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Анализ  

на Стратегията за развитие  

на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 

 за периода 2021-2022 година 

 

 
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

    Цялостната дейност на Пето основно училище “Митьо Станев” протича съобразно 

Стратегията за развитие на училището. Създадена е система за организация на всички видове 

дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е единство и непрекъснатост 

на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни страни са планирането на учебно- 

възпитателната работа и на работата по проекти, решаващо условие за усъвършенстване 

качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.  

От 2018 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статут на иновативно 

училище. Проектът продължи 3 години и през учебната 2020/2021 година училището отново 

кандидатства и е включено в списъка на иновативни училища за следващите две учебни години. 

За да бъде определено като такова, то доказва, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез 

прилагане на нови, съвременни методи на обучение и възпитание учителите разполагат с по-

голяма свобода в преподаването. Главната цел е да се предоставя все по-качествено обучение 

чрез прилагане на новите технологии. Иновативните училища са модел на изграждане на нова 

образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и 

ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи 

на преподаване и училищно лидерство. 

През учебната 2021/2022 година в училището се обучават 1025 ученици в 40 паралелки. 

Броят на учениците на ресурсно подпомагане със СОП е 27. 

На поправителен изпит юнска сесия по математика ООП и РП са 8 ученици от V клас. На 

поправителен изпит септемврийска сесия остават 5 ученици. 

В училището е създадена добра система на организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите.  

Правилното планиране на образователната дейност, умелото ѝ осъществяване и контрол 

допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище. Общият среден успех на училището за учебната 2021/2022 година е 

мн.добър 5,36.  

Педагогическите специалисти и учениците се включват активно в образователни, 

културни и социални инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и 

национално ниво. Осъществяват се дейности, свързани както с образователната дейност, така и 

с широк спектър от занимания по интереси. 
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 Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни 

предмети и постигане на добри резултати на НВО в IV и VII клас, които са по-високи от 

резултатите на местно и национално ниво, както следва: 

 

 

 

 

 

Четвърти клас 

 

 

Предмети 
Среден бал за 

училището 

Среден бал за 

областта 

Среден бал за 

страната 

БЕЛ 84,44 67,82 70,46 

Математика 72,40 57,77 57,33 

 

 

Седми клас 

 

Предмети 
Среден бал за 

училището 

Среден бал за 

областта 

Среден бал за 

страната 

БЕЛ 66,95 49,28 53,63 

Математика 43,74 31,88 35,32 

 

 

Това говори за много добра и целенасочена подготовка на учениците, съобразена с 

изпитния формат и изискванията за постигане на ключови знания и умения от страна на 

ученика. 

Резултатите на учениците от Пето основно училище „Митьо Станев“ в 7. клас са по-

високи от резултатите на регионално и национално ниво, но по- ниски спрямо предходните 4 

години в училище. Вероятно една от причините за това е фактът, че този випуск ученици беше 

обучаван най-дълго в електронна среда от разстояние – през втория срок на V клас, целия VI 

клас и частично в VII клас.   

Отлично се представиха учениците от училището на състезания по математика, на 

националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуства“, на национална 

олимпиада по АЕ HIPPO, на областните кръгове на олимпиадите по география и икономика, 

история и цивилизации и  биология и здравно образование.  

Факт е тенденцията за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. В 

училището работят високо квалифицирани учители. Повече от 89 % от педагогическите 

специалисти имат защитена ПКС (І – V). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Движение на квалификацията на педагогическите специалисти 

 
 

Учебна 

година 

Педагогически 

специалисти 

Образователно- 

квалификационна степен на 

педагог. специалисти 

ПКС и научна 

степен 

2021/2022 84 84 - висше      Без ПКС - 9 

2020/2021 83 83 - висше Без ПКС -13 

2019/2020 84 84 - висше Без ПКС -14 

2018/2019 85 
84 – висше 

1 – проф.бакалавър 

Без ПКС - 24 

2017/2018 83 
81 – висше 

2 – проф.бакалавър 

Без ПКС - 21 

2016/2017 80 
78 – висше 

2 – проф.бакалавър 
Без ПКС - 42 

 

