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Стратегията 

за развитие на ОУ”Св.Климент Охридски” 

С.Буковлък, община-Плевен 

 

 
 се основава на принципите и изискванията на Закона 

за предучилищно и училищно образование; Стратегията за 

развитие на българското образование на Министерството 

на образованието и науката; приоритетите на 

Регионалното управление по образованието, гр. Плевен; 

Стратегията за образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства /2015 – 2020 /. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТА  НА ЗАСЕДАНИЕ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

( ПРОТОКОЛ   № 10/ 09.09.2016г.) 
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, С. 

БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН 

Кратки исторически данни:  

ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък е едно от най-големите селски училища в 

община Плевен. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на 

образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През 

последните няколко години в училището се обучават и възпитават ученици от различни 

етноси – българи, роми, турци, но преобладават децата от ромски произход.  

 Проблемите, пред които е изправен педагогическият екип са свързани с прибирането и 

задържането на учениците в училище, създаване на мотивация у учениците-роми и техните 

родители за пълноценно включване в образователния процес, преодоляване на проблема с 

недостатъчно или лошо владеене на българския език, а също и с преодоляването на 

неангажираността на родителите към образованието и възпитанието на децата им. Към 

момента в ОУ „Свети Климент Охридски”, с. Буковлък се обучават  ученици от подготвителна 

група до VІІІ клас.   

 Училището е създадено през 1897 г. До 1950 г. то е било начално. Същата година се 

открива и новата прогимназия, която включва ученици от I до VII клас включително. През 

1959 г. започва широка просветна дейност. На 02.01.1960 г. под ръководството на Директора 

са събрани всички учители и ученици, за да се открие музикална школа по акордеон. Това е 

първата културна проява в селото. За учебната 1964/65 г. се открива и VІІІ клас със Заповед на 

Министерството на Народната просвета.  Бързото нарастване броя на учениците се дължи на 

масовото заселване на ромски семейства в селото и увеличената раждаемост при тях.  

 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2015/2016 536 24 

2014/2015 514 23 

2013/2014 496 23 

2012/2013 496 23 

 

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 

2015/2016 9 36 Магистър – 23 

Бакалавър – 12 

Проф. бакалавър - 1 

І ПКС – 1 

ІІ ПКС – 6 

 

2014/2015 9 36 Магистър - 21 –

Бакалавър – 14 

Проф. бакалавър - 1 

І ПКС – 1 

ІІ ПКС – 6 

 

2013/2014 9,5 36 Магистър – 22 

Бакалавър – 14 

І ПКС – 1 

ІІ ПКС – 5 

2012/2013 9 34 Магистър – 19 

Бакалавър – 14 

Проф. бакалавър - 1 

І ПКС – 1 

ІІ ПКС – 5 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал за 

работа с ученици в мултикултурна среда. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Учениците се обучават по училищни 

учебни планове, отговарящи на интересите 

на учениците. 

- Привлекателна учебна среда – добра 

материално-техническа база/ оборудвани 

шест класни стаи с интерактивни дъски и 

мултимедия; три компютърни зали/. 

- Съвместна работа по национални програми 

и проекти на учители и ученици. 

- Активна и целенасочена  работа с родители, 

като начин за намаляване отпадането на 

учениците от училище. 

- Въвеждане на целодневно обучение за 

учениците от І до VІІ клас. 

- Осигуряване на консултиране и подкрепа 

от училищен психолог. 

- Включване на учениците в разнообразни 

извънкласни дейности. 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Актуализиране  дейността на 

Училищното настоятелство.  

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление,  

- Ефективна и пълноценна работа на 

Ученически парламент и Родителски клуб. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с училищния психолог на 

ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Ниска успеваемост на учениците на НВО. 

- Голям брой отсъствия. 

- Липса на училищна библиотека. 

- Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците от страна на родителите. 

- Ниско квалифицирани родители и 

масова безработица сред ромските 

семейства. 

- Поради икономически и социални 

причини учениците не посещават редовно 

учебните занятия, така възникват 

проблеми в адаптирането им към 

училищния живот. 

- Незадоволително усвояване на учебното 

съдържание, особено по български език. 

