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1.Общи положения
Стратегията за развитие на 148 ОУ „Проф . д-р Любомир Милетич" се основава на
принципите и насоките на Закона за предучилищно и училищно образование /ППЗНП и ДОС/,
приоритетите на МОН, РУО-гр .София и спецификата на училището. Стратегията е изработена
в съответствие с изискванията на чл. 150, ал .1, т.1 от ППЗНП и е гласувана на ПС Ns 8 от
08.09.2016 год.
Нашите приоритети , включени в тази стратегия, отчитат специфичните особености и
традиции на училищната образователна среда и представляват вижданията ни за европейско
развитие на училището и за изrраждане на личности, подготвени за пълноценна реализация в

съвременните условия. Разработването на стратегията за развитие е породена от
необкодимосrга за постигане на по-високи резултати от образователната дейност, за
—

модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и

възпитанието им в дух на национални и етнически ценности, приемане и приобщаване за
—

—

—
_

^

_

_

—

различните около нас.
Екипът ни поема отговорност да провежда училищна политика за постигане на качествено
образование , формиране на ключови компетентности и висока степен на функционална
грамотност чрез иновационни методи ; за възпитание на непрекъснато образоващи се и
развиващи се личности .
Основните принципи , цели, приоритети, стандарти при разработване на стратегията и
общоучилищните ценности са запожени в:
-Закон за предучилищно и училищно образование
-Европейски план за интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020"
-Заключение на Съвета на Европа от 12.05.2009 г. относно стратегическата рамка за
европейско сътрудничество в обласrга на образованието и обучението / ,,ЕСЕТ 2020" /
-Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот
-Национална програма за развитие : „България 2020"
-Национална квалификационна рамка на Република България
-Стратегия за приобщаващо образование
-Национална програма за интеграция на деца със СОП
-Конвенция на ООН за правата на детето
-Закон за закрила на детето
-Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училище
- Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република
България 20 1 2-2020г.
- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотносrга 2014-2020г.
-Други нормативни документи /национални и международни/, засягащи развитието на
образованието в това число и ДОС за организацията на дейностите в училищното образование .
В унисон с посочените документи в ценrьра на образователния процес се поставят ДЕТЕТО
и УЧЕНИКЪТ с техните заложби , интереси и потребности .

2.Анализ на състоянието на училището

^

148 ОУ "Проф . д-р Любомир Милетич" е едно от училищата в р-н „Слатина". В
непосредствена близост се намират три детски градини : 54-та, 61-ва и 65-та. Като
положителен се очертава фактът, че училището е разположено в квартал с добра комуникация ,

което е улеснение както за учениците, така и за родителите им. В близост се намира и
г

`

факултета по предучилищна и начална педагогика към Софийски университет —
преимущество , което би подпомогнало училището с млади кадри и иновативни проекти .

_

_

_

Обучението се провежда в сграда, която се стопанисва и от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо", което
понякога води до проблеми, в това число и финансови . Училището има физкултурен салон,
стол /който не е в добро състояние/, лавка, медицински кабинет и библиотека, в съответствие с
ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските
градини , училищата и центровете за подкрепа за личностното развитие. За десет годишен
период от СО район „Слатина" ни е предоставена и скуош зала, построена на територията на
училищния двор.

Задължителните учебни часове на ПГ, I-VIII класове се провеждат на една смяна до

обяд. След обед са дейностите за целодневна организация на обучение /организиран отдих и
спорт, самоподготовка, занимания по интереси/. ПИГ са 7 на брой, включващи учениците от IIVxлac. В училището се обучават деца от различни социални среди, с различна степен на
социализация и личностно развитие, живеещи както в района на училището, така и извън него .
Обучават се и деца и ученици със СОП, с които се занимава и ресурсен учител ; ученици на
_
индивидуална форма на обучение /4/ и 2 в самостоятелна форма на обучение .
От няколко години броят на учениците се увеличава проrресивно . Анализът на движението
на учениците показва, че ограничен брой деца се премества основно поради : прием след 7
—
клас, смяна на местоживеенето , семейни причини, напускане на страната. Минимален е броят
на учениците, които са напуснали поради безотговорно отношение към учебния процес или
г

допуснати голям брой неизвинени отсъствия.
--

—

През анализирания период има наложени наказания : забележка; предупреждение за
преместване в друго училище и възпитателни мерки : разговор с класен ръководител и
родители . Причините за наказанията са свързани с допуснати неизвинени отсъствия и
нарушаване на Правилника за вътрешния ред в училището .

