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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:
1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа
2020”
2. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030)
3. Закон за предучилищното и училищно образование.
4. Държавни образователни стандарти.
5. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот
6. Национална референтна рамка.
7. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
8. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности
/Стандарт за приобщаващо образование/
9. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009
10. Съвместен меморандум по социално включване на Република България
11. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна
училищна възраст.
12. Национална програма за ИКТ в училищата
13. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
14. Регионални приоритети на средното образование.
15. Общински политики в средното образование.
16. Иновативно училище 2020-2024
17. Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030).
Стратегията за развитие на ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” обхваща периода от 2020 до
2024 година, като се актуализира на две години или при необходимост.
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ИСТОРИЯ, СТАТУТ
ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” има 176 годишна история и е едно от старите училища в
Североизточен регион. Днес ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е двуетажна масивна сграда с 16
класни стаи, два компютърни кабинета, голям физкултурен салон, съблекални, медицински
кабинет, учебна работилница с три кабинета, видеозала, голяма спортна площадка и релефна
географска площадка. В училището са построени локално водно отопление и ученически стол с
кухня.
В него се обучават около 35 ученици от 1 до 7 клас от различни социални среди, с различна степен
на социализация и личностно развитие, живеещи както в населеното място, така и в селата Бабово,
Кошарна и Стамболово, от 8 педагогически специалисти. Съгласно промените в Закон за
предучилищното и училищно образование и възможността за училищна автономия, училището не
променя наименованието си. Предимство на училището е целодневната организация на обучение,
в която са сформирани 2 групи по целодневна организация на учебния ден от 1 до 7 клас.
Училището осигурява транспорт, обедно хранене и целодневно обучение на около 20 пътуващи
ученици от закрити училища от близки населени места в община Сливо поле. За развитието на
интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на
всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и
интересите му в училището са сформирани клубове по интереси: „Любители на словото и
книгата“, „Околен свят“, „Аз творя“ и „Здрави, силни, работоспособни“. Продължава работата по
„Проект за успех“. За постигане на целите си училището работи в партньорство с активно
Училищно настоятелство и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната
власт и неправителствени организации.
Страгегията за развитие на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - Ряхово за периода 2020/212023/24 учебна година е изготвена въз основа на компетенциите, опита на ръководството и
педагогическата колегия в сферата на образованието, реализирани в училището. Нашите
приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и
представят нашите виждания за качествено образование според европейските стандарти за
развитие на училището и изграждане на високоинтелигентни, успешни и морални личности.
Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат
образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в училището и се
ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на
управлението.
2. АНАЛИЗ
2.1 Социално-икономически анализ:
Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни начини за
справяне с тези предизвикателства на ОУ - Ряхово:
Новият Закон за предучилищното и училищно образование, приет през 2015-та година,
бележи началото на образователна реформа. Предизвикателства пред традиционните
образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично
променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и
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комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с
предизвикателствата пред училището е изграждането на инициативни личности, уважаващи
другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене
през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си
и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна
конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са
подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното
постигане.
Ключовите компетентности, които учениците в ОУ - Ряхово трябва да овладеят като
комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното
им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в
изучаването на общообразователната подготовка. ОУ - Ряхово предприема политики и мерки за
подготовката на учениците за участие в социалния живот и пригодността им за реализация на
пазара на труда в областта на дигиталните компетентности и социалните и граждански
компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности
за учене през целия живот.
Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство - осигуряването
на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование,
като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на всеки ученик и на разнообразието от
потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образование ОУ - с. Ряхово
дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се интегрират ученици със специални
образователни потребности /СОП/. Училището е от първите в областта, започнали процес на
интеграция на деца със СОП още през 2006 година.
Пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването родителите
като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за
граждански контрол чрез участие в обществени съвети. Сформиран е Обществен съвет към ОУРяхово. В училището успешно функционира Училищно настоятелство, регистрирано в регистъра
при Окръжен съд гр. Русе с решение № 3724/23.11.98 г. по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Предстои създаване на Ученически парламент в ОУ - Ряхово като форма за
ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за
училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове и училищния учебен
план.
Автономията на училището да разработва училищни учебни планове, учебни програми за
разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на
съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е истинско предизвикателство,
носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото резултатите от избора стават известни след
години. В този контекст училището поема предизвикателството да разработва учебни програми,
свързани с новите технологии, иновациите, природните и обществени науки, в резултат на които
да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети.
Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в
задължение. В ОУ - Ряхово квалификацията и кариерното развитите на педагогическите
специалисти се реализира чрез обучения по специализирани национални програми и повишаване
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на компетентностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния
профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на
националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка
на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на
педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието
на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за
управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което
училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.
Демографска характеристика:
Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на училището. Найсилно изразени негативни фактори са икономическите, социо-културните и финансовите, които
имат определящо значение. Демографските, инфраструктурните и социални промени направиха
възможна образователната реформа с приемане на ученици от закрити училища в близки населени
места от община Сливо поле в средищните училища.
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ряхово намира своето място в системата на
общински училища като средищно училище с целодневна организация на учебния ден.
За учебната 2020/2021 год. в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - Ряхово са сформирани 3 слети
паралелки, от които:
Начален етап (I-IV клас) – 2 слети паралелки;
Прогимназиален етап – V и VI - слят клас и VII самостоятелен клас;
Под формата на избираема подготовка и извънкласни дейности деца от различни възрасти
участват в сформираните клубове.
Работата на училището по проекти, резултатите от учебния процес и от състезания го правят
много добро място за обучение.
2.2. SWOT – анализ
Силни страни
•
•
•
•
•