- Характера на ценностната система на 

ромите по отношение на образованието 

оказва отрицателно влияние върху 

мотивацията на учениците за качествено и 

активно участие в учебно-възпитателния 

процес. 
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ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО  

НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, С. БУКОВЛЪК ДО 2020 ГОДИНА 

 

МИСИЯ 

Основна цел в дейността на ОУ”Св.Климент Охридски” е прибиране и задържане на 

всички подлежащи на задължително обучение в с.Буковлък ученици; намаляване броя на 

отпадналите ученици, интегриране на децата и учениците от етническите малцинства чрез 

качественото им образование с цел успешно завършване на клас и основна образователна 

степен; образование и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни 

стандарти и в духа на демократичните ценности на съвременното гражданско общество, 

подготовка на учениците за успешна социализация и реализация в гражданското общество 

чрез професионалното им ориентиране и консултиране; повишаване квалификацията на 

учителите за работа в мултикултурна среда. 

 

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни 

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

 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност. 

 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

 

ВИЗИЯ 

  Към 2020 г. Република България е държава, в която образователната система интегрира 

успешно деца и ученици от етническите малцинства, съхранява и развива етнокултурната им 

идентичност и спомага за изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им 

личностна, професионална и социална реализация.            

Утвърждаване на ОУ „Св. Климент Охридски” като привлекателно за ученици и 

родители основно училище, в което се осъществява качествено обучение и възпитание на 

ученици от смесен етнически състав в съответствие с държавните образователни стандарти и 

Националната стратегия за образователна интеграция на учениците от ромски етнически 

произход. 
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 1.  ОУ „Свети Климент Охридски”, с. Буковлък  ще запази своя облик и традиции. То 

ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна 

образователна степен: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

 - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 

образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на 

училище. 

 5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен 

учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на 

деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

 7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет, Ученическият парламент и 

Родителският клуб. 

 8. 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 на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 

здравословен начин на живот, като запазим традиционните форми на проекта  „Училищен 

плод“, както и ще се включим в нови такива  - програма „Училищно мляко”.  

 10. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт 

на предстоящия учебен ден. 

 11. Ще създадем училищна библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и 

творчество. 
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 12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на с. Буковлък, на гр. Плевен и 

на родината ни, ще продължим да изучаваме факултативно дисциплината „Фолклор на 

етносите“, както и училището ще се включи в различни интеркултурни проекти. 

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 Високо развитие на: родноезиковата подготовка 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 със социалната среда и 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. 

 Превенция на “отпадането” от училище на учениците от ромски произход. Изпълнение 

на “Програма за намаляване отпадането на ромските деца от училище” 

 Осъществяване на действия за недопускане на фиктивно записани деца и ученици в 

училище. 

 Изпълнение на дейности за реализиране на националната Стратегия за образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства. 

 Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда и за 

обучение на деца, чийто майчин език не е българският. 

 Спомагане личностно /морално, социално и културно/ развитие на учениците: 

- личностното развитие се отнася към онези аспекти на вътрешния живот, чрез които 

учениците опознават същността на личното си съществуване; 

- морално развитие – отнася се до знанията на учениците, разбирането, намеренията, 

отношението и поведението спрямо всеобщо значими ценности; 

- социално развитие – отнася се до прогресивното запознаване на учениците с 

необходимите знания и качества за пълноценно участие в обществото; 

-културно развитие – отнася се до растящото разбиране на учениците и усвояването на 

такива убеждения, ценности, създават основата за идентичността и принадлежността към 

общности и групи. 

 Развитие и обогатяване на материално-техническата база за осъществяване на 

качествен учебно-възпитателен процес. 

 Активно взаимодействие с местната общественост, с родителската общност, с 

извънучилищни институции, с неправителствени организации за осъществяване на 

целите и приоритетите. 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 
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умения за учене през целия живот. 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

 Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от обучението и професионалното ориентиране на деца 

и ученици от етническите малцинства. 

 Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

 Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. 

 Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работя 

в мултикултурна образователна среда. 

 Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих 

и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните 

етнически групи. 

 Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане 

и/или преждевременно напускане на училище. 

 Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите общности в 

избираема и факултативна подготовка. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 Разширяване на автономността на субектите в училище. 

 Хуманизация на процеса на образование. 

 Иновативност и творчество. 

 Толерантност и позитивна етика. 

 Организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес в съответствие с : 

- държавните образователни стандарти; 

- образователните потребности на всеки ученик; 

- отговорност за успешната социализация и бъдеща реализация на учениците. 

 Организирането на учебно възпитателния процес за учебната 2016/2017г. се 

осъществява в: 

- Дневна форма на обучение; 

- Индивидуална форма на обучение. 

 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 Чрез средства от бюджета на училището. 

 Чрез средства от собствени приходи /наем земя/, благотворителни базари на учениците. 