Средният годишен успех е почти постоянна величина, което е показател за трайно
овладяване на учебното съдържание от повечето ученици . Проблем е занижаване на
-"

резултатите от представянето на учениците от 7 клас на НВО /по математика/.
Работата за личностното развитие на учениците се реализира по отделните учебни предмети,
в ПИГ и в разнообразната извънкласна и извънучилищна дейност.

2.1 УЧЕНИЦИ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Брой ученици-320 , брой паралелки -16, брой ПИГ- 7, повтарящи - 2, брой ученици със СОП -9,
индивидуална форма на обучение- 4, самостоятелна форма на обучение - 2
Устойчива тенденция към повишаване броя на
учениците ;

Недостаrьчна дисциплинираност на учениците и
лоши прояви по време на учебни занятия;

Прием в ПГ u I-ви клас — растящ

Тежка и тромава процедура за налагане на
НаказаНИЯ ;

Устойчив брой ученици през годините ;
Отпаднали , прекъснали и наказани ученици
Добра успех при прием след 4 клас ;
^

II Изучаване на избираем чужд език /испански/
Изучаване на хореография

Преместени в други училища — по семейни
причини или смяна на местоживеене и напускане
на страната;

Дисбапанс в парanелките ;

L

Недобри резултати на НВО след 7 клас
!математика/

L

Двама повтарящи годината ученици ;

L
2.2 Кадрови ресурси
През учебната 2016/2017 г. броят на педагогическите кадри е - 28 /учители-26, лектори-

-v
2/.
-

~-

"

Училището се управлява от директор.
Педагогическият колектив се състои от правоспособни и квanифицирани учители .
Голяма част от тях са с дългогодишен стаж и опит, а младите специалисти се отличават с
подчертан ентусиазъм и инициативност . С ОКС Магисrьр са - 24, ОКС Бакалавър са-2 с ПКС
са - 4. Учителите повишават квanификацията си в различни квапификационни форми :
семинари, обучения , ПКС, в съответствие с ДОС за статута и професионanното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специanисти.
В училището има един синдикат, който оказва положително влияние при регулиране на
трудовите отношения с директора на училището и при разработване на вътрешноучилищни
правилници, правила и процедури .

СИЛИИ СТРАИИ

~

СЛАБИ СТРA НИ
--

~
--- - ~

Учители имат необходимото образование, квanификация, специanности, незаети щатове-няма; Наличие
на учители в ПИГ; лектори; служители и непедагогически персонan

Висока квanификация на учителския състав и нanичие
јј на желание за повишаването й;

Без полуинтернатни групи,обхващащи
останanите ученици от прогимназиален етап на

обучението
'

Добра мотивираност за работа;

~ Утвърден училищен план за квanификация на

Допълнителна квалификация на учители за
работа в мултикултурна среда

„ директора и педагогическите кадри;

~I ПИГ с ученици от 1

до 4 клас

Въвеждане на ИТ в часовете и интерактивни
методи на обучение
Висока средна възраст на персонanа
Необкодимост от педагогически съветник,
ресурсен учител и логопед

2.3 Образователно - възrгитателен процес

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училищен учебен план ; Резултати от изпити - поправителни, за оформяне на срочна и годишна оценка,
[ от самостоятелна и индивидуална форма на обучение ; резултати от състезания и конкурси на общинско ,
областно и национално равнище ; среден годишен успех на учениците в училището ; ориентация и
реализация на учениците след завършване на основна образователна степен ; неизвинени отсъствия от
ј[ учебни занятия; работа за личностно развитие на ученика - духовно, морапно , обществено , и др.
I) Училищен учебен план - отговарящ на желанията на учениците и
възможностите на институцията;

Висок процент неизвинени
отсъствия на единици от
учащите се;

