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І. Анализ на състоянието на Основно училище „Св. Климент Охридски” гр.
Павликени
Чувствайки остра нужда от просвета и образование, будните павликенчани решават
да открият училище, където техните деца да се учат на четмо и писмо, да получават
образование и възпитание. Тъй като нямат възможност да построят специална сграда за
училище, те приспособили земеделска постройка в „Балканджи махала”, където на 15
септември 1880г. започва обучението на първата паралелка на І отделение.
Поради непрекъснатото увеличаване броя на децата се чувства остра нужда от
отделна самостоятелна училищна сграда в селището. Строителството на училището започва
през 1886г. и завършва 1887г. Училището има четири класни стаи, стая на учителите, за
прислужника и голям коридор. Днес тази сграда не съществува, тъй като на нейно място е
построена Пощенска станция.
Само за шест години училището става тясно и се налага да се прибегне към наемане
на частни къщи за учебни стаи.
От 1898 до 1906г. обществeността в Павликени не успяла да извоюва разрешение за
съществуването на класно училище. Завършилите началното училище в Павликени
продължават своето образование в Бяла черква.
През 1906г. Министерството на посвещението официално разрешава в Павликени да
бъде открита прогимназия. Една година по-късно в Павликени функционира прогимназия с
пълен курс на обучение, т. е. до ІІІ прогимназиален клас.
С откриването на прогимназията се проява остра нужда от учебна сграда. Такава е
построена през 1907г. Новото училище има 16 класни стаи, като една от тях е използвана за
физкултурен салон, а другите две за театрален салон.
На 1 и 2 май 1909г. учениците от І и ІІ отделение провеждат първата екскурзия с
учебна цел с маршрут: Павликени – Левски – Свищов.
Извънкласната дейност се заключавала в организирането на ученически театрален
състав и смесен ученически хор.
На 1 февруари 1925г. началното училище и прогимназията се обединяват в едно
основно училище. За директор е назначен Христо Манев.
С течение на годините училището се разширява и подобрява материалната си база.
Училището e разположено в монолитна триетажна сграда. За изпълнение на
дейностите в образователния процес са обособени 24 класни стаи, два компютърни кабинета
(оборудвани с по 10 компютърни конфигурации), физкултурен салон, фитнес зала,
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библиотека, 5 административни помещения с офис техника - учителска стая, лекарски
кабинет, 2 ресурсни кабинета, стол, бюфет.
Няма създадена достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни
потребности;
Спортна база – физкултурният салон има нужда от текущ ремонт. Към него има
съблекални и бани с тоалетни, съгласно изискванията. За задоволяване потребностите на
учениците от помещения за спорт, топлата връзка е пригодена за малък физкултурен салон,
който се използва от ученици от начален етап и за извънкласни занятия, създадена и
оборудвана е фитнес зала, която се нуждае от основен ремонт. В двора на училището има
определени места за баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и място за дълъг скок.
Целодневен режим на обучение – училището е средищно и като такова е на
целодневна организация на обучение. Занятията се провеждат, като задължителните учебни
предмети се провеждат в блок до обяд, а заниманията на полуинтернатните групи в блок
след обяд. Пътуващите ученици са обхванати в полуинтернатните групи.
Училището разполага със собствен ученически стол, който е ремонтиран и
оборудван, използва се газ за готвене. За съществуването на ученическия стол училището
получава допълнително финансиране от община Павликени, с които покрива част от
издръжката за заплати и режийни разходи.
Училищната сграда има изградена газова инсталация. Двата котела са сменени.
Отоплението през зимния сезон е добро и отговаря на изискванията.
Изградена е локална интернет система в училището до всяка класна стая и кабинет,
които разполагат и с компютърни конфигурации. Поставени са мултимедийни проектори във
всички класни стаи.
Коридорите на училището са под видеонаблюдение. Училището има изградена
пожароизвестителна система и охранителна система, обслужвани от сертифицирана
охранителна фирма.
Обзавеждането на класните стаи и кабинетите е подменено.
Създаден е училищен бюфет, който е отдаден под наем, чрез търг на външна фирма.
В училището има медицински кабинет и обслужващо медицинско лице.
За превоза на учениците, които пътуват от селищата със закрити училища
училището разполага с 4 училищни автобуса, предоставени от МОН на Община Павликени,
а тя от своя страна с решение на Общинския съвет и заповед на кмета е определила
училището за преимуществен ползвател.
Показатели

В началото на учебната година
В края на учебната година
Брой паралелки
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Брой ученици по учебни години
2015/16 г.

2014/15 г.

2013/14 г.

2012/13 г.

