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                       І. Въведение  

 

                      Светът се променя и обновява. Всеки, който иска да не 

изостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, 

своите знания и ценностна ориентация. Това, което не се променя обаче, е 

че образованието винаги е най-добрата инвестиция. 

                          Четиригодишната програма за развитие на НУ „Васил 

Левски” гр.Белоградчик, за периода 2016 – 2020 година е изготвена въз 

основа на опита на педагогическия колектив и административното 

ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на 

училищната образователна среда и представят нашите виждания за 

европейското развитие на училището и за  изграждане на личности. 

Нашият екип поема отговорност да провежда училищната политика, в 

която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното 

развитие на децата и учениците в НУ „Васил Левски”, и се ангажира с 

постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност 

на управлението. 

 

                      I. Основни принципи при разработване на Стратегията  

 

                      Основание за разработване на Стратегията за развитие на 

Начално училище „Васил Левски” – град Белоградчик е Законът за 

предучилищното и училищно образование. Самата Стратегия е резултат от 

промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето 

училище, към модернизиране на образованието, към по-стриктно 

съблюдаване на правата на децата и учениците и възпитанието им в духа 

на националните и етнически ценности.  

                        

 

                       II. Анализ на състоянието на училището и на вътрешната  

среда 

 

                       Училище „Васил Левски” е единственото начално училище 

на територията на област Видин. То е средищно училище и за учениците 

от следните направления: с.Боровица, с.Чифлици, с.Протопопинци,  

с.Търговище, с.Средогрив, с.Дъбравка, с. Раяновци, с.Салаш и гара 

Орешец. НУ „Васил Левски” приема деца и ученици в подготвителна група 

и първи клас. 

                       В училището се обучават 232 деца и ученици от I – IV клас и 

подготвителна група, обединени в 10 паралелки. От всичките 232 ученика 
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120 са момчета и 112 – момичета, учениците роми са 144. Пътуващите 

ученици са 19, ученици на целодневно обучение – 91.Броят на учениците 

със СОП е 12, а учениците от ДДЛРГ са 3. 

                       Педагогическият персонал е общо 18, директор, зам. 

директор по УВД и 16 педагози, от които 14 жени и 2 мъже. 

                       По образование същите се разпределят както следва: 

                      - с висше образование /магистър/   -  11 

                      - с висше образование /бакалавър/  - 4     

         - с образователна степен „професионален бакалавър”  - 3 
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                    По възраст данните са: 

 

                      - под 30 години             - 0 

                      - от 31 до 35 години      - 1 

                      - от 36 до 40 години      - 3 

                      - от 41 до 45 години      - 1 

                      - от 46 до 50 години      - 4 

                      - от 51 до 55 години      - 3  

                      - от 56 до 60 години      - 3 

                      - над 60 години              - 3 
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                       Съотношение между учителите без квалификация, с II, IV и V 

ПКС. 

-  без квалификация – 13 

-  с V ПКС                - 2 

-  с ІV ПКС               - 1 

-  с II ПКС                 - 2 
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Диаграма за състава на учениците по етнос, по класове: 
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                      Училището разполага с 10 класни стаи, компютърен кабинет с 

локална мрежа и достъп до Интернет, ресурсен кабинет, физкултурен 

салон, медицински кабинет, библиотека, спортни плащадки. 

                       Изградени са ученически групи по ИКД и спортни отбори по 

футбол и шах. 

                       Училището се помещава в сграда, строена през 1901 година, 

разположена на югоизток от централния площад, върху общински терен с 

площ 2000 кв.м. и 1500 кв.м. спортни площадки . 
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                        Анализът на движението на учениците в началната 

образователна степен показва тенденция на устойчивост, т.е. запазване 

броя на  паралелките. 

                        Средната пълняемост на паралелките през текуща година е 

25,7 ученика, която е по-висока от  максимума за паралелки от начален 

етап. Тенденцията е в следващите учебни години пълняемостта да се 

запази.  
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                       В училището се обучават ученици от български (37.5%) и  

ромски (62,5%) произход. Отпаднали ученици няма.  Всички ученици 

владеят сравнително добре българския език. В училището ни за учениците 

със специални образователни потребности  се грижат 2-ма ресурсни 

учители, които по предварително изготвена програма работят с тях. В 

училището се работи и с талантливите деца.     

