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ОТЧЕТ 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016 – 2020 ГОДИНА 

 
   Отчетът за изпълнение на Стратегията за развитие на Основно училище „Христо 

Максимов” гр. Самоков за периода 2016–2020 година е въз основа на изпълнение на 

Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол № 8 от 03.09.2020 

г. Планът е основен инструмент за реализирането на основната цел на Стратегията - 

поддържане на високо качество на обучението, чрез личностно-ориентиран подход към 

ученика.  

 

Съдържание на отчета:  

1. Оценка на постигнатите резултати по поставените цели и задачи  

2. Заключения и предложения за подобряване на резултатите.  

 

I. Оценка на постигнатите резултати по поставените цели и задачи.  

 

   В училището е формиран  екип от специалисти, които издигат  качеството на 

обучение по всеки учебен предмет и съществено повишават нивото на познавателните 

умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на 

учебното съдържание и овладяване на компетентности. 

   Създадена е екипност в работата по класове и е засилена  приемствеността в МО 

в началния  етап. 

   Засилена е работата по БЕЛ в начален етап -  четене с разбиране. 

             Осъществено е ранно чуждоезиково обучение по английски език от първи до 

седми  клас. 

Създадени са  условия за изяви  на  учениците чрез участието им в олимпиади 

по природни науки, Астрономия, Математика, БЕЛ. В олимпиадата по Астрономия 

учениците ни две години подред заемат призовите места, а в останалите олимпиади се 

представят на добро ниво. 
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     Създадени са   условия за активна извънкласна дейност с учениците на ОУ 

„Христо Максимов”.  

За учебната 2018 – 2019 година, в групи за занимания по интереси, финансирани 

от държавния бюджет са включени ученици от всички класове в училището, 

разпределени в различни по тематика групи:  

I. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. и 2019/2020 

година: 

 

1. „Дигитална креативност" 

2.  „Природни науки"  

3. „Математика" 

4. „Технологии" 

5. „Изкуства и култура" 

6.  „Гражданско образование" 

 

Занимания по интереси в ОУ „Христо Максимов” – гр. Самоков за втория учебен 

срок на учебната 2018/2019 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните 

ръководители, както следва:  

1.Клуб „ЕЗИКОВ СВЯТ” с ученици от I клас - ръководител г-жа Анелия 

Георгиева – старши учител НЕ. 

 2.Клуб „МАТЕМАТИЧЕСКА ЛОГИКА” - с ученици от II клас - 

ръководител г-жа Румяна Павлова – старши учител НЕ. 

  3. Ателие „МЛАД ХУДОЖНИК” - с ученици от III клас - ръководител г-

жа Адела Велчева – старши учител НЕ. 

4. Клуб „МАТЕМАТИЧЕСКА ЛОГИКА И МИСЛЕНЕ” - с ученици от IV 

клас - ръководител г-жа Боянка Чамова – старши учител НЕ. 

5. Клуб „МАГИЯТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ” - с ученици от V клас - 

ръководител г-жа Василка Байтасова – старши учител ПЕ по ЧП и ХООС. 
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6. Клуб „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА” - с ученици от VI клас - ръководител 

г-жа Галя Веселинова – старши учител ПЕ по математика. 

7. Клуб „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ. ФОТОГРАФИЯ” - с 

ученици от V - V I клас - ръководител г-жа Боряна Спасова – старши учител 

НЕ по компютърно моделиране и АЕ. 

8. Клуб „МАМА И ТАТКО СА СТРАХОТНИ УЧИТЕЛИ” - с ученици от I 

- IV клас – външна организация - Център за междуетнически диалог и 

толерантност  „Амалипе” – гр. Велико Търново. 

Има изготвена училищна програма за занимания по интереси. 

За учебната 2019 – 2020 година, също има изготвена училищна програма 

за занимания по интереси със следните сформирани клубове: 

1 Клуб „МАЛКИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ” с ученици от II клас - 

ръководител г-жа Анелия Георгиева – старши учител НЕ. 

