стратегия е разработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от 
ЗПУО и е гласувана и приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № /01.09.2020 г. 
 
 
ІI. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“ – с.П. Каравелово 
Кратки исторически данни: 

Основно училище „Васил Левски”- с. Петко Каравелово е училище с дългогодишна история , с 
изградени традиции и утвърдени и позиции в обучението и  възпитаването на младото 
поколение на община Полски Тръмбеш. Училището отваря врати през учебната 1930г.  
 
Училището е разположено близо до главния път Русе – Велико Търново. Учениците не владеят 
добре български език, живеят в компактна етническа и рискова среда. Голяма част от 
родителите са в чужбина, което и предопределя и постоянното намаляване на броя на 
учениците.  
 
 



Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2016/2017 138 8 
2017/2018 118 7 
2018/2019 109 7 
2019/2020 108 7 

 
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
 
Учебна година Непедагогически 

персонал 
Педагогически 

персонал 
Образователно- 

квалификационна 
степен на 

педагог.персонал 

ПКС и научна 
степен 

2016/2017 4 17 Проф.бак.- 2 
Бакалавър –6 
Магистър – 9 

II ПКС-1 
IV ПКС-2 
VПКС-2 

2017/2018 4 16 Проф.бак.- 2 
Бакалавър –5 
Магистър –9 

II ПКС-1 
IV ПКС-2 
VПКС-7 

2018/2019 4 15 Проф.бак.- 2 
Бакалавър –4 
Магистър –9 

II ПКС-1 
IV ПКС-1 
VПКС-7 

2019/2020 4 13 Бакалавър –4 
Магистър –9 

II ПКС-1 
IV ПКС-1 
VПКС-6 

 
 
SWAT - Анализ 

Силни страни Възможности 

Квалифициран педагогически персонал. 
Учениците се обучават по доказали своята 
ефективност училищни учебни планове, отговарящи 
на интересите на учениците.  
Съвместна работа по проекти  
Добро управление на финансовите средства в 
условията на делегирани бюджети 
Привлекателна учебна среда – безжичен интернет, 
мултимедия във всяка класна стая и добре оборудван 
компютърен кабинет. 
 Парно отопление в сградата на училището. 
Осигурени учебно-технически средства за 
учителите– преносими компютри, 
мултъфункционални устройства 
Организиране на занимания по интереси съобразени 
с желанията на учениците; 
Обхващане на всички подлежащи на задължително 
обучение. 
Осигуряване на допълнително обучение за 
учениците с обучителни затруднения. 
Приемственост на учениците от подготвителна група 
- начален етап -  прогимназиален  етап. 
Целодневна организация на учебния ден за всички 
ученици от първи до пети клас.  

Повишаване имиджа на училището като ефективна 
образователна институция. - Включване на 
учителите в различни форми на квалификация.  
 Разширяване на сградния фонд – чрез построяване 
на физкултурен салон. 
-Подмяна на настилката на спортните площадки.  
Изграждане на ефективно ученическо 
самоуправление. 
Работа по национални  и международни проекти; 
Сътрудничество с местните медии за 
популяризиране дейността на училището; 
Работа с външни организации Читалище , отдел 
„Закрила на детето”, МКБППМН,  ЦМЕДТ 
”Амалипе”, Общинско ръководство и 
администрация, Градска библиотека, РПУ Полски 
Тръмбеш ,Районна служба "Пожарна безопасност и 
защита на населението", ЦОП и др.  
Участие на повече родители в училищните 
дейности 
Използване на интерактивни методи на 
преподаване. 
Активно участие на учениците в образователния 
процес; повишаване мотивацията за учене; 
повишаване на ключовите компетенции за учене. 



-Добри практики и стремеж за прилагане на 
диференциран подход и използване на интерактивни 
методи на обучение. 
Видеонаблюдение и пропускателен режим. 
 Осигурена стабилност, ред и защита на децата в 
училището;  
Засилени мерки за контрол на отсъствията 

Повишаване на резултатите от НВО 7 клас. 
Участие на ученици в състезания, спортни турнири 
и олимпиади.  
 