 

 

Силни страни Възможности 

 Обезпеченост с правоспособни и 

мотивирани учители. 

 Добро равнище на получените знания и 

изградени умения, съобразени с ДОС. 

 Добра координация и обем на 

информация между учители, класни 

ръководители и ръководство на 

училището при работа със 

застрашените от отпадане ученици, 

ученици с проблемно поведение. 

 Съобразяване с интересите и 

 Разширяване на 

извънкласните дейности. 

 Разширяване на връзки и 

дейности с НПО и 

реализиране на съвместни 

проекти. 

 Ритуализация на училищния 

живот: емблема, цялостна 

униформа. 

 Разширяване на дейностите 

по превръщане на 
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потребностите на учениците. 

 Работа по интеграция на деца със 

специални образователни потребности 

 Работа по интеграция и успешна 

социализация на деца и ученици от 

етнически малцинства. 

 Няма отпаднали ученици. 

 На пътуваците ученици са подсигурени 

учители, които им помагат всеки ден 

до тръгването на училищния автобус. 

 

училището в желана 

територия на учениците. 

 Активна дейност по 

проектите на ЦОИДУЕМ. 

 Съхраняване и развитие на 

културната идентичност на 

учениците от ромски 

произход и превръщане на 

етнокултурното 

многообразие в източник на 

взаимно опознаване, 

уважение и сътрудничество в 

общата образователна среда. 

 Приобщаване и приемане на 

родителите – роми към 

образователния процес и 

засилване на участието им в 

училищния живот. 

Слаби страни Заплахи 

 Недостатъчна мотивация на 

учениците роми за усвояване на 

трайни знания. 

 Необходимост от по-активна работа с 

ученици с различни индивидуални 

потребности. 

 Недостатъчна координация между 

учители и родителите на децата 

роми. 

 Недостатъчна работа с родителите 

роми за повишаване осведомеността 

им относно образователно-

възпитателния процес и разясняване 

ползата от образование. 

 Не се съизмерват постиженията на 

учениците по випуски. 

 Липсва система за морално и 

материално стимулиране на учители 

и ученици.      

 Намаляване броя на 

учениците. 

 Очакван рестриктивен 

бюджет за следващите 

години. 

 Нарастване на социалните 

различия между 

учениците. 

 Негативно отношение към 

училището и липса на 

мотиви за учене. 

 Отлив от учителската 

професия. 
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              III. Образователно – възпитателен процес 

 

Силни страни Слаби страни 

 Превръщане на НУ „Васил Левски” в 

„Училище за всяко дете”- съгласно 

избраната визия на училището. 

 Целенасочена допълнителна работа с 

деца в риск, даровити деца и ученици, 

застрашени от отпадане. 

 Прием на подготвителна група. 

 Повишаване грамотността на 

учениците, подкрепа на децата в 

неравностойно положение и превенция 

от ранното отпадане от училище чрез 

дейностите по проекта от Програмата 

„Еразъм +“ „Четенето е забавно“. 

 Допълнително обучение за учениците с 

обучителни трудности, чрез занимания 

по проект „Заедно – успешни и 

толерантни към ЦОИДУЕМ. 

 Активна дейност по програмата 

„Полицейско детско управление“. 

 Липса на разнообразно 

обучение в рамките на  ИКД 

и спорт. 

 Сравнително ниска 

дееспособност, 

нездравословни навици на 

учениците. 

 

 

 

                 IV. Учебно – техническа и материална база 

 

 

Силни страни Слаби страни 

 Училището разполага с добре оборудван 

компютърен кабинет. 

 Добре обзаведен медицински кабинет. 

 Дванадесет преносими компютъра с 

телевизори за презентиране. 

 Нови и съвременни, функционални 

мебели. 

 Наличие на разнообразни нагледни 

учебни материали и пособия. 

 Необходимост от 

подобряване и разширяване 

на спортната база – 

физкултурния салон е 

ремонтиран и с нови 

спортни съоръжения, но е 

малък по размери.Да се 

освежи и пребойдиса 

първото игрище в 

училищния двор. 