100 % квалифицирани специалисти;
25 % от тях са с 5 ПКС;
62% с 4 ПКС
Интерактивен графичен дизайн
Добри постижения на НВО;
Добър среден успех на училището като постоянна величина:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
През учебната 2020/2021 г. в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ряхово

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV КЛАС
Общ брой ученици

БЕЛ – 27 май
явили се

1

1

БЕЛ
Математика
Общ среден бал:

2017
13.83
9.83
11.83

неявили се

0
2018
11.25
10.75
11.00

Математика – 28 май
явили се
неявили се

1

0

2019
15,25
16,67
15.96

2021
30.00
30.00
30.00
5

Среден бал от въведените тестове за ІV клас в сайта admin.zamaturite.bg

Сравнение на
резултатите за IV клас по
предмети (в точки) с
предходни години
40

Сравнение на резултатите за VІІ клас
по предмети (в точки) с предходни
години
50
40
30

30
20

20

10

10

0
2017
БЕЛ

2018
Математика

2019

0

2021

2018
БЕЛ

Общ среден бал:

2019

2020

Математика

2021
Общ среден бал:

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІ КЛАС
Общ брой ученици

БЕЛ – 16 юни
явили се

7

7

БЕЛ
Математика
Общ среден бал:

2018
27.75
24.96
26.35

неявили се

0
2019
35.50
17.96
26.73

Математика – 18 юни
явили се
неявили се

7

0

2020
29.30
23
26.15

2021
42.21
17.25
29.73

Среден бал от въведените тестове в сайта admin.priem.mon.bg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Успешно интегриране на ученици със СОП;
Разрешаване на проблеми в урочната работа на учителите от целия екип;
Много добра материално-техническа база;
Утвърдени правила за прием в I клас и целодневно обучение;
Прием на ученици извън района на училището.
Едносменен режим на обучение;
Много добри постижения при участия в конкурси и състезания в различни области;
Сформирани на две сборни групи за ЦДО за учениците от начален и прогимназиален етап;
Изградени вътрешноучилищни комисии и методично обединение;
Наличие на мотивация за повишаване на квалификацията;
Изграден работен екип по усвояване на средства по различни програми чрез писане и реализиране
на проекти;
Осигуреност със задължителна документация;
Наличие на информационни програмни продукти;
Добро управление на финансови средства в условията на делегиран бюджет;
Партниращо училищно настоятелство;
Добро взаимодействие с институции;
Наличие на ученически стол;
Наличие на ученически автобус.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слаби страни
Ниска пълняемост на паралелките и работа в слети класове;
Непълноценно използване на Информационните и комуникационни технологии в
обучението;
Слабо застъпени интерактивни методи в урочната дейност, за много ученици ученето е
скучно, учениците запаметяват, но не анализират, не интерпретират, не оценяват
информацията;
Учениците не знаят как ефективно да решават проблеми (особено конфликти), не поемат
отговорност за действията си;
Много ученици и техните родители не виждат връзката между това, което се учи и реалния
живот, голям % от тях не прилагат на практика това, което учат;
На преподавателите не достигат ресурси (особено време) за да посрещнат учебните и
поведенческите нужди на всички техни ученици;
Незаинтересованост от страна на ученици;
Ограничението на времето, с което учителят разполага в часа;
Затруднена връзка с родители на ученици с проблеми поради нездравата, безконтролна