,1 Положителни резултати на НВО 4 клас

I
Јј

Постигнати добри постижения на математически състезания и олимпиади

неизвинени отсъствия от
Престижни позиции и успешни класации в общински и областни спортни
състезания ;

~ Среден годишен успех на училището : добър - постоянна величина.
Реализация след завършен 7 клас - 90%;

II Концентриране на отношението на учителите към работа за личностното
I

Устойчива тенденция за
натрупване до 5
учениците;
Проява на агресия от някои

ученици
Отпадане поради нисък

социален статус

формиране на децата и учениците
Малък брой ученици, оставащи на поправителна сесия ;

~

! Проява на толерантност към деца със СОП .

~ I Провеждане на индивидуална форма на обучение

ј

_
_

_

Предоставяне възможност за обучение на ученици в самостоятелна форма
на обучение

2.4 Учебно-теgническа и материална база
Училището разполага с 16 класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, стая за
занимание по интереси, библиотека, ресурсен кабинет, училищен стол и лавка, скуош зала,
предоставена ни за ползване за 10 годишен срок от СО район „Слатина". По-голямата част от
стаите са ремонтирани с помощта на родителите , използват се и нъзможностите за
финансиране от проекти и национални u европейски програми.
Отоплението е със собствена абонатна станция, която често създава проблеми.

Приоритет в дейностга на училището е повишаване

броя на учениците, постигане на

оптимanна пълняемост на парanелките с цел по-добро финансиране и привеждане на МТБ в

-

съответствие със съвременните изисквания. На преподавателите е осигурен достьп до
интернет и технически средства за обезпечаване на образователно - възпитателен процес.

'

мултимедийна система, което възпрепятства иновативните методи на обучение. Няма и
интерактивни дъски.

Компютрите са недостаrьчен брой и са морално и технологично остарели . В училището няма

^
_

На учениците от 1 до 7 клас се осигуряват безплатни учебници и учебни помагanа за
задължителната подготовка. Необходимата училищна документация се осигурява
своевременно и в срок.
Училището е осигурило безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите за

целодневна организация на учебния процес. Изградена е системата от СОТ, евакуационни
табла, саиитарно - хигиенни условия във всички помещения, инструкции , инструктажи .

I~

СИЛИИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

-- ~

Сграда, класни стаи, компюrьрен кабинет, библиотека, учебно - технически средства, задължителна
и др.

~I документация

II Осигуреност със задължителна документация ;
1L

Базата по физическо възпитание и спорт не
отговаря на потребностите на училището ;

Функциониране на библиотека;

1 Училището разполага с училищен стол и лавка

Недостаrьчни като брой и морanно остарели
учебно - технически средства;

.!L Учителска стая - много добре оборудвана

Липсват интерактивни дъски и мултимедия

стаи са с PVC дограма, бели дъски - една
1 Класните
изключителна естетична обстановка

Кабинет по ИТ с недостаrьчен брой компютри

(~ Парно отопление

Нужда от ремонт за повишаване енергийната
ефективност .

I

Наличие на площадка па безопасност на движението в II Нужда от енергиен мениджмънт
J1 двора на училището

Състоянието на санитарните възли не отговаря
на съвременните изисквания .
II Липса на електронни дневници

11
2.5 Финансиране
148 ОУ „Проф . д-р Любомир Милетич"

е общинско училище с делегиран бюджег,

който се определя по формула от първостепенния разпоредител -Столична община чрез
^

_

второстепенния разпоредител Столична община - район „Слатина", по утвърден единен
разходен стандарт за ученик. Финансови средства, с които училището обновява материално техническата си база, получени чрез разработване и реanизиране на национanни и европейски
програми и проекти в това число :
- Национanна програма „С грижа за всеки ученик"
- Национanна програма за целодневно обучение

- Национална програма „Училищен плод" към ДФ „Зёмеделие"
- Проект „Топло мляко" на МОН

Ii

СИЛИИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАИИ

—

[Начин на финансиране, участие в програми за финансиране, от даване на обекти под наем, дарения,
възможности за реализиране на допълиителии приходи

~

Собствени приходи от отдаване на помещения под

Недостаrьчно участие на училището в

наем в извънучебно време

национапни и европейски проекти

Редовно получаване на субсидия по делегиран
бюджет.

