
ОУ „Свети Климент Охридски“

село Буковлък
УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И С БЪДЕЩЕ



Кои сме ние?
ОУ “Свети Климент Охридски” в с. Буковлък е едно от

най-големите 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. Към момента в

училището се обучават и възпитават ученици от различни

етноси – българи, роми, но преобладават децата от ромски

произход.



ВИЗИЯ:
 Утвърждаване на ОУ «Свети Климент Охридски», с. Буковлък като

конкурентоспособно училище, формиращо у учениците национални и
общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Утвърждаване на училището като приобщаващо училище, което въвлича в
дейността си както училищната общност – родители, ученици, учители, така и
местната общност.

 Изграждане на позитивна атмосфера в училище чрез развиване на творческия
потенциал на всяко дете и осигуряване на възможност за изява.

 Прилагане на многообразие от подходи и форми на педагогическо взаимодействие
от висококвалифицирани специалисти, които следват индивидуалните
потребности на учениците. Педагогическият колектив е екип от високоотговорни
личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото
достойнство. Той постоянно усъвършенства професионалните си умения, прилага
творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на
младия човек като гражданин на България и света.

 Създаване на модерна материално-техническа база за осъществяване на
високотехнологично обучение и постигане на оптимални резултати в
образователно-възпитателния процес.



МИСИЯ:
Осигуряване на качествено и достъпно образование за всеки ученик, 

независимо от етническата и религиозната му принадлежност. Училището 

работи системно и целенасочено за  приобщаване на всички ученици към 

процеса на обучение и възпитание.



ЦЕЛИ:

 Обхват и задържане на учениците в училище чрез мотивация и

създаване на положителна нагласа към учебния процес;

включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.

 Преодоляване на стереотипите в отношението и нагласите на

родителите към училището като институция и включването им

като активна партньори в процеса на обучение и възпитание на

учениците.

 Поставяне на ученика в центъра на образователно-

възпитателния процес.

 Прилагане на иновативни технологии и методи на обучение.

Формиране на практически умения, с цел развиване на

интелекта, интересите и компетентностите на учениците.



Училището днес
 В продължение 120 години ОУ „Св. Климент Охридски” разтваря врати за младостта,

красотата и енергията на своите ученици. И те са част от богатото му минало, днешния ден и

светлото утре.

 Обликът през годините изграждаме чрез своите умни, интелигенти, понякога своенравни, но

можещи и знаещи деца, чрез техните сърцати и всеотдайни учители, наследници на първите

жадни за наука и образование хора в селото.

 Амбициозни, дръзки и уверени – днес това не е недостатък. Осъзнаваме, че

предизвикателствата пред нас са много: обогатяване на извънкласните и извънучилищните

дейности, разширяване на сътрудничеството с други организации и институции, разнообразяване

на културния календар с нови прояви, подобряване на материалната база и още, и още…, но

вярваме, че чрез своята енергия, талант и креативност ще се справим, защото знаем, че Всички

наши мечти могат да се сбъднат, когато имаме куража да ги преследваме!

 Година след година дописваме историята, чието начало започва преди 120 години. И всеки нов

ден поставяме следващия щрих в картината, наречена „Моето училище ”. Защото всеки нов ден е

различен, и по нищо не прилича на днешния…



Училището - желано и привлекателно място за 

децата и учениците
o Всяка дете желае да се изявява и да бъде забелязано.

o Учениците се чувстват спокойни, сигурни, обградени с много грижи и

обич.

o Преподавателите са високо квалифицирани и мотивирани, а това са най-

важните условия за качествен образователно-възпитателен процес.

o Всеки един педагогически специалист в работи за утвърждаването на
образованието като ценност сред цялата ромска общност.



“Да учиш деца-билингви е просто да учиш деца. 

Но в този случай учителят има допълнителната 

задача да накара децата да се чувстват 

приемани, значими и способни.”

Линда Пери



Училището предоставя благоприятна среда за всяко едно дете, където 
то намира нещо от своята култура, вярва в себе си и развива своя 

талант, като се забавлява.

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО! 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Заедно сме по-значими, заедно сме 

по-силни, заедно сме по-щастливи.

Различията не ни пречат, а ни обогатяват.



УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!
 През годините в училището са реализирани много проекти и национални програми:

• Национална програма „С грижа за всеки ученик”; НП „Развитие на системата на предучилищното
образование”; НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищното образование”; НП
„Заедно в грижата за ученика. Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните
постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “

• Проект „ Без звънец ”;

• Проект „УСПЕХ” – „Да направим училището привлекателно място за младите хора” по ОП РЧР

• Проект „Заедно в различията” към ЦОИДУЕМ;

• Програма „Участвам и променям”;

• Проект „Без отсъствия”;

• Проект „Иновативни практики в управлението в тематичното напарвление: Иновативни подходи в
управлението за взаимодействие със заинтересовани страни;

• Реализират се дейности по училищната програма за превенция на отпадането от училище към център
„Амалипе”, гр. В. Търново съвмесно с ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Търнене и ОУ „Антон
Страшимиров”, с. Бохот;

• Проект „ИКТ в образованието ”;

• Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

• Прооект „ Подкрепа за успех” и др.



Това е нашето училище!

И ние се гордеем с него!
Училищният екип работи, воден от идеята, че

мултикултурното образование и възпитание започва от
детството и се гради ден след ден, година след година, на
основата на разбирането и приемането на “другия”. Труден и
продължителен е процесът, но усилията си струват! Въпреки
превратностите на времето, въпреки трудното икономическо
развитие, учители, ученици и родители продължават своята
работа, търсят по-добър път към познанието и с гордост пазят
името на своя патрон – първоучителят Свети Климент
Охридски!

Всички ние носим в себе си частица от духовната сила 
на Климент, за да продължим напред!



ТОВА Е НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – ЦВЕТНО, ТОПЛО, 

МОДЕРНО И УЮТНО!
Училище с история, с традиции и с бъдеще!

Училище с модерна база и иновации в обучението!

Училище с мислещи, можещи, знаещи и подкрепящи учители!