семейна среда с нарушени нравствени ценности;
Тревожно агресивно поведение на ученици;
Намалява тенденцията на учениците, напускащи училище поради емигриране на
родителите им в чужбина;
Липса на дигитални устройства на част от учениците за обучението в електронна среда
Санитарният възел не е напълно обновен.

Възможности
Засилено участие в проекти с цел осигуряване на финансови средства за закупуване на ИКТ
оборудване;
По-засилено включване на родителите в училищните инициативи;
Провеждане на рекламни кампании във връзка с прием на ученици;
Стимулиране за участие на преподавателите в квалификационни програми на МОН и РУО;
Провеждане на вътрешноучилищни квалификационни форми (дискусии, форуми, работа в
групи, споделяне на опит и др.)
Изнесени обучения с подбрани лектори - инструмент за мотивиране на добрите учители;
Разширяване на връзките с НПО и други организации и институции с цел реализиране на
партньорски проекти и съвместни инициативи
Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни дейности
Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците в свободното им време и през
летните месеци.
Грамоти за участието на децата в училищни и извънучилищни мероприятия;
Учителите трябва да подготвят учениците да се справят с текущата и бъдеща реалност и да
подобряват постиженията си в училище;
Промяна в методите на работа с цел осигуряване на ефективна промяна и подготовка на
учениците за учене през целия живот в условията на непрекъснато променяща се среда;
Създаване на практически методи на подобрение и условия, в които всеки ученик да поема
отговорност за ученето си чрез осигуряване на „инструменти", с които учениците да си
поставят цели, да анализират, да съставят и изпълняват план, да оценяват постигнатото, да
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решават конфликти, да работят в екип, да знаят как да учат и да могат да учат ефективно
през целия живот.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опасности
Намаляване броя на учениците
Кандидатстване на ученици след завършен IV клас в специализирани училища
Движение на учениците между училища в общината и извън нея.
Очакван рестриктивен бюджет за следващите години
Липса на средства от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за капиталови
разходи, което спира изпълнението на неотложни ремонти.
Нарастване на социалните различия между учениците
Изоставане от съвременните тенденции в образователната система при използването на
ИКТ.
Изменения в законодателството
Силно бюрократизиране на отчетността при работа по проекти;
Негативно отношение на обществото към образователните институции;
Липса на стимули за творчески, иновативен подход към преподавателската работа;
Застаряващи кадри, липса на млади кадри.

Организация

Общо /абсолютен дял/
Общо /относителен дял/

Положително влияние
Силни - 22
Възможности -13

Негативно влияние
Слаби - 18
Опасности - 12

35

30

54 %

46 %

2.3. Статистика и прогнози
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Ряхово е общинско училище, финансирано от бюджета
на Община Сливо поле. Предоставената му за управление собственост е публична общинска
собственост.
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1. Брой на групи/паралелки и деца/ученици по учебни години за периода 2018 - 2022 г.