Недостатъчна грижа за 

опазване на материално – 
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техническата база на 

училището. 

  

 

 

                 V. Финансиране 

 

              

             НУ „Васил Левски” е общинско училище и се финансира чрез 

бюджета на община Белоградчик. Училището работи на делегиран 

бюджет. Финансови средства НУ получава и чрез работа по проекти на 

МОН, Европейски  проекти „Еразъм +“, ЦОИДУЕМ и спонсорство. 

 

 

 

 

                VI. Анализ на външната среда   

 

              Влиянието на външните фактори върху развитието на 

образованието има негативно въздействие, изразяващо се в нарастващата 

дисхармония между мисията на училището и неясно дефинираните 

изисквания към качеството на образованието. Училището като институция 

функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва 

силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението 

на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на 

Силни страни Слаби страни 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДМС, ДТВ, 

работно облекло, СБКО. 

 Малко са приходите от 

отдаване под наем. 

 Недостатъчна активност от 

страна на родителите с 

възможност за дарителска 

инициатива. 
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адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, 

промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на 

учителите. Решаването на този проблем преминава през мотивационната 

сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен 

проблем в днешното време.      

 

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

 

 

 Благоприятно териториално 

разположение на училището. 

 НУ „Васил Левски” реализира 

успешно сътрудничество с ОДЗ 

„Иглика”, ДК и ОЗД към 

дирекция „Социално 

подпомагане” 

 Постоянна работа с ДПС към РПУ 

 Сътрудничество с Общината и 

РУО  гр.Видин. 

 

 

 Липса на регистрирано 

училищно настоятелство. 

 Липса на инициатива или 

усилия от страна на 

училището да работи за това 

родителите да станат активен 

участник в учебно-

възпитателния процес. 

 

 

 

 

 

СТРАТАГИЧЕСКА  ЧАСТ 

 

 

                   VII. Визия 

 

                Визията на НУ „Васил Левски” гр.Белоградчик преминава през 

неговото минало и настояще.Утвърдило се през годините като водещо 

начално учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с 

постиженията си в образователното дело, неговата визия се формира като 

ключов, притегателен образователен център, в който основна 

образователна ценност ще бъде високото качество на овладените знания и 

умения. Вярваме, че НУ „Васил Левски“ ще се утвърди като средище за 

формиране на личности, уважаващи другите, владеещи полезни 

компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват 

и прилагат за себе си и в полза на общността. Ето защо нашата ВИЗИЯ е: 

НУ „Васил Левски” гр.Белоградчик – Училище за всяко дете. 
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                   VIII. Мисия 

 

                  НУ „Васил Левски” осигурява за учениците от град Белоградчик 

и прилежащите села качествен образователен процес чрез създадена 

оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с 

родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към 

потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип 

е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и 

пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към 

гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

Затова нашата МИСИЯ е: „Училище, предоставящо качествено 

образование.  

 

 

 

                   IХ.Програмна система на Подготвителна група в НУ 

          Основна цел на програмната система на ПГ в НУ " В. Левски" е да се 

осигури емоционален и психологически комфорт на детето, както и да се 

създадат оптимални условия за развитие на индивидуалния му личностен 

потенциал. 

          Това се осъществява чрез : 

        1. Осигуряване на системно възпитание и подготовка, съобразени с 

актуалните образователни потребности и държавните образователни 

стандарти, с индивидуалния и възрастов потенциал на децата, както и 

особеностите на тези със СОП, от социално слаби семейства, деца за 

които българския език не е майчин. 

         2. Усвояване на ключови умения, знания и отношения, които 

създават връзката между образователното съдържание и резултатите от 

образователните направления. 

         3. Осигуряване на ефективна система от подходи на педагогическото 

взаимодействие- ситуационен, конструктивен и др., като водещият е 

игровия подход. 

         4. Осигуряване на ефективна система от форми на педагогическо 

взаимодействие: 

       Основни педагогически ситуации по образователно направление: 
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             -    БЕЛ  

             - Математика 

             - Околен свят 

             - Изобразително изкуство 

             - КТБД 

             - Музика 

             - Физическа култура 

        Допълнителни педагогически ситуации: 

             - Утринна гимнастика, празници, спортно- подвижни игри и др.  