2. Клуб „АРТ АТЕЛИЕ” - с ученици от IV клас - ръководител г-жа Адела 

Велчева – старши учител НЕ. 

3. Клуб „ПРИРОДАТА И АЗ” - с ученици от I клас - ръководител г-жа 

Боянка Чамова – старши учител НЕ. 

4. Клуб „ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” - с 

ученици от V - VI клас - ръководител г-жа Василка Байтасова – старши 

учител ПЕ по ЧП и ХООС. 

5. Клуб „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА” - с ученици от V клас - ръководител 

г-жа Галя Веселинова – старши учител ПЕ по математика. 

6. Клуб „ТЕХНОЛОГИИТЕ И АЗ” - с ученици от VII клас - ръководител г-

жа Галя Веселинова – старши учител ПЕ по математика. 
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7. Клуб „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ. ФОТОГРАФИЯ” - с 

ученици от V - VII клас - ръководител г-жа Боряна Спасова – старши учител 

НЕ по АЕ. 

8. Клуб „МАМА И ТАТКО СА СТРАХОТНИ УЧИТЕЛИ” - с ученици от I 

- VII клас – външна организация - Център за междуетнически диалог и 

толерантност  „Амалипе” – гр. Велико Търново. 

 

Осъществява се  вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно 

възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности: 

състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 

спортни форуми; отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и 

религиозния календар; участие в обявени регионални и национални конкурси и 

състезания. 

     Учениците от началния етап ежегодно са участвали в състезанията 

„Многознайко“ и са печелили призови места, а през учебната 2019 – 2020 година, 

мотивирани от своите учители по БЕЛ, математика, история и цивилизации и 

английски език се включиха и ученици от прогимназиален етап, които се представиха 

отлично. 

            Ученици от прогимназиалния етап са участвали  в Национално състезание по 

природни науки и екология, 2017 г., Кюстендил, където се представиха на едно много 

добро ниво в групата 5-7 клас. През 2018 г. ученици от прогимназиален етап участваха 

в Национален конкурс Super STEM България, 2018 г и  станаха Super STEM ученици 

победители в твоя град и област , категория “Наука“ 5 – 8 клас. 

     Насърчавани са публичните изяви  на учениците. Ежегодно те посещават 

Софийски фестивал на науката, а през 2019 участваха и в Национален фестивал 

„Намерено поколение“ в София, участие  на ученици и учители в международни 

конференции във връзка с участието им в международен проект „Опазване на климата 

чрез енергийна ефективност“, участие в междуучилищна изява – среща на ученици с 

български учени работещи в ЦЕРН. 
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     Учениците ни редовно са участвали и във вътрешноучилищни състезания като 

Състезание по природни науки, 2018 г. посветено на Дена на околната среда., Празник 

на химията, 2018 г., посветен на 185 годишнината от рождението на А. Нобел и други 

такива организирани от преподавателите в начален етап. 

    Осъществяваше се   допълнителна работа с учениците при подготовката им за 

олимпиади и НВО. Отчитаме  подобряване на индивидуалната и диференцирана работа 

с учениците. 

    В училището се  осъществява и работа с ученици със специфични 

образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния 

материал, както и такива отсъствали дълго време поради заболявания като за тях са 

разработвани индивидуални програми и допълнителна  подкрепа. 

    Реализирано е  целодневно обучение за учениците  от 1 до 7 клас. 

    Прилагат се подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в 

обучението чрез поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването 

на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал, използване на 

иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на 

учебни знания; ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;     

           Професионално и кариерно ориентиране на учениците, завършващи седми клас е 

осъществявано съобразно техните интереси и възможности. 