Прогнозен брой ученици
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
0

10

20

30

40

50

60

70

2. Кадрова обезпеченост и професионална квалификация на персонала.
Директор - 1, Учители, учители в ЦДО - 7, Счетоводител – 1(на половин щат), Деловодител
- 1, Домакин - 1, Огняри/ Работници по поддръжка - 1, Шофьор/Портиер - 1, Хигиенисти – 1,
Готвач – 1, Работник в кухня - 1.
Брой учители с 5 ПКС – 2, с 4 ПКС – 5.
3. Състояние на материално-техническата база - оборудване и офиси
ОУ ”Свети Свети Кирил и Методий” се помещава в основна сграда на 2 етажа и
прилежаща към нея пристройка. В основната сграда са поместени класните стаи на
паралелките от начален етап и кабинети по всеки учебен предмет, мултимедиен център. В
прилежащата сграда са разположени физкултурен салон със съблекални и училищен стол.
Училищният стол функционира нормално, а физкултурният салон е ремонтиран. През
последните пет години в него са вложени приблизително 111 хил. лева и се необходими още
за пълното му възстановяване.
ОУ ”Свети Свети Кирил и Методий” разполага с добра материална база, обновявана
периодично според възможностите на училищния бюджет, като се използват също така
общинско и проектно финансиране, дарения. Училището се отоплява на дизелово гориво. С
цел икономии и вместване в рамките на училищния бюджет, се използват допълнително
отопление с печки на твърдо гориво, осигурено от настоятелството, което решава проблема с
топлината в класните стаи през зимния период. През 2010 г. по проект бе осъществена смяна
на дограма, смяна на осветителните тела и освежаване на класните стаи. През 2012-2013 г.
беше поставен ламиниран паркет в три от стаите по проект „Целодневна организация на
учебния процес". За три стаи бяха доставени по проекта бели дъски и обзавеждане. През 2013
г. бяха ремонтирани и боядисани спортните съоръжения в училищния двор. През 2016-2017г.
училището работи по проект „Твоят час“ с три групи и в две от стаите бяха доставени бели
дъски, мултимедия, лаптоп и флип чарт.
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Необходимо е да бъде подменена постепенно мебелировката на класните стаи.
Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието.
Компютърните кабинети е с локална мрежа и достъп до интернет. В сградата на училището е
осигурено и Wi-Fi покритие. На преподавателите е осигурен непрекъснат достъп до интернет
и технически средства за обезпечаване на образователно-възпитателния процес. През 2014 г.
по НП „ИКТ в образованието“ и с дофинансиране от училищното настоятелство беше открит
втори компютърен кабинет, оборудван с нови мебели, ергономични столове, щори, бяла дъска
и мултимедиен проектор.
Работата по проект „Подкрепа за успех“ в четири групи допринесе за оборудването
на групите с консумативи и материали за успешното изпълнение на поставените цели и задачи
в групите. По проект „Образование за утрешния ден“ се дооборудва компютърният кабинет
със слушалки, флаш – памет и необходимите консумативи.
В училищния двор е изградена площадка с дървена беседка. Обектът е финансиран
от ПУДООС и МОСВ по национална кампания „За чиста околна среда“. За учениците от I до
VII клас включително се осигуряват безплатни учебници за задължителна подготовка, а за
учениците от начален етап и учебни тетрадки.
На всички първокласници и деца от социално слаби семейства училищното
настоятелство осигурява тетрадки и помагала.
Всички стаи и кабинети са с PVC-дограма. Кабинетът химия е с теракота, а кабинетът
по биология с ламинат.
Закупена е нужната офис-техника - принтери, копирна техника, скенери, факс и
нужните консумативи.
Училището има осигурена рампа и тоалетна за деца със специални образователни
потребности и за достъп на хора с увреждания.
През последните години бяха извършени налагащи се ремонтни работи по
поддържане и обновяване на сградата на училището.
Необходимата училищна и учебна документация се осигурява своевременно и в срок.
Създаден е училищен сайт, който да осигурява допълнителни възможности за взаимодействие
и обмен на информация между учители, ученици и родители. С цел опазване живота и
здравето на ученици и персонал, както и на училищното имущество е осигурена охрана чрез
СОТ, електронна система за видеонаблюдение и портиер, финансиран от училищния бюджет.
4. Постигнати резултати и реализирани проекти през периода 2013 - 2020 г., действащи и
предстоящи проекти в периода 2021-2024 г.
1. Националната програма „На училище без отсъствия", Мярка „Без свободен час" заместване на отсъстващи учители в училищата.
Представеният проект предлага възможности за:
1.
Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и резултатите от него чрез
качествено и редовно провеждане на учебните часове.
2. Свеждане на свободните часове на учениците до минимум или липса на такива чрез
пълноценното им ангажиране в учебни занятия.
3. Своевременно осигуряване на заместващи учители на мястото на отсъстващите.
4. Утвърждаване авторитета на училището като учебно заведение, в което се извършва качествен
образователно-възпитателен процес.
Резултати:
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1.
2.
3.
4.