Слаби страни Заплахи 

 Понижаване на нивото на подготовка на 
новоприетите ученици. 

 Липса на кабинети по БЗО и ХООС. 

Липса на физкултурен салон и съвременна спортна 
база.  

Незаинтересованост на част от родителите и лицата 
упражняващи родителски контрол. 
Увеличаване броя на учениците с образователни 
затруднения 
Липса на педагогически съветник и психолог; 
Част от учениците напускат училище, поради 
преместване на семействата им в чужбина или смяна 
на местоживеене. 
Постоянен ръст на миграцията. 
Училището е разположено на оживено място в 
близост да главен път Русе-Велико Търново; 
Намаляване броя на учениците и ниска пълняемост 
на паралелките. 
Част от учителите нямат професионална 
квалификация по преподаваните предмети 
Наличие на слаби оценки на НВО 7 клас. 
Сегрегиране на училището 
Всички ученици са билингви и не владеят в 
достатъчна степен български език.  
Трудности в придубиване на умения за четене с 
разбиране. 
Липса на функционираща библиотека и кът за четене 

Психическа умора, неувереност в собствените 
сили, демотивация на учениците. 
Демотивация на учениците за активна учебна 
дейност. 
Нарушаване на психоклимата в класа. 
Неувереност на новоназначените, психическа 
преумора и стрес. 
Намаляване броя на учениците. 
Негативно отношение към училището и липса на 
мотивация за учене. 
Тенденция към намаляване на приема  
Увеличаване на броя на наложените наказания. 
Увеличаване броя на противообществените прояви, 
извършени от ученици в училището. 
Лошо влияние на средата извън училище. 
Недостиг на финансиране. 
 

 
 
 
ІІI. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“– с. 
ПЕТКО КАРАВЕЛОВО  ДО 2024 ГОДИНА 
 
МИСИЯ 
 
 Мисията на ОУ „ Васил Левски“ с. Петко Каравелово е да създаде възможно най-
добрите условия за личностно развитие на всеки ученик. 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, 
чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и 
изисквания за качество. Да дадем възможност на подрастващото поколение да се развива като 



отговорна и активна част от обществото. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие 
и приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като предпоставка за 
равноправна и пълноценна личностна реализация. 

ОУ „ Васил Левски“ чрез постоянната си работа създава гаранции за качествено образование на 
децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично 
общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, да се трудят и 
проявяват високо гражданско съзнание.  

 
ВИЗИЯ 
 
 1. ОУ „В. Левски“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с 
два етапа на основна образователна степен: начален и прогимназиален. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене успешно прилагат ЗПУО и 
ДОС. 

 3. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 
постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

4.Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 5. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 
инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 
при подготовката, за развиване и усъвършенстване на отделните компетентности по 
общообразователните предмети и удовлетворяване на потребности и интереси.  

6.  Ще продължим с приоритета си към изучаването на английски език, ИКТ, български 
език и литература, математика. Нашата работа в училището е учениците да получат 
пълноценни знания, умения, да се изградят като свободни и морални личности, да развиват 
творческите си заложби и физическо здраве; 

 7. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 
здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и 
традиционните форми на предходните проекти: Осигуряване ежедневно на безплатен плод за 
учениците в начален етап, мляко и млечни продукти.   

 8. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 
инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината ни, както и 
училището ще се включи в различни интеркултурни проекти. 

 9. Ще продължим да работим по НП „Без свободен час“, като осигурим сто на сто 
заместване на отсъстващите учители.  

10. Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на 
социален диалог „семейство - училище" посредством: активно включване на родителската 
общност в училищния живот, родители - ученици - учители - заедно в училище 

 
 



ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
 
- Високо развитие на: подготовката по български език, чуждоезиковата подготовка, 
подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други 
предмети. 
- Формиращо оценяване и самооценяване. 
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 
учители и родители. 
- Висок професионализъм на педагогическия екип. 
- Ефективна управленска дейност 
- Добро взаимодействие с държавните и обществените организации, свързани с проблемите на 
образованието и възпитанието на младите хора. 
- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 
 
 
Стратегически цели 
 
Стратегическа цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от етническите малцинства. 
Стратегическа цел 2: Поставяне на ученика в отговорна, активна позиция при овладяване на 
знанията, формиране на ключови компетентности по различните общообразователни учебни 
предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 
Стратегическа цел 3: Създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и 

разбирателство. 
Стратегическа цел 4: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да 

благоприятства реализацията на настоящата стратегия. 

Тези общи стратегически цели ще се реализират чрез работа по-специално в следните 
направления: 

Направление 1: Осигуряване на необходимите образователни условия и ресурси за реализиране 
процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и за развиване на 
културната им идентичност, включително чрез промени в учебните програми и учебното 
съдържание. 

Направление 2: Повишаване на квалификацията на педагогически и административни кадри.  
Направление 3: Включване на учениците от в ГЦО и групи за занимания по интереси. 

Подпомагане не социално слабите деца и ученици, включително с учебници, учебни 
помагала и учебни пособия. 

Направление 4: Обхващане на всички ученици на територията на населеното място. 

 
 
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 
- Разширяване на автономността на училището. 
- Хуманизация на процеса на образование. 
- Иновативност и творчество. 
- Толерантност и позитивна етика. 
 
ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 
- Чрез средства от бюджета на училището. 
- Чрез средства от от благотворителни базари на учениците. 
- Чрез кандидатстване по проекти. 
-Чрез дарения. 
 



ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕВ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) 
НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ПЕТКО  КАРАВЕЛОВО 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност Финансиране срок 
1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 
процес – учебен план и програми, 
методически обединения и комисии, план-
прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 
всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови класни 
стаи и кабинети за  начален курс. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

септември  
2016г. 

3. Достъп до интернет  Делегиран бюджет и 
дарения 

постоянен 

4. Обновяване на материалната база . Делегиран бюджет и 
финансиране от община 

ежегодно 

5. Ремонт на външна спортна площадка, 
изграждане на съоръжения за различни 
видове спорт. 

Външно финансиране 
Европейски проекти  

2021 – 2027г. 

6. Участие в квалификационни форми за 
педагогическите специалисти. 

Делегиран бюджет, 
синдикати, община 

постоянен 

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

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

8. Продължаване на работата по програми 
„Училищен плод“, „Училищно мляко“, НП 
„Без свободен час“, НП „ИКТ в системата 
училищното образование“, НП „Подкрепа за 
успех“, НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“ и др. национални и 
европейски програми. 

Министерство на 
земеделието и храните 
Министерство на 
образованието и 
науката 

постоянен 

9. Доразвиване на традициите за съвместни 
тематични изяви с читалище  

Смесено финансиране постоянен 

10. Продължаване на традицията за провеждане 
на благотворителни Коледни и Великденски 
базари 

Дарения всяка учебна 
година 

11. Провеждане на традиционен училищен 
спортен празник, участия в районни и 
общинскиспортни състезания. 

Делегиран бюджет, 129 
ПМС 

постоянен 

12.   Осигуряване на информация, достъп и 
своевременно представяне на нови 
обучителни софтуерни продукти, както и 
участие в подходящи квалификационни 
форми на педагогическия персонал,  

Делегиран бюджет постоянен 

13. Осъществяване на постоянен мониторинг на 
дейностите по прилагане на ИКТ в 
обучението и периодичен анализ на силните 
и слаби страни. 

- постоянен 

14. Създаване на условия за поддържане на - постоянен 



общо училищните норми, правила и 
стандарти, утвърждаващи 
здравното,екологичното, интеркултурното и 
гражданското образование, здравословен 
начин на живот, спортуването, туризма и 
изкуството в т.ч. и интеграцията на деца със 
СОП в приоритетно направление на 
образователния продукт; 

 

 

 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР:  
/ Е. Ангелов/ 
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