Слаба заинтересованост на Училищното
настоятелство за работа с учителите и децата

Реализиране на проекти и Национапни програми

Желание за дарения от страна на родители с
възможности

іі
НП „Оптимизация на училищната мрежа"

_

2.6 Външнн фактори

Важен партньор за училището са родителите. Класните ръководители осъществяват
постоянна и своевременна връзка с родителите на учениците и са запознати със семейната

-

среда, в която те растат. От особено значение е включването на родителите в управлението и

организацията, както и при реализиране дейности за насърчаване включването им в
--

--

"

самоподготовката на децата. Консултиране и вземане на решения, засягащи учебния процес .
В училището има Училищно настоятелство , но не функционира . Сайrьт не е добре развит и
актуализиран . Училището осъществява връзки с външни институции :
- СО район „Слатина"
- Столична община
- РУо — софия — град
- Синдикат на българските учители

- I — во РУП

"

-специализирани образователни звена и културни институции на регионапно , общинско и
областно ниво
-други
СИЛИИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1~

I

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, взаимодействие с институциите
—~

Активна работа с родители ;
Добро взаимодействие с институции , баsирано на

Липса на инициативност от страна на
родителите за участие във вътрешно-училищния

" имиджа на училището и високия му рейтинг на
L местно ниво
[Заинтересованост и осъществяване на навременна
обратна връзка от страна на родителите ;

живот;
Съпричастност и съдействие на Училищното
настоятелство към разрешаване на училищните
проблеми;

[ Осигурява и поддържа безопасни и здравословни
условия за провеждане на часовете по ЗП, ЗИП, СИП,
факултативни и избираеми часове

Функциониране и актуanизиране на училищния
сайт за допълиителен обмен на информация
родители, ученици и
между утели,
*п3

!1

институции

L

L
З. Цели на стратегията

Поддържане ua високо качество и ефективност на учебно - възпитателния процес в
съответствие с изискванията на Държавните образователни стандарти и стратегията на МОН за
развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към
света.
ще осигурява на всеки ученик висока степен на
148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич"
функционална грамотност, което ще осигури :
- възможност за лилиостно и обществено развитие;
_ -знания и умения в обласrга на информационните технологии и чуждоезикови комуникативни
компетентности ;
- изграждане на непрекъснато образоващи се и развиващи се личности, способни на пълноценна
_
реализация в живота;
-изграждане на естетически усет към заобикалящата среда;

-развиване и поддържане на физическата работоспособност и подготовка за активен и
^

г-

г-

-

здравословен начин на живот.
Обновяване базата в училището с нови съвремеf гни технически средства. Подновяване на
интериора и екстериора.
Мисия на училището :
Да формира у учениците национални и общочовешки добродетели , толерантност и
уважение към гражданските права и отговорности ; да удовлетвори по-висшите потребности на
децата за сигурност и принадлежност, за съпричастност и готовност за учене през целия
живот.
Визия на училитето :
Утвърждаване авторитета на 148 ОУ „Проф . д-р Любомир Милетич"
създаване на

образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всеки отделен ученик в
~

стремежа му към интелигентен растеж, творчество и личностно развитие .
ценности и основни принципи в разни гието н а 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич"

-Осигуряване на равен досrьп до съвременно , актуално и качествено образование за всички
^
_
^

^

деца и ученици
-Съответствие на образователния процес с реanните потребности на различните групи ученици .
-Съчетаване на традиционните подкоди с новаторски идеи и практики и интерактивни методи
на обучение .
-Разработване и реализиране на Стратегия за повецение - ключ към повишаване на резултатите
от обучение; образование и социализация .
-Създаване на оптимална среда за учебен труд, извънкласни дейности и спорт и превръщане на
училището в привлекателно място за ученика.