 

Квалификация на учителите по степени: 

 
 

 I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС 

2021/ 2022 2 14 7 38 14 

2020/ 2021        1         12 7         37         13 

2019/ 2020        1         12 4         33             20 

2018/ 2019        1         13 3         18         26 

     

 

Идентифицирани проблеми през изминалата учебна година:  

1. Слаба мотивация за учене у голям процент ученици. 

2. Трудна комуникация с родителите на немотивираните ученици. 

3. Преходът четвърти – пети клас става все по-труден, изисква се нов подход. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

II. АНАЛИЗ НА ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА. 

 

Приоритетно направление І: 

Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС: 

 

Цели Реализирани дейности Нереализирани 

дейности 

1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

 

✓ Изготвяне и актуализация на основни училищни 

документи в съответствие с ЗПУО и ДОС.  

✓ Обсъждане в МО на учебните програми и 

варианти за разпределение на учебното 

съдържание по ООП и РП. 

✓  Разработване на планове за дейността на 

създадените методически обединения в училище. 

✓  Разработване на инструктажи за безопасни 

условия на работа в класните стаи и в условията на 

Ковид.  

✓ Кадрова обезпеченост на общообразователната 

подготовка по НП „Без свободен час“. 

✓  Разработване на система от критерии и показатели 

за оценка на дейността на учителите и 

служителите в училището, обвързана с 

резултатите и постиженията. 

✓ Осъществяване на училищния и 

       план – прием. 

✓ Осъществяване на ефективен контрол 

на директора и ЗДАСД съобразно целите на 

стратегията и на дейностите в процеса на 

училищното образование и своевременно 

предприемане на действия за тяхното 

подобряване. 

 

2. Разгръщане 

на 

творчеството 

и иновациите в 

класната стая 

✓ Провеждане на открити уроци, работни срещи, 

практикуми и семинари, заложени в плановете на 

МО за прилагане на добрите педагогически и 

методически практики на учителите. 

✓ Изработване и обмяна на електронни 

вътрешноучилищни учебни ресурси по предмети. 

✓ Споделяне на опит в онлайн обучението с 

платформите Microsoft Teams, Seesow и Школо. 

✓ Разширяване на иновативния проект „Класна стая 

4 К умения“ чрез влючване на класове от начален, 

прогимназиален етап и подготвителна група. 

✓ Прилагане на съвременни методи и форми за 

контрол и оценка на знанията, работа по проекти 

по различните предмети. 

 



✓ Работа с „ Бяла дъска” в Майкрософт. 

✓ Практикум на тема: „Въведение в компютърното 

моделиране със Scratch“. 

3. 

Осъществява

не на 

привлекателе

н  и 

мотивиращ 

процес на 

обучение, 

възпитание и 

социализация. 

✓ Участие в олимпиади и състезания.  

✓ Ден на таланта. 

✓ „Коледни инициативи.  

✓ Участие на учениците в занимания по интереси.  

✓ Разработване на проекти: “Слънчева система“, 

“Електрически вериги“ ;„Електричен ток и 

безопасно използване“. 

✓ В света на древногръцката митология. 

✓ Участие в състезанието „Стъпала на знанието“ 6. 

клас - организатор СУ „Св. Кл. Охридски“.   

✓ Приказни герои разказват-V клас. 

✓ „Здравословно хранене“  -  четене и обсъждане на 

приказки за здравето. 

✓ Проект “Храните във Великобритания“-III клас . 

✓ Конкурс „ Аз пиша правилно“. 

✓ Конкурс и подреждане на математически кът 

„Геометричните  тела около нас“.                                                             

✓ Проект на тема: „Обикновени дроби“. 

✓ Литературно състезание „Най-сладкодумен 

разказвач“. 

