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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА  

107. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН КРУМ“ В ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА 

 

 

В периода от 2016 година до 2020 година 107. основно училище „Хан Крум“ изпълняваше 

стриктно всички стратегически цели, разписани в стратегията за развитието. През октомври 

2017 година бе сменен директора на училището, поради пенсиониране на предходния 

директор. Независимо от смяната на директора, останалите членове на училищното 

ръководство не бяха сменени и училището продължи своето развитие по вече утвърдената 

стратегия, без да бъдат променени стратигическите цели.  

През 2020 година във връзка с настъпването на епидемията от Ковид-19 и обявеното 

извънредно положение, наложенните ограничения и мерки от здравните власти се наложи 

училището да бъде затворено и учебния процес да премине в онлайн среда. Това наложи 

прекъсване на изпълненението на стратегията на училището и се наложи нейното 

удължаване и през учебната 2020/2021 година. Макар и не много време в присъствена 

форма на обучение през учебната 2020/2021 година се даде възможност стратегията да бъде 

изпълнена, тъй като вече бяха отменени множеството ограничения и забрани. 

През периода на изпълнението на стратегията 107. ОУ „Хан Крум“ се утвърди като едно от 

водещите училища в гр. София, което подготвя учениците си на много високо ниво с 

водещи резултати на национално външно оценяване след седми клас и след четвърти клас. 

В годините нарастна броят на желаещите ученици да се обучават в училището. Броят на 

желаещите да постъпят в първи клас надвишава 400 желаещи в последните години – 208-

2021 година.  

През периода бяха изпълнени следните дейности , по цели, както следва:  

ІV.1. Поддържане и обновяване базата в училището 
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Поетапно  се отстраняваха проблеми с канализацията, дренажната система. Почти всички 

клани стаи к кабинети бяха козметично или основно ремонтирани. Във вързка с навлизането 

на новия учебен предмет Компютърно моделиране за учениците от начален етап се изгради 

нова мултифункионална зала, която да се използва за обучението по този предмет, тъй като 

единият компютърен кабинет вече беше недостатъчен. Изгради се танцова зала, която се 

използва за обучението по ФВС и въведените с новите учебни програми по ФВС народни 

хора във всички класове, залата се използва и за най-различни други дейности и 

мероприятия.  

Във всяка класна стая се осигури достъп до кабелен и мобилен интернет, чрез разширяване 

на изградената wifi мрежа в училището и увеличаване на скоросттта на достявания интернет 

в училището. С помощта на родителите във всяка класна стая вече е наличен мултимедиен 

проектор или широкоекранен телвизор.  Поетапно се сменят мебелите в класните стаи, 

основно чрез получаване на различни дарения.  В мазето на училището са обособени 

пожаробезопасни места в съответствие с пожаробезопасните изисквания и предписанията 

на РСПБЗН. 

Т. нар „вкусна градинка“ бе запазена и доразвита чрез участие на училището в проект за 

здравословния начин на живот по програма Еразам + и чрез участието на учителите по 

технологии и предприемачество във всичко дейности, свързани с поддържката на това 

дворно пространство.  

Предвидената дейност „изграждане на помощение за кулинарна дейност“ бе модифицирана 

и бяха обзаведени специазираните кабинети по ТП с нужната апаратура и пособия за 

качествено проеждане на занимания по кулинарство. Изграден беше кухненски бокс в 13 

кабинет и 1прим кабинет.  

ІV.2. Познаване, отвореност и гъвкавост по отношение на актуалните новости в 

образователните технологии 

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав – подобряване на контакта с 

родителите, обучението по БДП, обучения в даване на първа помощ – бяха проведени 

обучения от БЧК по първа помощ с присъждане на квалификационен кредит, всички класни 

ръководители са обучени на методика на преподаване на БДП и водят часовете си по този 

предмет. Бяха проведени и обучения по ненасилствена комуникация и работа с родителите.  



Участие на персонала в тиймбилдинг, вътрешноквалификационни семинари, подходящи 

уебинари – от 2017 година се въведе традиционно провеждане на тиймбидинги на колектива 

с вътрешноучилищни квалификации по различни тематики. В обучениято участваха и 

представители на непедагогическия персонал.  

Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с технологии – наложилото се 

обучение в електронна среда от разстояние наложи и провеждане на обучителни курсове за 

повишаване на квалафикацията за използване на образователни платформи от учителите и 

чрез периодични вътрешно училищни курсове редовно се провеждаха такива обучения в 

последните две години.  

 

Търсене на контакти с ПФ на СУ „Св. Климент Охридски“ за оптимизиране на учебните 

планове и обогатяване на междупредметните връзки 

От учебната 2019-2020 година училището е базово на ФП на СУ „Свети Климен Охридски“ 

за провеждане на държавните педагогически практики на завършващите студенти 

специалност педагогика. Също така директорът и членовеа на колектива участват в 

различни научни мероприятия, организирани от факултета по педагогика. През 2020 година 

учиището е удостоено с грамота от декана ФП за училище-отличник, провело 

педагогическа практика на студентите в условията на извънредно положение и в електронна 

среда.  

 ІV.3. Възпитание и обучение на здрави и отговорни за здравето си членове на 

обществото  

Целият педагогически състав е реализирал обучение, възпитание и социализация на своите 

ученици в дух на здравословен начин на живот. Реализирани са множество инициативи, 

свързани със здравословно хранене, здравословен дневен режим. Спечелен и реализиран е 

проект по програма Еразъм +, свързан със здравословния начин на живот, като бяха 

обхванати множество ученици от прогимназиален етап. Реализирани са мерки и дейности, 

които са съпътстващи такива към програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към 

МЗХ. Медицинският специалист е реализирал множество дийности по промоция на 

здравето, именно свързани със здравословен начин на живот. Чрез проведени 

вътрешноучилищни квалификационни форми е повишена квалафикацията на училтели за 

изграждане на отговорни членове на обществото към здравето си.  