-

-Създаване на условия и реanизиране на дейности за насърчаване и развитие на rрамотността в
партньорство с национални, областни , регионапни и общински институции .
-Реализиране на тесни взаимоотношения с родителската общност.
-Съхраняване и поддържане на добрите традиции и практики в живота на училището .
-Постоянно повишаване квanификацията на учителите .
4. Подцели на стратегията
1. Задоволяване на потребностите от съвременна , модерно училище и училищна среда ,
отговарящи на критериите на Европейския съюз чрез:
1.1. Осигуряване на условия за безплатно образование на учениците :
•
•
•

максимanно обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение
и задържането им в училище;
оптимизиране на процедурите за взаимодействие между общината и
училището
осигуряване на качествено възпитание ;

1.2. Разработване на система за управление на качеството в рамките на училището чрез:

•

непрекъснато повишаване на качеството на образователните дейности и
управлението на училището ;

•

разработване и внедряване на научно обоснована вътрешноучилищна
система за управление на качеството на образователните дейности ;

•

ежегодно определяне на степента на постигнатото качество в
съответствие с изискванията на държавните образователните стандарти
за общообразователна подготовка, усвояването на българския книжовен

език, за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно
образование и за физическата среда;

•

ежегодно определяне на степента на постигнатото качество според
Държавния образователен стандарт за управление на качеството в
институциите;

•

пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към управление на

качеството на цялостния процес, осъществяван в училището на четири
етапа: планиране - изпълнение - проверка - анanиз;

•

разработване на документация за системата на качеството (програми,
планове, длъжностни характеристики, правила, санкции);

_

2. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да нзразяват свободно своето
мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за
обществото чрез :

•

оказване на съдействие в цялостната учебно - възпитателна работа за
придобиване на интелектуanни умения, социanна култура и граждански
компетентности , необходими за активен живот в динамично
променящите се обществени отношения ;

-

•
-

създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за
съзнателно и активно участие в управлението на училището и
образователните дейности;

•
-

осъществяване на целенасочена работа за формиране у учениците на
гражданско съзнание и адекватно социanно поведение ;

3. Запазване и развитие на здравето на учениците чрез:

•

Разработване на училищни правила по проблемите на храненето,

•

разработване на училищен наръчник „Природосъобразен начин на

—

кигиената и безопасносrга на децата и учениците;

_

живот` ;

•

продължаване на програмата, осигуряваща безплатна закуска за
учениците от начален курс.

_

•

оптимизация на учебния процес с цел преодоляване на негативните

•

фактори с отрицателно въздействие върху здравето на учениците;
разработване на специализирана стратегия за превенция на наркоманиите
сред учениците ;

_

•

провеждане на здравна просвета и обучение на деца и родители по
профилактика на туберкулозата, сърдечносъдовите заболявания и

•

разработване на училищни програми „As и ти" за V— VIII клас по

•

проблемите на подрастването ;
оптимално използване на възможностите на часа на класа за участие на

—

популяризиране на принципите за здравословен начин на живот;

--

учениците в процесите
—

•

на здравна култура и

на формиране

природосъобразен начин на живот;
превантивни мерки от терористични заплахи;

4.Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика и
европейските изисквания по отношение на физическата култура и спорта, посредством :

•

Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и
спорт и организирането на извънучилищната и извънкласна спортна
дейност ;

•

създаване на график за ползване на училищни спортни обекти и
съоръжения ;

•

популяризиране и участие в общинските и областните форми за
масовизиране на физическата култура и туристическата дейност;

5. Генериране на идеи за нови или за подобрени работнн практики н услуги в сферата на

—

ученическото

творчество,

самоуправленне

и

свободното

време

на учениците

,посредством :
—

•

създаване на система за откриване и развиване на таланти;

•

поощряване на творческата реализация на учениците и работата с
даровити деца в условията на класната стая;

_

•
•

—
•

—

•

осигуряване на среда, благоприятна за развитие на творческите
възможности на учениците;
организация на училищна клубна дейност за развитие на потребности те
от знания и разширяване на кръгозора на учениците ;
провеждане на вътрешноучилищни олимпиади, подготовка на учениците
за общинските олимпиади ;

създаване на възможности за публично представяне на творческите
постижения на учениците ;

•
—

материално

и

морално

сгимулиране

постижения в работата с надарени деца;

на

педагозите

с

високи

•

предоставяне на информация за националните ученически конкурси с цел
издирване и стимулиране на творческите заложби на учениците;

•

оказване на съдействие при реализацията на творческо-образователни
инициативи, организирани от ценrьр за работа с деца.

б . Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на
социалек диалог „семейство - училище", посредством :
•

активно включване на родителската общност с оглед по-ефективно

реализиране на стратегията за развитие на училището и обновяване на
материално-техническата база;

•

мотивиране на родителската общност да подкрепя материално и
финансово образователната дейност;

•

медиация и стимулиране на родителската общност да помага за
осигуряване на единомислие по спорни въпроси между училището и
външните институции и юридически лица, за елиминиране разногласия и
предотвратяване на конфликти , за намиране, оценяване и предлагане на
алтернативи за решаване на възникнали проблеми .

-

7. Използване на добри педагогическн практикн за измервания и управление, свързани с
влиянието на училището върху социалната инфраструктура , с имиджа на

-

заинтересовани от дейномта и постиженията й общности, посредством :

педагогическата колегия, с диалога, който тя води в обществото, както и с другите
•

-

създаване на система за мониторинг на ефективносrга на взаимодействие

на училището със социалната среда съвместно с органите на местната
власт и Общинската комисия за превенция на противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни ;

•

модернизация и реализация на програмите за нравствено-правово,
гражданско-патриотическо,
екологично ,
естетическо
и други

-

•

развитие на социалнопсихологическата помощ на учениците и техните
родители ;

-

•

разработка и реализация на механизми за взаимодействие на училището и
организациите за извънучилищна дейност .

направления в социализацията на учениците;

_

_

8. Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на разнообразие от
поведения, етични системн и ценности, които се предават, практикуват и утвърждават
от членовете на училищната общност в условията на осъществяване на образователните
дейности в междукултурни взанмодействия, посредством :
•

стимулиране на участието на учениците в пресъздаването на традиции и

обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности ,
съобразно Държавния
образование ;

•

образователен

стандарт

за

приобщаващото

отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и
официапни празници, срещи с изrькнати личности с принос към

развитието на културата, изкуството и образованието в регионален и
национален мащаб .

9. Рационализиране на стратегията за преиенqия и противодействие на асоциалното
-

поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни чрез:

•
--

реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на
противообществените прояви, посредством ефективно организиране на
извънкласната и извънучилищната дейност;

•
•
°
•

застрашените от отпадане ученици , децата - жертви на насилие, децата с
проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания ;
тьрсене на възможности за включване на децата в определени дейности с
превантивен характер , обучение на връстници от връстници ;
стимулиране на активно работещите в Училищната комисия за превенция

на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по ред,
определен от директора на училището и съобразен с действащото
законодателство;

~

_

предприемане на мерки (с ресурсите и потенциала на училището) за
решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца,

•

организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на

възпитанието и развитието на техните деца с оглед оказване от тяхна
за превенция на
страна на съдействие на комисиите
противообществените прояви на мanолетни и непълнолетни и
подпомагане дейносrга на училището в противодействието му срещу
наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
~

•

провеждане на работни срещи със социални работници за получаване
конкретни методически указания за работа със семейства, в които има

определен риск за децата (ученици, живеещи в неблагоприятна среда,
семейства с родител(и), изтьрпяващи присъда, семейства с криминално

проявени родители, семейства с родители, които злоупотребяват с
алкохол или наркотици, семейства с психично болни родители,
-•

семейства, в които се упражнява различен вид насилие, социanно слаби
семейства, в които децата не се отглеждат от родителите);
реanизиране на училищни програми , проекти и други форми за

привличане на общественостга в дейностите по превенция и
противодействие на противообществените прояви на малолетните и

~

непълнолетните и за защита правата на децата.
10. Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на децата на територията на
училището, посредством :

•

ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни

•

условия на обучение, възпитание и труд, който да бъде задължителен за
всички ученици , учители и непедагогически персонan;
извършване на проверки на всички обекти, застрашаващи здравето и
живота на учениците и учителите : състояние на шахти, водопроводи ,
сrьлби, спортни съоръжения, двор, сграда и т. н . от комисията по

"

осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани
нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за
отстраняването uM. Прегледът на обектите да се извършва периодично и
в случаите на екстремни ситуации, като се обръща особено внимание на

~

_

електроинсталацията;
•

провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководи тели за
охраната на труда в училище и потенциалните опасности и оформяне на
тетрадка за охрана на труда с подпис от всеки ученик;

•

стриктно спазване от ръководителите на правилата за движение по

•

пътищата при извеждане на групи ученици извън училище и по време на
походи и други;
рационanизиране на пропусквателния режим в училището .

