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О Т Ч Е Т 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ“ –  

СЕЛО АПРИЛОВО, ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 

Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. 
Априлово през учебната 2019/2020 година продължи да работи със 
статут на обединено и иновативно училище, като единствено на  
територията на община Горна Малина и община Елин Пелин. През 
2019/2020 учебна година училището работи като средищно 
училище, осигурявайки превоз на ученици от гр. Елин Пелин и от 
селата: 

 

- С. Априлово; 
- С. Горна Малина; 
- С. Столник; 
- С. Белопопоци; 
- С. Григорево; 
- С. Горно Камарци; 
- С. Макоцево; 

mailto:aprilovo@abv.bg


- С. Лесново; 
- С. Доганово 

Изпълнявайки Стратегията за развитие на училището и през 
2019/2020 учебна година ОбУ „Свети Свети Кирил и 
Методий“ продължи да: 

- осъществява Държавен план-прием на ученици по професия 
„Работник в хранително-вкусовата промишленост“, 
специалност „Хранително-вкусова промишленост“, дневна 
форма   със срок на обучение 3 години; 

- извършва целодневна учебна организация на учебния 
процес I-VII клас; 

- увеличава броят на учениците в училище; 

- поддържа добро качество и ефективност на обучение; 

- да изгражда личности в дух на родолюбие и патриотизъм, с 
модерно виждане за света и с висока степен на 
конкурентноспособност; 

- да изпълнява ръководните принципи в дейността на 
училището – равен достъп, сътрудничество, отговорност, 
гъвкавост, иновативност и творчество, автономност, 
отчетност, ефективност и законосъобразност; 

- да изпълнява целите на Стратегията 

 

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Повишаване качеството и ефективността на училищното 
образование и възпитание.  

- Издигане качеството и ефективността на образование и 
възпитание. 



- Спазвайки изискванията на ДОС, училището създава 
условия за приобщаващо и подкрепящо образование. 

- Засилване ролята на Обществения съвет. 
2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в 

училището – чрез изпълнение на плана за закрила здравето и 
безопасността на учениците, чрез видеонаблюдение, спазване 
дежурството на учителите по коридорите и в двора на 
училището, възпитаване в умения и поведения при кризи и 
екстремни ситуации в Часа на класа и при лекции проведени от 
Пожарната охрана – гр. Елин Пелин. Работеше се по 
превенцията на употребата на наркотици, на инфектиране с 
ХИВ/СПИН, на насилието над деца и между деца в училище, 
превенция на дискриминация на учащи. 

3. Развиване на системата за квалификация, 
преквалификация и кариерно развитие на педагогическите 
специалисти.  

- През 2019/2020 учебна година продължи участието в 
обучението по Проeкт „Еразъм +“ във връзка с 
прилагането на добри практики, използване на иновативни 
методи в обучението и обмяна на опит с в тази сфера с 
Турция, Испания и Полша и други училища от България. 

- Повиши се квалификацията на учителите за работа в 
електронна среда извън училище при онлайн обучението, 
наложило се поради въведеното извънредно положение в 
България на 13.03.2020г.; 

- Партньорство с организацията „Заедно в час“ – петима 
учители към организацията продължиха 
преподавателската си дейност в училището. 

4. Утвърждаване на училището като културно, 
информационно и спортно средище. 

- Продължи развиването на системата от извънкласни и 
извънучилищни дейности и занимания по интереси; 

- Поддържаше се интернет страницата на училището. 



5. Взаимодействие с родителската общност се осъществяваше 
чрез срещи, разговори с родители, посещение по домовете на 
учениците, съвместна дейност с представители на държавните 
и обществени организации свързани с проблемите на 
образованието и възпитанието на младите хора, с ромси 
авторитети. 

6. Подобрение на външната и вътрешна среда на училището: 
- изградена открита класна стая на открито за нуждите на 

учениците от първи до четвърти клас; 
-  частичен ремонт в сградата на училището; 
- закупени нови маси и столове за класните стаи, нови 

нагледни средства, бели дъски, дидактични материали и 
компютърна техника; 

- Започна подготовката за внедряване на газово отопление в 
училището; 

- Ремонт на библиотеката и обновяване на библиотечно-
информационния фонд. 

7. Ефективна управленска дейност 
- постигната бе публичност и прозрачност на управлението 

в училище; 
- Изготвена бе вътрешна оценка на качеството., 

8. Участие в европейски програми и проекти 
- Продължи работата по Проекта „Подкрепа за успех“ и 

Проект „Училищен плод и мляко“, Проект „Образование 
за утрешния ден“. 

9. Системна и целенасочена рекламна дейност: 
- Включване в рекламната дейност на учители, родители, 

ученици. 
10. Квалификация на педагогическите специалисти : 

- Част от средствата предвидени за квалификацията на 
педагогическите кадри са използвани, но не всички. 
                                 Изготвил: 
                                           /Венета Таскова/ 



 

 

 