427
417
20

463
443
20

508
486
22

532
519
23
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Средна пълняемост на паралелка
Ученици със специални
образователни потребности
Ученици на индивидуална форма на
обучение
Пътуващи ученици
Ученици в самостоятелна форма на
обучение
Брой ученици в ПИГ
Брой ПИГ

21

23

23

23

23

24

27

21

6

8

6

4

111

124

128

137

20

28

36

36

261
12

282
12

294
12

288
12

Забележка: Включително и 2014/15 учебна година в училището функционира
подготвителен клас, като броя на децата в нея не влиза в общия брой на учениците и в броя
на паралелките. Техният брой е:
2014/15 г. – 19 деца
2013/14 г. – 21 деца
2012/13 г. – 18 деца
Подготвителен клас не се сформира за 2015-16 г. поради това, че всички подлежащи
бяха обхванати в подготвителните групи на детските градини.
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:
Учебна
година

Образователно-

Непедагогически Педагогически
квалификационна степен на
персонал
персонал

педагог. персонал

2015/2016

20,5

45

2014/2015

22,5

48,5

2013/2014

21,5

50

2012/2013

23,5

47
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ПКС и научна
степен
(бр. учителите)

ІІ ПКС – 6
Професионални бакалаври – 3
ІІІ ПКС – 2
Бакалавър – 18
ІV ПКС – 11
Магистър – 24
V ПКС – 11
ІІ ПКС – 7
Професионални бакалаври – 3
ІІІ ПКС – 2
Бакалавър – 16
ІV ПКС – 5
Магистър – 29
V ПКС – 11
ІІ ПКС – 7
Професионални бакалаври – 4
ІІІ ПКС – 2
Бакалавър – 17
ІV ПКС – 3
Магистър – 29
V ПКС – 7
ІІ ПКС – 8
Професионални бакалаври – 3
ІІІ ПКС – 2
Бакалавър – 13
ІV ПКС – 3
Магистър – 31
V ПКС – 6
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Вътрешни фактори
СИЛНИ СТРАНИ
Квалифициран педагогически персонал.
Добър микроклимат и междуличностни
взаимоотношения в колегията.
Учениците се обучават по доказали своята
ефективност училищни учебни планове,
отговарящи на интересите на учениците.
Висока успеваемост на учениците на външно
оценяване, олимпиади, конкурси.
Привлекателна
учебна
среда
–
добре
оборудвани кабинети.
Достатъчен брой класни стаи.
Добри условия за извънкласни дейности.
Осигуряване на условия за ученически отдих и
туризъм, провеждане на училище сред
природата, лагер;
Съвместна работа по проекти на учители и
ученици.
Създадена система за всички видове дейности,
съгласуваност и отчетност на резултатите,
осигурено е единство и непрекъснатост на
образователния процес.
СЛАБИ СТРАНИ
Понижаване на нивото на подготовка на
новоприетите ученици.
Намаляване броя ученици в последните години,
което застрашава финансовата стабилност на
училището в условията на делегиран бюджет.
Намаляване мотивирацията на учениците за
учене.
Липса на съвременна спортна база.
Незаинтересованост на част от родителите,
формални и неизчерпателни практики на
комуникация.
Не се използва пълноценно възможностите на
вътрешноучилищната
квалификационна
дейност.
Предстои излизане в пенсия на значителен брой
утвърдени педагогически специалисти.
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Външни фактори
ВЪЗМОЖНОСТИ
Предоставяне на качествено образование.
Включване на учителите в различни форми на
квалификация.
Засилени мерки за контрол на отсъствията и
успеха на учениците.
Обновяване и разширяване дейността на
Училищното настоятелство.
Изграждане на ефективно ученическо
самоуправление.
Разнообразяване на извънкласните форми,
надграждащи учебното съдържание
Организиране на допълнително обучение за
преодоляване пропуските в знанията.
Провеждане на индивидуални консултации с
педагогически съветник на ученици и
родители.
Утвърждаване на традиции и символи на
училището.
Привличане на допълнително финансиране за
реализиране на проектни идеи.
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
Недостиг на финансиране.
Намаляване на броя на учениците.
Затруднение при формиране на норматив на
училище и възлагане на часове на
неспециалисти, което оказва негативно
влияние върху качеството на обучението.
Намаляване на мотивацията за учене у
учениците.
Недостатъчно познаване на нормативната
уредба от страна на част от педагогическия
персонал.
Влошаване
на
психоклимата
сред
педагогическия персонал.
Не се осъществява действителен подбор на
педагогическите кадри, поради липса на
желаещи да работят в училище.
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ІІ. Стратегии и приоритети в развитието на Основно училище „Св. Климент
Охридски” – гр. Павликени до 2020 година
МИСИЯ
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
1. Основно училище „Св.Климент Охридски” ще запази своя облик и традиции. То ще
се развива като училище 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 – дневна,
самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да
дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно
напускане на училище.
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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, ресурсни
учители, 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 и ученическото самоуправление.
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. Ще продължим да работим активно по програми и проекти, като създадем цялостна
организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози,
представители на Обществения съвет и на местните общности.
10. 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: „Училищен плод“, „Move week“, както и ще
се включим в нови такива.
12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я
превърнем в любимо място за отдих и творчество.
13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим
инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на павликенския край и на
родината ни.
ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка,
подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други
предмети.
2. Формиращо оценяване и самооценяване.
3. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност
– ученици, учители и родители.
4. Висок професионализъм на педагогическия екип.
5. Ефективна управленска дейност
6. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените
организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
7. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния
живот.
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ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните
образователни стандарти.
2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в
училищната общност.
3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията,
формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения
за учене през целия живот.
4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на
методите за обучение чрез активни дейности.
5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
6. Обогатяване на материалната база, подобряване състоянието на сградния фонд и
допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
1.
2.
3.
4.