   В училището  стриктно се спазват  изискванията за безопасност на труда и 

правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, 

опазване на живота и здравето на децата; на заложените основни принципи в „Етичен 

кодекс за работа с подрастващи”  превенция на различни форми на дискриминация сред 

учащи, педагогически и непедагогически персонал; за здравословни и безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд; 

 Засилено е  взаимодействието с родителите участници избрани за членове на 

родителските екипи по класове и на обществения съвет. Родители и ученици проявяват 

съпричастност към училищния живот. 

Учителите провеждат  интерактивни уроци. Проведени са открити уроци както 
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пред учители от община Самоков, така и пред представители на РУО и пред немски 

учители партниращи на училището по проект „Опазване на климата чрез енергийна 

ефективност“ с цел обмяна на добри практики. 

             Засилена е дейността и оптимизацията на методическото обединение в начален 

курс на училището, за което свидетелстват протоколите от провежданите редовно и 

активно сбирки на МО.  

             Компютърният кабинет се използва активно от учителите при разработката и 

провеждането на часовете.  

Педагогическия състав работи в екип, подпомагайки си при разработването на 

учебните програми, при постигане на междупредметните връзки в различните часове, 

при организацията на тържества, конкурси, изложби и др., при консултирането и 

подкрепата на млади и новопостъпили учители.  

Педагогическите специалисти участваха във всички форми на вътрешна и външна 

квалификация. Всички преподаватели на постоянен договор, получиха най-малко по 4 

кредита. Учители от училището участваха и в международни квалификационни 

програми в г. Берлин във връзка с проект „Опазване на климата чрез енергийна 

ефективност“ и обучение в ЦЕРН, Швейцария по Национална програма 

„Квалификации“. 

            За периода на стратегията в центъра на дейността на училището е поставен 

ученика и изграждане у него на положителна мотивация към учебния процес.  

            Дисциплината в училището е подобрена благодарение на наличието на 

съвременни класни стаи, обновени и оборудвани с необходимите технически иновации 

и тяхната активна употреба от учителите.  

 

Очакваните резултати са постигнати. Повечето ученици показват повишаване 

постиженията си в края на учебната година. Необходимо е да се продължи работата по 

изграждане на умения и техники у учениците за активно учене, по-активното и по-

разнообразното им използване в учебния процес.  

            Училището разполага с развита система за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за развитието творческия, спортния и интелектуалния 

потенциал на учениците. Постигнаха се призови места на Национални състезания и 
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международни турнири и първенства по видовете спорт. Учениците имат възможност 

да покажат постигнатото чрез участия в богата програма от демонстрации и състезания.  

Учениците активно се включват в извънучилищни мероприятия на общинско и 

областно ниво, като се постигат отлични резултати в областта на спорта.  

              Училищният уеб сайт и фейсбук страница  непрекъснато се актуализират с 

новини, събития и снимки от училищния живот. Поддържа се актуална секция с 

училищни документи, програми и съобщения. 

Училището взима активно участие в националните програми, финансирани от 

държавния бюджет и европейски програми .   

               Училището работи по проект “Твоят час“ и „Подкрепа за успех“, 

„Образование за утрешния ден“, „Всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМДТ 

„Амалипе“, „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, спечелени проектни предложения 

по  национални програма на МОН – Национална програма „Заедно в грижата за всеки 

ученик“, модул 1, „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна 

карта“,  НП „Подкрепа на целодневното обучение в начален етап“, с което се 

осигуриха допълнителни средства за училището. Проектите дадоха възможност на по-

слабите ученици да повишат успеха си, а дейностите по интереси предоставиха 

възможност на учениците да се изявят и да разкрият дарбите си. Проектите помогна за 

реализирането на редица програми за превенция на отпадналите и за повишаване на 

грамотността.  

  Училището работи и по международен проект „Опазване на климата чрез 

енергийна ефективност“, с което се подобрява екологичната култура на учениците и се 

ангажират към дейности свързани с опазването на околната среда. 

В центъра на дейността на училището е поставено развитието и обучението на 

ученика, с внимание и разбиране на изискванията на тяхната възраст.  