ІV.5. Изграждане на знания и умения, които да дават възможност на учениците да 

бъдат функционално грамотни, компетентни и отговорни за компетентността си 

членове на обществото  

 

Използване на възможностите на целодневната организация за изграждане на учебни 

навици и умения за боравене с информация – интересът към целодневната организация бе 

засилен, поради реализиране на описаните дейности и през учебната 2020/2021 учебна 

година всеки клас от начален етап има своята група за целодневна организация.  

В периода на действие на стратегията успяхме да включваме родителите активно в учебния 

процес и в извънучебните дейности.  През 2016 година бе избрен обществен съвет, както и 

през 2019 година също бе избран нов обществен съвет. И в двата си мандата ролята на 

обществения съвет е огромна и подпомага училищното ръководство. През проектите по 

програма Еразъм+ родителите са включени активно в училищния и извънучилищния живот 

на училищната общност. Множество деца от чужди държави бяхя приети в семейства на 

наши учениците. Пандемията за съжаление преустанови временно тази практика. В периода 

са проведени множество съвместни часове с родителите на учениците от начален и 

прогимназиален етап.  

Проведени са множество съвместни изяви – изложби, състезания по математика, конкурси, 

национални и международни изяви.  

Чрез посредственото използване на компетентностния подход в обучението по всички 

учебни предмети се повиши функционалната грамотност на учениците ни, което е видно и 

от резултатите на националните външни оцевания в четвърти и седми клас, както и от броя 

класиран ученици на областни и национални кръгове на олимпиадите и състезанията по 

предметите. За първи път нашето училище имаше класирани ученици на национални 

кръгове на националните състезания по музика и изобразително изкуство.  

ІV. 6. Подпомагане на изграждането на родолюбиво гражданско съзнание, неотделимо 

от представата за достойно и пълноценно място на България в Европа  

 

Чрез адекватно планиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в нашето 

училище по всички учебни предмети се подпомага изграждането на родолюбиво 

гражданско самосъзнание. Въведени са форми на извънкласни дейности, които да 



подпомагат процеса. Проведени са множество изнесени обучения в музеи, факултетите по 

физика, химия и математика.  

 

ІV. 8. Използване на богатите възможности на Целодневната организация в начален курс, 

както и на спецификата на задълбочената и системна работа в обучението по математика и 

природни науки 

 За изпълнение на заложените дейности са изградени занимания по интереси към 

целодневната организация и такива към Наредбата за приобщаващото образование през 

всичките години на действие на стретегията на училището. Работата на математическата 

школа бе нормативно регулирана, чрез провеждане на конкурс за изобр на изпълнител, 

съгласно действащата нормативна уредба като извънкласна дейност с определени правила. 

В училището се реализират осем групи на школата по състезателна математика от втори до 

седми клас, а за учениците от първи клас се реализират занимания по интереси „забавна 

математика“. Състезанието „Еврика“ намери своето място сред математическите 

състезания в календара на Съюза на матиматиците, като само през 2020 година не бе 

проведено поради епидемечната обстановка. Желащите да се явят на това състезание са 

ученици от първи до шести клас от София и страната и вече са над 300 участници.  

 

IV.9. Оптимизиране на вътрешната организация на работата в училището 

 

В периода на стратегията бе утвърдена цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес чрез спазване на новите нормативни изисквания и документи. 

Изградена е система на изготвяне на Списък-Образец 1 от комисия и директор, изготвяне 

на учебните планове от училищното ръководсво след направени проучвания за желанията 

за избираемата подтотовка. Изработен е нов етичен кодекс за всички членоветеа на 

училищната общност. Ежегодно методическите обединения изготвят свои планове, отчети 

за дейността си два пъти годишно. От 2017 година е сформиран дирекционен съвет, който 

е орган с подпомагащи функции и  обсъжда важни дейности и предлага решения на 

директора.  

С въведеното извънредно положение през 2020 година и въведените противоепидемични 

мерки наложиха бързо преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, както 



и дититализиране на целия процес на управление на училището. Благодарение на 

използваната за електронен дневник платформа процесът на дигатално управление стана 

изключително бързо, създаде се и Вайбър група, която включва всички служители в 

училището с цел бърза и навременна комуникация.  

Учебният процес и комуникацията с учениците се осъществяваше през платформата Тиймс, 

като за учебната 2019/2020 година бе взето решение учебния процес да се провежда по 

нестандартен начин, който да предпази учителите от синдрома на бързото прегряване от 

новия начин на работа. През същата година учителите по физическо възпитание и спорт, 

изобразително изкуство и музика имаха възможността да представят своя опит пред колеги 

от мрежа от училища в гр. Сиатъл, щата Ню Йорк, САЩ. През 202, година се оганизираха 

и проведоха уебинари от учители от 107. ОУ на теми, свързани с обучението в електронна 

среда – уебинар на тема „Учителят като лидер, ментор и коуч“ с над 240 участници, тренинг 

за учителите по изкуства за София и страната над 150 участници и уебинар на тема 

„Прилагане на креативната драма в обучението“ с над 100 участници 

 

 

ИЗВОД: Стратегията на 107. ОУ в периода 2016-2020 година, макар и удължена с една 

година е изпълнена изцяло. Стратегическите цели са постигнати, заложените дейности в 

плана за изпълнение са изпълнени.  

 

Училището продължава своя път на развитие чрез поставане на нови стратегически цели. 

 

Отчетът е приет на заседание на педагогическия съвет – протокол 7 от 06.07.2021 година и 

приет от обществения съвет на заседание от 07.07.2021 година.  