Създадена действаща, ефективна система за заместване на отсъстващите учители
Постигнати по-високи резултати в образователно-възпитателния процес.
Отговорно отношение на учителите към трудовите им задължения.
Нулев брой на „свободните часове" в училище.

2. НП "Оптимизация на училищната мрежа", Мярка "Изплащане на обезщетения на
персонала" - облекчен е бюджета на училището при пенсиониране, при съкращаване на щат и
освобождаване на персонал.
3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – осигуряване на нагледни
средства по природни науки
4. НП „Диференцирано заплащане", „Кариерно развитие" - осигурени средства за оценка
труда на педагогическия персонал и за кариерно развитие на учителите
5. НП „ Квалификация на педагогическите специалисти"
6. НП „Квалификация"
7. НП ПОЗПБЛ /за осигуряване на работа на продължително безработни лица/
8. НП „Информационни и комуникационни технологии в училище"
9. НП „С грижа за всеки ученик" – одобрен проект за учебната 2018/19 г. – начален етап
Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното
образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка
10. НП „Заедно за всеки ученик“
11. НП „Заедно за всяко дете“
Цели обхващането и включването в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, Постановление № 100 от 08.06.2018 година
прието от Министерския съвет, с което създава постоянно действащ
Механизъм. Механизмът регламентира дейността на екипите за обхват и функциите на
отделните институции на национално, регионално и общинско ниво в процеса на
издирване и включване на необхванатите в образование деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
Проекти 2013-2020:
12. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси";
13. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове
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Проекти 2021-2024
14. Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001 , осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –
2020 г.
Сформиране на групи за преодоляване на дефицити по български език, за дейности по интереси за
работа с компютър и творчески изяви в начален и прогимназиален етап.
15. Иновативни училища - Решение на Министерския съвет № 584 от 20 август 2020 година за
приемане на списък на иновативните училища в Република Българи на основание чл. 38, ал. 6 и
чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, с което ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, с. Ряхово е утвърдено за Иновативно училище под № 299 за учебната 2020-2021
учебна година и за периода за следващите 4 учебни години. За учебна 2021-2022 година в
училището ще се изучава „Интерактивен графичен дизайн-ИУЧ“ с група от 2 клас и Интерактивен
графичен дизайн-ФУЧ за 5-7 клас.
Представеният проект предлага възможности за:
Формиране на нови знания и умения за работа в среда за дигитално творчество чрез работа в
дигитална среда.
Използване на инструменти за векторен дизайн.
Приоритет на игрови технологии и метод чрез „Обучение чрез правене“
Първи стъпки във векторен графичен дизайн
Работа със слоеве
Усвояване на различни инструменти на средата
Очаквани резултати:
Познаване на здравни норми при работа с дигитални устройства
Възможност за работа в среда за интерактивен графичен дизайн
Овладяване предназначението на използваните инструменти
Знания за инвариантност на решение на поставен конкретен проблем
Изработване на изображение по зададен модел, пренареждане слоеве на изображение
Реагиране на съобщения, извеждани от използването на приложение и коригира своето
изображение, съобразно забележките.
16. НП „Иновации в действие“ – възможност за обмяна на добри практики между училища на
територията на различни общини.
17. Проект BG05M2OP0001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията
на кризи“
Представеният проект предлага възможности за:
Предоставяне на технически устройства, лаптопи и тяхното обезпечаване за успешно използване
в училищното образование по време на обучението в присъствена форма и в отдалечена среда.
18. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Образование за утрешния ден“
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Представеният проект предлага възможности за:
Разнообразни дейности, приложими в практиката и свързване на знанията и уменията в
образованието в реална и дигитална среда с професиите и бъдещето.
5. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – с. Ряхово работи 1 медицински специалист за
осъществяване на дейности по профилактика и опазване на здравето на децата и учениците, както
и медицинско обслужване на спешни състояния до пристигане на екипите за спешна медицинска
помощ.
В помощ работата на училището успешно и доказано работи 1 ресурсен учител.
Целодневното обучение се осъществява в две групи, разпределени както следва:
I- ІVклас - 1 група - 19 ученици;
V-VІІ клас - 1 група - 15 ученици;
3. МИСИЯ И ВИЗИЯ
3.1 МИСИЯ
Превръщане на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в модел на съвременно иновативно училище
с високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с
изискванията на ЗПУО, работещо за:
Формиране на личности, притежаващи функционална грамотност и компетентности,
необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в
съвременните общности.
Съществен акцент е поставен по отношение на възпитателната работа като неизменна част
от цялостния образователен процес. Това отразява както утвърдената българска образователна
традиция, така и визията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания,