         5. Осъществяване на вътрешно оценяване на резултатите чрез 

диагностични дейности. 

          За по- цялостно реализиране на водещите цели, програмната система 

включва подходящо разпределение на формите педагогически 

взаимодействия: 

               - дневен режим 

               - седмично разпределение 

             Дневен режим: 

  - Прием на децата          - 7, 45- 8, 15 

 - Утринна гимнастика        - 8, 15 - 8, 30 

 - Сутрешна закуска          - 8, 30  -8, 50 

 - Педагогическа ситуация     - 9, 00- 9,30 

  - Подвижни игри           - 9, 30  - 9, 45 

  - Педагогическа ситуация    - 9,45  -10, 15 

 - Допълнителна закуска      - 10,15  - 10, 30 

 -Педагогическа ситуация     - 10,30  - 11, 00 

 - Дейност по избор          -11,00  - 11, 30 
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 - Допълнителни дейности    - 11, 30 - 12, 15 

 - Изпращане на децата      - 12, 15  - 12, 30 

    Седмично разписание: 

Понеделник               Вторник           Сряда            Четвъртък           Петък 

1.Околен свят           1. Математ.    1. БЕЛ          1.Матем.        1.Ок.свят 

2. БЕЛ                       2. Музик        2. КТБД        2.Из.изк.        2. Музика 

3. Физ.култура         3. Из.изк.       3.Матем.       3.БЕЛ             3.БЕЛ 

4.КТБД                       4.БЕЛ              4. Физ.култ.   4. Физ. култ.    

 

 

                  X. Целеполагане 

 

              Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните 

фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и 

прилагайки съвременни технологии на планиране, се достига до следния 

вид на целите, подцелите и мерките за реализация: 

 

 

Г Л А В Н А  Ц Е Л 

 Издигането 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 и развитие на умения за 

учене през целия живот. 

 

П Р И О Р И Т Е Т И 

1.Ориентация на образователната политика към личностно-центрирания подход. 

Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

2.Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование. 

3.Подобряване на мотивацията за учене. 

4.Обогатяване на творческия капацитет на учителите. 

5. Повишаване ефективността на управлението на училището. 
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               XI. План за действие с финансиране: 

 

 

 

№ 
 

Дейност 
 

финансиране 
 

срок 

1. 

 

 

 

Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Стратегия, Етичен кодекс, 

методическо обединение и комисии. 

 

 

 

 

От делегирания 

бюджет 

 

 

 

До 15.09. на 

всяка година 

 

 

2. Промяна на методите на обучение, 

организацията на урока, които да водят 

до реално участие на ученика в урока. 

 

От делегирания 

бюджет 

 

целогодишно 

3. Усъвършенстване на урочната работа, 

прилагане на интерактивни методи на 

обучение. 

 

От делегирания 

бюджет 

 

целогодишно 

4. Семинари, обучения и 

квалификационни форми с учителите, 

придобиване на ПКС 

 

От делегирания 

бюджет 

 

целогодишно 

6.Привличане на ресурси от външната среда. 

7.Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес. 
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5. Утвърждаване на извънкласни форми 

съобразно интересите и желанията на 

учениците. Участие в проект „Твоят 

час“. 

 

От делегирания 

бюджет 

 

До 15.09. на 

всяка година 

 

6. Привличане на мотивирани 

педагогически специалисти, с 

подчертан афинитет към иновации. 

 

От делегирания 

бюджет  

 

Постоянно 

7. Утвърждаване на система и правила за 

атестиране на учителите. 

От делегирания 

бюджет  

В началото  

на всяка 

учебна 

година 

8. Разработване и утвърждаване на 

система за морално и материално 

стимулиране на учителите. 

 

От делегирания 

бюджет 

 

До края на 

2016 год. 

9. Координиране на приоритетите и 

действията на обществения съвет и 

училищното ръководство. 

  

Постоянно 

10. Участие на родителите в провеждането 

на училищни инициативи, уроци, 

извънкласни форми, НВО. 

От делегирания 

бюджет 

Постоянно 

11. Разработване, спечелване и управление 

на проекти по програми на МОН, 

Еразъм+ и други. 

Финансиране от 

проектите 

2016 – 2018 

година 

 




