
 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

                              2016-2020г. 
 
 

Разработването на Стратегия за развитие е породена от 
необходимостта за постигане на по-високи резултати от образователната 
дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно 
съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на 
националните и етническите ценности.   

 Направен беше анализ на взаимодействието на училището с 
външната среда и на наличните вътрешни ресурси. След събиране на 
достатъчно информация се откриват тенденциите в развитието на 
училищната институция.  

Разработването на стратегия 2016-2020г. допринася за ясното 
очертаване на пътя и насоките за развитие на ОУ“Братя Миладинови“ и 
постигане на дългосрочните цели, ефективно  използване на ресурсите, 
мотивиране на колегията на организацията. 

ВИЗИЯ  

УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ-УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ. 

  УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ. 

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна 
среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в 
нейния стремеж към творческо и личностно развитие.    

МИСИЯ  

ОУ”Братя Миладинови” чрез постоянната си работа създава 
гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището,се 
стимулират да развиват творческите си заложби и потенциал, да  
придобиват нагласата, знанията и уменията, които са  
необходими, за да учат цял живот, да прилагат получените 
знания и да се реализират успешно. 



 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

   

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

   

Ориентираност 
към личността  

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.  

Равен достъп  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено 
образование, което отговаря на нуждите и способностите му.  

Сътрудничество  

   

Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от 
начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко 
участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до 
изпълнението.  

Отговорност  

   

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 
персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и 
обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност 
за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.  

Гъвкавост  

   

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 
многообразните личностни потребности и предоставя възможности за 
свободен избор на обучаваните.  

Единство в 
многообразието  

   

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се 
осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която 
създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции 
в рамките на училищната образователна политика и общо културно-

езиково пространство.  

Новаторство  

   

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира 
воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел 
постигане на по-добри резултати.  

Автономност  

   

Училището, като част от  системата на образованието, ползва автономия 
да провежда собствена политика, отговаряща на държавните 
образователни изисквания.  

Отчетност  

   

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят 
и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, 
ефективност и резултатност на политиките.  

Ефективност  

   

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 
конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.  

Законосъобразност  

   

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на 
Конституцията на Република България, на законите и другите 
нормативни актове.  



 

 

 

 

 

Нашата цел е да подготвим децата и младите хора за учене през целия живот, 
като предоставим качествено и отговарящо на традициите и съвременните  тенденции 
в образованието и възпитанието. Качественото образование дава възможност на 
нашите ученици  да се развиват като отговорни и активни членове на  обществото. То 
запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива 
с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща, активна  и 
социално отговорна личност.    

   

ОСНОВНА ЦЕЛ: 
 

Утвърждаване на ОУ”Братя Миладинови” като ефективно училище, което 
осигурява качествено и достъпно образование. Устойчиво развитие на институцията с 

Приоритетно 
направление I.  

Повишаване на качеството и ефективността на училищното 
образование и подготовка  

Приоритетно 
напавление II.  

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно 
обучение  

Приоритетно 
направление III.  

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно 
средище  

Приоритетно 
направление IV.  

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 
учениците и нарастващата взискателност на родителите. 
Подобряване на работата с ученици с емоционални и 
интелектуални затруднения и специални образователни 
потребности  

Приоритетно 
направление V.  

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището  

Приоритетно 
направление VI.  

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 
активни връзки с общественост и органи  

Приоритетно 
направление VII.  

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 
публична изява, инициатива и творчество  

Приоритетно 
направление VIII.  

Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 
училището  

Приоритетно 
направление IX.  

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  

Приоритетно 
направление Х.  

Участие в национални програми и проекти  

Приоритетно 
направление ХI.  

Училищна е-политика  



 

 

 

 

 

цел осигуряване на неговата адаптивност, балансираност, стабилност и запазване в 
образователен, социокултурен и финансов план,   успешно съчетаващо националните 
традиции с европейските измерения. 
 

 

 СЪПЪТСТВАЩИ ЦЕЛИ: 
 

 Оптимална подготовка на учениците според ДОИ. 
 Мениджмънт на качеството: качествено преподаване, качествено учене, 
качествен процес на обучение, качествени резултати от обучението. 
 Осъществяване на оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 
съдържателна УВР, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности.  

Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояваните знания и 
умения. 
 Въвеждане на съвременни иновативни образователни и възпитателни 
технологии.. 
 Обогатяване и осъвременяване на всички видове ресурси в училището. 
 Високо равнище на комуникативност и информираност. 
 Засилена интензивност на възпитателните събития и премахване на тяхната 
неглижираност за сметка на обучението. 
 Практикуване на интерактивен мениджмънт. 
 Поддържане и развитие на културата на училището. 
 Удовлетворяване на потребности през свободното време на учениците. 
 Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 
контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 
 Ефективно взаимодействие с потребители, родители, НПО и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Настоящата стратегия се основава на принципите и насоките на ЗНП и 
Правилника за прилагането му, приоритетите на МОН и на РИО – гр.Бургас и 
спецификата на ОУ”Братя Миладинови” и Община Бургас. Стратегията е изработена в 
съответствие с изискванията на чл.150, ал.1, т.1 от ППЗНП.Стратегията се 
актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни 
промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на 
средното образование.Всяка година се изработват годишни планове за дейностите с 
конкретни срокове и отговорници, които са неразделна част от настоящата стратегия. 

Със стратегията за развитие на ОУ”Братя Миладинови” са запознати всички 
членове на колегията, ученици, родители – на родителски срещи, РИО Бургас и 
Община Бургас.  

Стратегията е приета  на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 
15.09.2015 година.   

       

 

 

 