умения и нагласи. Възпитателната работа е в основата на формирането на нагласите, на базата на
усвоените знания и развити умения в рамките на всяка една от компетентностите, в т.ч. през
процеса на обучение. Утвърдена е и се прилага Стратегия за възпитателната работа в
образователните институции. Нейната цел е формирането на личностни качества, ценности,
нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето/ученика като личност
и член на обществото. Възпитателната работа е сферата, в която най-ярко се проявява значимостта
на взаимодействието между детската градина/училището и родителите. За да се постигнат
системни резултати в цялостния образователен процес, взаимодействието с родителите следва да
се развива и надгражда както в контекста на възпитателната работа, така и в процеса на обучението
и социализацията на децата и учениците.
Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване
и правилно поведение в обществото. Разбиране и прилагане на принципите, правилата,
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно
виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.
Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за подкрепа на
индивидуалността на всяко дете/ученик чрез премахване на пречките пред ученето и към създаване
на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота.
Овладяване на базисни знания, умения и отношения, изграждане на дигитални
компетентности и с приложението им в областта на дигиталните технологии, свързани с учебен
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предмет Интерактивен графичен дизайн.
Готовност за обучение в електронна среда от разстояние, работа с указани от МОН
платформи.
Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.
Повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия.
Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и
разбирателство.
1. Народно читалище „Познай себе си” – с. Ряхово
2. Фондация „Добро сърце”, гр. Русе.
3. Фондация „Въздигане“
4. Участие в инициативи на село Ряхово и Община Сливо поле.
5. Център за кариерно ориентиране в училищното образование, Русе
6. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Сокол, Силистренска област – иновативно.
7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Николово, Русенска област
8. Съвместно с РУП – Сливо поле - беседи с учениците на теми, свързани с БДП, агресията,
наркотиците, тормоза и кибертормоза.
3.2 ВИЗИЯ
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ряхово ще запази своя облик и традиции, но и ще се
развива като:
Модерно конкурентоспособно училище с два етапа на основна образователна степен за
развитие на личности с дигитални, социални и граждански компетентности ;
Иновативно училище - модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят
образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни
образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
Иновативно училище с приоритет за изучаване на предмета Интерактивен графичен
дизайн в начален и прогимназиален етап.
Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика,
към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага
усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и
приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на
училищното образование;
За постигане на качествен образователен процес, реализиран с помощта на
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат
стандартите на новия ЗПУО, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на
преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.
С автономията, която позволява новият ЗПУО, разработва съвременни програми за
факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с
потребностите и интересите на учениците.
Прилага различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 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.
Учебната и спортната база се модернизират за постигане на заложените в мисията на
училището приоритети.
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Осъществява допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от
приобщаване и социализация.
Осъществява 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.
Възпитава и изгражда личности в дух на родолюбие чрез изучаване факултативно
дисциплината „религия“, както и включване на училището в различни национални
конкурси/СБНУ, РУО/ и проекти.
Настоящият стратегически документ съответства на визията и общите цели на политиките
от Приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 в
частта му за предучилищното и училищното образование. Стратегическата рамка е изготвена в
синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи на глобално и европейско
ниво, които очертават общо споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностноориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене. Стратегическа
рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 –
2030).
Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищното
образование и чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие съобразно НАРЕДБА
№ 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език .
Осъществява активни действия за подобряване на безопасността на движението по
пътищата за насърчаване и укрепване на културата на поведениe за безопасност, подобряване на
общите знания относно причините за пътните инциденти и предлагане на превантивни решения за
намаляването им, съгласно Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата
(2021 – 2030).