Разширяване на автономността на субектите в училище.
Хуманизация на процеса на образование.
Иновативност и творчество.
Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
1.
2.
учениците.
3.
4.
5.

Чрез средства от бюджета на училището.
Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на
Чрез кандидатстване по проекти.
Чрез дарения.
Собствени приходи от наеми на земеделски земи, сгради и др.
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ІV. Идеи и дейности за реализиране на стратегиите и приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията на
Основно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени до 2020 година.
СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка,
чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на
информационните технологии и подготовката по всички
други предмети.
2. Формиращо оценяване и самооценяване.
3. Обучение в сътрудничество между основните
партньори в училищната общност – ученици, учители и
родители.
4. Издигане на качеството на образование за постигане
на държавни образователни стандарти.
5. Практическа приложимост на изучаваното учебно
съдържание и използване на методите за учене чрез
действие.
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ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
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, притежаващи опит за реализирането на
проекти;
- приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на
училището.
2. Провеждане на тематични заседания на методическите обединения с цел
повишаване на вътрешноучилищната квалификация.
3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с
учители от други училища и/или висши учебни заведения 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).
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната
педагогическа дейност в училищната общност.
2. 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.
3. Подобряване
на
процеса
на
педагогическо
взаимодействие между основните партньори в училищната
общност – ученици, учители и родители.
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ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания,
олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.
10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на
целенасочена рекламна кампания.
11. Съвместна работа по образователни проекти.
12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.
13. 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.
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.
5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.
6. Включване на ученици и родители в разработване на 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.
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:
1. Включване на максимален брой учители във вземането на управленски
решения, чрез учaстието им в оперативни съвещания на ръководния екип,
заседания на методически обединения и комисии.
Ефективна управленска дейност.
2. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.
3. Изграждане на ръководен екип.
4. Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните
организации в училище.
1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на
работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.
2. Материални стимули за добро трудово представяне.
Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
3. Включване на служителите, участвали в разработването на проектни
предложения в реализирането им при одобрение.
4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.
5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.
1. Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез
привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
2. Изграждане на партньорства с неправителствени организации с цел
Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и получаване на: актуална информация за възможности за получаване на
обществените организации, свързани с проблемите на допълнително финансиране извън делегирания бюджет
и помощ при
образованието и възпитанието на младите хора.
разработването на проектни предложения за привличане на финанси; подкрепа
в работата с родителите; методическа подкрепа; информация за актуални
нормативни промени в сферата на образованието и други полезни за нас
области; възможност за обмяна на добри практики;
10 стр.

Заповед № РД – 08 - 1036/ 13.09.2016г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44
e-mail: klimentohridski@abv.bg
С Т Р А Т Е Г И Я
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПАВИЛКЕНИ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 -2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
1. Работа по привличане на спонсори.
2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.
3. Подобряване състоянието на сградния фонд.
4. Естетизация на училищния двор.
5. Ремонт на отоплителната и ел. инсталации.
Материална база и допълнително финансиране.
6. Ремонт на училищните кабинети.
7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.
8. Ремонт на физкултурния салон.
9. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение –
мултимедийни дъски и приложения.
10. Преоборудване на съоръжениета за противопожарна безопасност.
1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната
стратегия на училището.
2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.
Изгаждане и поддържане на положителен имидж сред
3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.
местната общност.
4. Организиране и провеждане на граждански инициативи в полза на
местната общност.
5. Поддържане на сайт на училището с актуална информация за
проведени/предстоящи събития.
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