✓ „Вълшебства в класната стая“ – четене и 

обсъждане на литературни произведения и 

запознаване с творчеството на писатели. 

✓ Провеждане на конкурс за Мис и Мистър 

Краснопис. 

✓ Участие в маратона на четенето. 

✓ „Голямото четене” участие в инициативите на 

училищната библиотека. 

✓  Конкурс „ Забавна математика“. 

✓ Проект „Мисловни карти по литература“. 

 

 

Приоритено направление ІІ. 

Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални 

политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование 

1. Възпитание 

в патриотизъм 

и национално 

самосъзнание 

✓ Отбелязване Деня на Стара Загора - 5 октомври с 

презентации „Стара Загора - моят град“; конкурс за 

рисунка на тема:,,Моят роден град“.  

✓ Отбелязване на 1 ноември - Ден на народните 

будители чрез беседа/ презентация, Ден на 

християнското семейство.  

✓ Коледни инициативи: работилници по класовете за 

изработване на сурвакници и участие в общинския 

конкурс ,,Сурва, весела година“; „Коледни 

междучасия”; „Здравей, Дядо Коледа!” 

Изработване на постери и презентации за Коледа; 

Проект „Моят мечтан подарък за Коледа“; Проект 

на тема „Коледни традиции във Великобритания“;  

✓ Проектна дейност за българския фолклор; 

 



✓ Отбелязване на 19.02. -денят на Левски, чрез 

беседи, презентации; посещение на възрожденския 

метох. 

✓ Изработване на автентични мартеници и участие в 

конкурси;  

✓ Постери  и беседи в час на класа по случай 3. март 

- Национален празник на Република България; 

посещение на исторически музей; кампания 

„Моята България“. 

✓  Пролетен празник за мама; „Трудът краси човека“ 

– фолклорна  седянка;„Фолклорни междучасия. 

✓  Запознаване с народни песни, танци и носии от 

различни фолклорни области на България. 

✓ Организиране и провеждане на „Празник на 

буквите” ;  

✓ Великденски благотворителен базар; 

✓ Отбелязване на  22 април  - Ден на Земята – 

презентации и постери на тема „Защитете нашите 

видове“ и участие в конкурси. 

✓ Отбелязване на 9. май– Ден на Европа – 

презентации в часа на класа;  

✓ Отбелязване Деня на Ботев и на загиналите за 

освобождението на България – 2 юни. 

2. Превенция 

на агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците 

✓ Тренинги с учениците II-VІI клас на теми:  

      - Да бъдем толерантни      

      - Превенция на насилието 

      - Справяне с гнева и с агресията 

      - Мирно рещаване на конфликти 

      - Усвояване на техники за самоуправлениe 

✓ Участие в инициативи, подчинени на идеята „Не 

на агресията – да на таланта” 

✓ Работа с трудните ученици. 

✓ Алгоритъм на действие при ситуации на тормоз в 

училище. Прилагане на механизма за 

противодействие. 

✓ Участие в Седмицата на доброто. 

✓ Кампания „Розова фланелка – отбелязване на 

световен ден на ненасилието в училище“ 

✓ Използване на различни форми и начини за 

приобщаване на родителите към проблемите на 

децата в училище и съвместното им решаване. 

✓ Запознаване на родителите с механизма за 

противодействие на тормоза между учениците. 

✓ Изработване на правила на класа. Техники за 

справяне с агресивните прояви на учениците. 

✓ Притчата - мъдра приказка с поука - средство за 

справяне с гнева, агресията и мирно решаване на 

конфликтите при деца със СОП. 

 

3. Подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците 

✓ Обсъждане на стратегии за деца с обучителни 

трудности. 

✓ Работни срещи с учителите от „ Ресурсен център”. 

✓ Споделяне на добри практики за работа с деца със 

СОП.  

✓ Сформиране на ЕПЛР със заповед на директора за 

всяко дете и ученик със СОП.  