4. ЦЕННОСТИ
Най-ценното в образователната система е ДЕТЕТО, съобразно Стратегическата рамка за
развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - Ряхово осигурява качествено съвременно образование,
успешно съчетаващо традиции и новаторство за стимулиране развитието на творческите заложби
и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява
посредством:
•
•

•

Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово.
Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на
мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и значима страна в процеса на
обучение.
Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се
свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към
обществения живот.
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•

В периода от 2021 година до 2030 година българската образователна система е призвана да
подготви за личностна и професионална реализация поколението от деца и ученици, които
ще навлизат в активна трудова възраст в следващите поне пет десетилетия. С оглед
развитието на обществото това е изключително отговорна мисия.

5. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
Повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на
учениците от училище чрез обучение и възпитание по модерни, съвременни методи и форми.
Основни цели:
• Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОИ.
• 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 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.
6. 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.
- Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между
образователните институции, органите на централната и местната власт, културните институции,
научните организации, социалните партньори, работодателите и гражданското общество за
постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;
- Приемственост и гарантиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при
прилагане на стратегията;
- Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите,
заложени в стратегията;
- Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост на
образованието, обучението и ученето.
7. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
- Чрез средства от бюджета на училището.
- Чрез средства от Училищното настоятелство.
- Чрез кандидатстване по проекти.
- Чрез дарения.
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8. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“, С. РЯХОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Дейност
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.
Обновяване и оборудване на класни стаи и
кабинети.
Обновяване на оборудването на първия
компютърен кабинет.
Достъп до интернет и монтиране на
мултимедия във всяка класна стая и кабинет.
Изграждане на специализиран кабинет за
приобщаващо и подкрепящо образование.
Обновяване на фоайе и коридори.