~

-

~

11. Коипютъризация на образователните дейности и управлението на училвщето чрез :
.

електронни дневници
•
•
•

поддържане на сайт на училището ;
развитие на мултимедийна среда;
прилагане на информационните технологии в преподаването ;

12. Определяне и прилагане на система от правнла, проqесн, процедури и взаимовръзки
за управление на училището и за изпълнение на стратегията за развитие, посредством :

•

организация на училищната дейност за постигане на резултати,
основаващи се върху набор от основни принципи , форми и методи,
отразени в стратегията за развитие, които включват :

^
•
•
•

ориентиране към резултатите ;
внимание към личносrга на ученика, лидерство и постоянство на целите,
фиксирани в стратегията;
непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на новости ; взаимноизгодно

партньорство, социапна отговорност на училищната организация за
качеството на постиганите резултати .

5. Дейности за постигане на целите

5.1. Административно - управленска дейност:
1. цчастие на училището в програми за финансиране ;
2.Контакти с различни институции по актуапни теми и проблеми;
5.2. Образователно- възпитателна дейност :
1. Прилагане на иновативни технологии
_

1.1. Разчупване рамките на стандартната класно - урочна система с нови методи и форми
1.2. Прилагане на интерактивно обучение;
2. Обособяване на училището като център на социапни и културни изяви, разширяване
връзките с общественосrга за популяризиране и фиксиране ролята на училището ;
2.1. Внедряване допълнителни форми на работа с учениците - планирано, по график,
съгласувано с интересите на учениците и техните родители;
5.3. Квалификационна дейност :

-

1. Планиране вътрешно квалификационна дейност , осигуряваща необходимата педагогическа
и методическа култура и подготовка на педагозите, в съответствие с Държавния образователен

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
-

педагогически специалисти /48 часа за атестационен период.

2. Извънучилищна квалификация по приоритети за повишаване на конкурентно способносrга
и професионалното самочувствие на педагогическата колегия ;

_5.4. Социално - битова и финансова дейност :
1. Поддържане на добрия облик на училищната сграда.
2. Планиране разходването на средствата, осъвременяване на техника и други помощни
средства по приоритети.
5.5 Мониторинг и оценка на резултатите
Провеждане на мониторинг за степента на реализиране на стратегията, посредством :
1. Периодично събиране и отчитане на определена информация по изпълнение на различните

задачи, запегнали в стратегията;
2. Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото състояние на управлението на

образователните дейности .
3. Своевременно осъществяване на промяната в съответствие с потребностите на училищната
среда.

б. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията
• 1.
Делегегирани средства
• 2.
Собствени приходи от отдаване под наем
• 3.
Средства, набрани от Училищно настоятелство
• 4. Дарения от спонсори
• 5.
Разработване и реализиране на проекти
• 6. Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти

7. Заключение

Предложената стратегия отразява намеренията на педагогическия колектив на 148 ОУ
„Проф . д-р Любомир Милетич"

за развитие и усъвършенстване на образованието през

следващите четири години. Hpu определяне приоритетите на тази стратегия сме се
ръководили от разбирането, че развитието на образователната система има за основна цел
формирането на свободна и творческа личност, чиято социална функция е интегриране в
обществото и участие в неговото обновяване и проhцгна.

Стратегията обхваща периода 2016 - 2020 г. Актуализира се в началото на всяка учебна
година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в
нормативната база на образованието.

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите с
конкретните срокове и отговорници . Със стратегията за развитие на училището са запознати
всички членове на колектива, учениците и родителите .