 



✓ Диагностика и оценяване на индивидуалните 

потребности на дете/ученик. 

✓ Изготвяне на карта и план за подкрепа от ЕПЛР. 

 

Приоритетно направление ІІІ: 

Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците 

1. 

Извънкласни 

и 

извънучилищ

ни форми 

✓ Участие на ученици и ученически отбори в 

състезания, конкурси, олимпиади. 

✓ Посещение на музеи, художествени галерии, 

театрални и оперни постановки с учебна цел; 

✓ Кампания за безопасен интернет.  

✓ Кампания „Писмо до приятел“ 

✓  Участие в национална олимпиада по АЕ Spelling 

Bee. 

✓  Участие в национална олимпиада по АЕ HIPPO. 

✓ Посещение на средни училища и предприятия във 

връзка с професионалното ориентиране и 

кандидатстване след 7. Клас 

✓ Участие в седмицата на детската книга и 

изкуствата за деца и маратона на четенето. 

✓ Посещение на спасителния център за диви 

животни. 

 

2. Обновяване 

и обогатяване 

на 

материалната 

база 

✓ Освежаване и естетизация на интериора в класните 

стаи и коридорите. 

✓ Организиране на изложби на рисунки и проекти с 

ученическо творчество. 

✓ Осигуряване на ресурси за е-обучение, 

✓ използване на електронни образователни 

✓ ресурси.  

✓ Смяна на плочки на стълбището при входа, 

терасата и поставяне на нови парапети. 

✓ Освежаване на фоайето на първия и втория етаж. 

✓ Ремонт на библиотеката. 

✓ Оборудване на една учебна стая с маса, бюро, 

шкаф и бяла дъска.  

✓ Закупуване и изграждане на техника за 

видеонаблюдение. 

 

 

 

Приоритетно направление ІV: 

Разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на 

образованието. 

1.Участие в 

национални и 

европейски 

глобални 

проекти 

Национални програми: 

✓ Дейности по НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование”- 
осигуряване на интернет и електронен дневник. 

✓ Дейности по НП „Оптимизиране вътрешната 

структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното 

образование “ 

✓ НП „Без свободен час“- осигуряване на 

заместващи учители. 

 



 

 

✓ Дейности по НП „Иновации в действие – 

взаимодействие между иновативни и 

неиновативни училища- наблюдения на уроци и 

обмяна на добри практики. 

✓ Национална програма „Чиста околна среда-2021“ 

ПУДООС – доставка и монтаж на метални 

единични скамейки и дъски за седалки. 

✓  Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“ Модул 

„Площадки за обучения по безопасност на 

движението по пътищата“ – разчертаване и 

полагане на хоризонтална пътна маркировка на 

външна площадка по БДП. 

 

Европейски програми: 

✓ Европейски проект BG05M2OP001-2.012-0001 

Образование за утрешния ден – повишаване на 

дигиталните компетентности на учениците 

✓  Еразъм + Ключова дейност 1; сектор образование. 

✓ Реализиране на проекта „Европейска 

квалификация 4К“. Реализиране на мобилности в 

Италия и  Испания. 

✓ Европейски проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условия 

на криза“- осигуряване на 99 лаптопи за ученици и 

25 за учители. 

✓ Европейски проект BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“ -обучения на 

учителите. 

✓ Европейски проект BG05M2OP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо образование“. 

 

Приоритетно направление V: 

Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието 

1.Взаимодейст

вие с 

родителите 

✓ Избор на родителски актив на класа и 

представител на родителите за участие в  

Обществения съвет. 

✓ Провеждане на родителски срещи по график. 

✓ Участие на родителите в организираното 

закупуване на учебни помагала и други дейности. 

✓ Среща на учениците седмокласници с популярни 

личности. 

✓ Съвместно участие на родители и ученици в 

изготвяне на изделия за базарите в училище с 

благотворителна цел. 

✓  Училище за родители: „Успешното родителство”. 

 