Съобразявайки се с желанията на учениците и след оценка на необходимостта 

от допълнителни часове по отделните предмети на учениците е осигурено обучение в 

допълнителна подготовка.  

 Провежда се ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на училището 

и неговите успехи. Широк медиен отзвук на всички значими събития и инициативи на 

училището.  
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   Успехите и постиженията на учениците се популяризират сред родителите и 

обществеността чрез уеб сайта на училището, статии и репортажи в месните и 

национални медии.  

          Изпълнява се  ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците. 

     В училището постоянно се поощряват и своевременно информират учениците 

за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен 

характер. 

      Налице е съвместна  работа с Община Самоков, читалищата  в град Самоков, 

общинската библиотека и спортните клубове,  които включват в дейността си 

работа с деца и подрастващи. 

Организират се  спортни състезания по различни видове спорт. 

Разширява се  използването на електронно учебно съдържание, особено в 

условията на пандемията през учебната 2019/2020 година. 

Учениците от училището редовно взимат участие в  дейностите от 

Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар 

на МОН. 

Задоволени са желанията на учениците за допълнително обучение в РП, в 

избираеми и факултативни часове. 

Осъществена е диференцирана работа в училището с учениците със 

специфични образователни потребности. 

Изградена е система за връзка с родителите чрез електронната поща и 

електронен дневник по схемата: училищно ръководство - класен ръководител - 

родител. 

Информират се родителите чрез  сайта на училището и социалните мрежи за 

училищния живот на техните деца и участията им  в различни изяви. 

 Стриктно се спазва системата на дежурство в училище. 

 Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - 

постигане на яснота и стабилност на училищната организация. 
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 Засилен е контролът по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване 

безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа 

Спазва се Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в ОУ „Христо Максимов”, както и мерките, заповедите и насоките за 

„Covid-19”. 

Изпълняват  се Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и  пожари. 

Създава се подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и 

агресия. 

Здравното обслужване в училището се осъществява адекватно чрез 

медицинския кабинет и медицинската сестра. 

Работи се за изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез 

урочната дейност в часовете по природни науки и в дейностите заложени в 

тематичните планове за часа на класа. 

 Изпълняват се графици за провеждане на обучението по безопасност на 

движението. 

   Работи се усилено от класните ръководители за ограничаване на 

безпричинните отсъствия. 

Спазва се графика за консултации и приемно време. 

Планират се и се осъществяват  съвместни дейности с родителите, но повечето 

са  с тези на децата от началния курс. 

Училището търси мнението на родителите, чрез разговори по време на 

родителските срещи и чрез анкети,  по различни въпроси и  ги отчита. 

 Педагогическата колегия периодично и своевременно предоставя информация: 

 за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес; 

 за спазването на училищната дисциплина; 

 за уменията на децата за общуване с учениците и учителите и за интегрирането 

им в училищната среда; 

 за отсъствията на ученика от учебни часове,   

 когато започва процедура за налагане на наказание;   
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 консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 

специалист, когато това се налага; 

 редовно информира за напредъка и проблемите на децата им. 

 ОУ „Христо Максимов” предоставя възможност и оказва необходимото 

съдействие на родителите за: 

  среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

 участие в родителските срещи; 

 изразяване на мнение и  предложения за развитие на училището; 

 присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

  участие в училищното настоятелство и обществения съвет; 

  консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от 

специалист; 

 осигуряване посещаемостта на ученика в училище; 

 запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на детето или ученика; 

 явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора; 

 намиране на нови форми за общуване; 

Подобрени са  условията за ученически спорт и нормалното провеждане на 

учебните часове по физическо възпитание и спорт. Училищният двор е обновен. 

Изградени са нови настилки, игрища и фитнес уреди по проект, спечелен и реализиран 

със средства изцяло на Община Самоков. Обособени са места за почивка – пейки и 

беседка по спечелен училищен проект от ПУДОС. 