финансиране
Делегиран бюджет

срок
до 15.09. на
всяка година

Делегиран бюджет и септември
училищно настоятелство 2022 г.
Училищно настоятелство януари
2022 г.
Делегиран бюджет и септември
дарения
2023 г.
Делегиран бюджет
септември
2022 г.
Делегиран бюджет
септември
2022 г.
Ремонт на външна спортна площадка, Училищно настоятелство 2021 – 2024
изграждане на съоръжения за различни видове
г.
спорт
Ремонтни дейности – улуци и инсталация за Община
постоянен
отходни води.
Участие в квалификационни форми на Делегиран
бюджет, постоянен
педагогическия състав.
училищно настоятелство
Разработване, спечелване и реализиране на Фондове на ЕС, община, постоянен
национални и европейски проекти.
дарения
Продължаване на работата по програми Министерство
на постоянен
„Училищен плод“, „Без свободен час“ и земеделието
и
„Училищно мляко“
Министерство
на
образованието
Доразвиване на традициите за съвместни Смесено финансиране
постоянен
тематични изяви с читалище „Познай себе си“,
с.Ряхово
Продължаване на традицията за провеждане на Дарения
всяка учебна
Коледни и Великденски празници.
година
Провеждане на традиционен училищен Делегиран бюджет, 129 постоянен
спортен празник, участия в общински спортни ПМС
състезания.

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ
- Високо развитие на: родноезиковата
подготовка, чуждоезиковата подготовка,
подготовката
в
областта
на
информационните
технологии
и
подготовката по всички други предмети.
- Формиращо оценяване и самооценяване.
- Обучение в сътрудничество между
основните партньори в училищната
общност – ученици, учители и родители.

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 и владеещи чужди
езици, ако това се изисква по учебен план на
съответния предмет, притежаващи опит за
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ
- Издигане на качеството на образование за
постигане на ДОС.
Практическа
приложимост
на
изучаваното учебно съдържание и
използване на методите за учене чрез
действие.
- Въведено обучение за придобиване на
дигитални умения и предоставен достъп в
училищeто до безплатен интернет и
дигитални ресурси;
- Създадени условия за развитие на
креативност, творчество и иновации;
- Създадени условия за изграждане на
мрежи от образователни и други
институции;
- Създадени условия за приобщаващо
образование;

- 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.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
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 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
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 (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).
5. Утвърждаване на традиции и символи на
училището.
6. Включване на ученици и родители в
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

- Ефективна управленска дейност.

-Използване на различни форми за
мотивиране на персонала.

- Добро взаимодействие със социалната
среда и държавните и обществените
организации, свързани с проблемите на
образованието и възпитанието на младите
хора.

- Материална база и допълнително
финансиране.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
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.
Демократизиране на управлението на
училищната общност чрез:
- Включване на максимален брой учители във
вземането на управленски решения, чрез
учaстието им в комисии.
- Организиране на по-добра
вътрешноучилищна информационна система.
- Изграждане на ръководен екип.
- 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. Работа по проекти и национални програми
3. Изработване на правилник за провеждане
на ПС.
4. Формиране на система от морални
стимули, изготвяне на Етичен кодекс.
5. Осигуряване и организиране на
квалификацията на учителите.
6. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на
колектива, семинари и др.
- Продъжаване на ефективната работа на
Училищното настоятелство.
- Продължаване на сътрудничеството с НЧ
“Познай себе си“
- продължаване на съвместните инициативи с
РУП – Сливо поле –– разговори и беседи с
учениците, презентации на теми, свързани с
БДП, агресията, наркотиците, тормоза и
кибертормоза.
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 електрически
инсталации.
5. Ремонт на училищната библиотека.
6. Актуализиране и обогатяване на фонда на
библиотеката.
7. Поддържане на ремонтирания физкултурен
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

- Ефективна рекламна кампания.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
салон и съблекалните към него.
8. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.
9. Обезпечаване на подходящо обзавеждане
на кабинети и класни стаи.
10. Осигуряване на устройства за обучение от
разстояние в електронна среда на принципа
едно към едно.
11. Дооборудване на класните стаи със
съвременни интерактивни средства за
обучение – проектори, мултимедийни дъски и
приложения.
1. Изграждане на постоянен екип от учители
и родители, разработващи рекламната
стратегия на училището.
2. Осигуряване на достатъчно средства по
реализиране на рекламата.
3. Включване в рекламната дейност на
учители, родители и ученици.
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