 Чрез кандидатстване по проекти. 

 Чрез дарения.  
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ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ) НА  ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. 

ПЛЕВЕН 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност финансиране срок 
1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, 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 предучилищни групи, начален 

курс  и прогимназиален курс.  

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 
всяка година 

3. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав.  
Делегиран бюджет, 

синдикати, община 
постоянен 

4. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 
Фондове на ЕС, община, 

дарения 
постоянен 

5. Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод“, както и включване към 

програма „Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

6. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище „Пробуда”, с. 

Буковлък и представители на Пенсионерския 

клуб в селото. 

Смесено финансиране постоянен 

7. Продължаване на традицията за провеждане на 

благотворителни Коледни и Великденски 

базари 

Дарения всяка учебна 

година 

8. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания.  

Делегиран бюджет, 129 

ПМС 
постоянен 

9. Включване и работа по проекти и национални 

програми 
Министерство на 

образованието 
постоянен 

10. Провеждане на модул за обучение на деца- 

билингви по образователно направление БЕЛ в 

подготвителната група;  

Делегиран бюджет всяка учебна 

година 

11. Провеждане на самоподготовка по БЕЛ в 

полуинтернатните групи 
Делегиран бюджет постоянен 

12. Провеждане на консултации с учениците и 

родители. 
Делегиран бюджет Ежедневно, по 

утвърден 

график 
13. Интегриране на ИТ в обучението по всички 

учебни предмети 
 постоянен 

14. Провеждане на училищни празници, 

тържества, чествания на исторически дати и 

събития. Включване на родителите в 

училищния живот при организиране на 

тържества, дейности в училището. 

Смесено финансиране 
Дарения 

през учебната 

година 

15. Посещения на изложби,театрални постановки, 

концерти. Провеждане на екскурзии с 

познавателна цел. 

Смесено финансиране 
Дарения 

през учебната 

година 

16. Уреждане на училищни тематични изложби. 

Участие н  национални конкурси и изложби на 

детски рисунки 

 през учебната 

година 

17. Провеждане “Час на здравето” в  през учебната 
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полуинтернатните групи. Разглеждане в часа 

на класа на теми, свързани със здравното 

образование и възпитание на учениците със 

съдействието на специалист – медицинско 

лице. Провеждане “Празник на здравето” 

година 

18. Обновяване на фоайе и коридори, 

обновяване на кътове 

Делегиран бюджет през 

учебната 

година 
19. Ремонт на външна спортна площадка, 

изграждане на съоръжения за различни 

видове спорт. 

Делегиран бюджет от 2016 г. до 

2020 г. 

20. Провеждане на вътрешно училищно 

езиково състезание. 

Делегиран бюджет през всяка 

учебна 

година 

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 Високо развитие на: 

родноезиковата подготовка и 

подготовката по всички други 

предмети. 

 Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

 Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и 

родители. 

 Издигане на качеството на 

образование за постигане на ДОС. 

 Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене 

чрез действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици, ако това се изисква по учебен план на 

съответния предмет, притежаващи опит за 

реализирането на проекти;  

- приоритетно привличане на учители – 

бивши възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС 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 технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по всички 

предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците (тестове). 

9. Организиране и провеждане на 
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вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

10. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

11. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

12. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и на 

ресурсите, с които разполага училищната 

общност. 

 Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност 

в училищната общност. 

 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. 

  Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие 

между основните партньори в 

училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи 

от ученици, учители и родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията със 

спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи на 

училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

реализиране на дейности и проекти 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми 

за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

 Ефективна управленска дейност. 

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. 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

- Изграждане на ръководен екип. 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалната 

организация в училище. 

 Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за провеждане 

на ПС. 

3. Формиране на система от морални и 
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материални стимули, изготвяне на Етичен 

кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива, семинари и др. 

 Добро взаимодействие със 

социалната среда и държавните и 

обществените организации, 

свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на 

младите хора. 

1.Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане в 

него на бивши ученици, родители и 

общественици. 

 Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване на 

училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Основни ремонти на ВИК и ел. 

инсталации. 

5. Текущи ремонти в кабинети, класни стаи 

и физкултурен салон. 

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане 

на кабинети и класни стаи. 

7. Поетапно подновяване с  нови компютри. 

8. Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение – проектори, 

мултимедийни дъски и приложения. 

9. Създаване на училищна библиотека 

 Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от учители, 

разработващи рекламната стратегия на 

училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

3. Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 