  Направени са подобрения във вътрешната среда – класни стаи, коридори, 

фоайета. Променен е облика на класните стаи. На учителите е предоставена техника за 

осъществяване на интерактивно обучение- интерактивни дъски, лаптопи, компютърен 

кабинет, проектори, таблети.  Поддържа се висока скорост на интернет свързаност, чрез 
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изградена Wi – Fi мрежа по национална програма. Училището разполага и с два 

интерактивни дисплея, получени от МОН по национална програма и проект 

„Образование за утрешния ден“. 

 

II. Заключения и предложения за подобряване на резултатите.  

Основната цел заложена в стратегията е постигната чрез изпълнение на повечето 

задачи от подцелите. Иновациите в преподаването се въвеждат все повече в учебния 

процес. Учениците се мотивират за активно участие в училищния живот. Постигнат е 

напредък в дисциплината, учениците постигат добра реализация в следващите 

образователни степени. 

Училището разполага със съвременна и иновативна материална база, предлагаща 

предразполагаща и стимулираща учебна среда. Учениците имат възможност да избират 

между различни извънкласни дейности. Има разнообразни участия в различни проекти 

и дейности по националните програми. 

Като предложения, по които предстои още работа, могат да се формулират:  

 Продължаване на работата по мотивиране на учениците за активно учене и 

постигане на добра реализация.  

 Продължаване на дейността на различните клубове за извънкласна дейност и 

създаване на нови.  

 Продължаване на работата за привличане на повече ученици в училището.  

 Дейности по обновяване и подобряване на материалната база на училището.  

 Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми, както и квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск 

от отпадане и със СОП. 

1. Обучения на учителите за работа с програми в областите – превенция на 

употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между 

децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната 

среда. 

 Да се реализират повече дейности свързани със здравословното хранене. 

 Осъществяване на повече съвместни дейности с родители. 

 По стриктно спазване на графика за консултации на родители и ученици. 
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 Въвеждане на нови форми на обучение в училището – комбинирана. 

 По-активно използване на иновативни технологии в образованието от всички 

педагогически специалисти. 

 

За настоящата учебна 2020 – 2021 година са спечелени следните проектни 

предложения по национални и европейски програми: 

1. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 

училищния живот“ съгласно приложение № 19, класиран за финансиране; 

2. По Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно 

приложение № 4 

2.1. Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и 

оценъчна карта“ – класиран по предварителен списък, но се очаква 

окончателен списък на класираните. 

2.2. Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от 

прогимназиалния етап“ - очаква се окончателен списък на класираните. 

3. По конкурсна процедура 33.19 – 2020, от Център за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства, 

Приоритет: 2. Реализиране на интегрирани дейности за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение 

чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията 

им в образователната система 

Име на кандидата: ОУ "Христо Максимов" 

Населено място на кандидата: гр. Самоков 

Партньор/и: 

Наименование на проекта: ,,Учим и ще успеем" 

Времетраене на проекта: 9 месец/а 

Искана сума по проекта: 19 247.00 лв., която е и одобрена.   
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В училището работят 15 педагогически специалисти, в това число 1 

директор. 

Педагогическият колектив е изграден от професионалисти, които се 

обучават непрекъснато, обменят добри практики помежду си, загрижени за 

здравето и образованието на нашите ученици. 

Един учител е с първо ПКС, трима – с второ ПКС, четирима с трето 

ПКС, трима с четвърто ПКС и трима без ПКС, двама, от които 

новоназначени. 

Непедагогически персонал – 1 счетоводител, 1 ЗАС и касиер, 1 огняр 

и 3 чистачки. 

 
И в заключение: 

 
ОУ “Христо Максимов” –  

Училище с традиции и приемственост 

Училище с Минало, 

чийто опит усвояваме! 

Настояще, чиито проблеми решаваме и Бъдеще, в 

което вярваме и което градим! 

 
Изготвили отчета: 

1. Василка Байтасова - ................................. 

 

2. Боянка Чамова - ........................................ 


