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СТРАТЕГИЯ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА 

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ С.БЕЛОМОРЦИ 

 За периода  от  2020/ 2021 учебна година до 2023/2024 учебна година  

 

 

Стратегията за развитие на училището за периода  от  2020/2021 учебна година до 

2023/2024 учебна година е приета на заседание на педагогическия съвет (протокол № 10 

от 11.09.2020 г.) и е утвърдена със заповед № РД - 407/14.09.2020 г. на директора на 

училището. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

           1.Основни програмни и стратегически документи, на които се основава 

стратегията за развитие на училището: 

 

 Конституция на Република България  

 Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020)  

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020)   

 Национална стратегия за младежта (2010-2020). 

 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа-2020“. 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). 

 Национална стратегия за учене през целия живот  (2014-2020). 
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 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).  

 Конвенция на ООН за правата на детето  

  Закон за закрила на детето  

 Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

  Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016  

 Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование, 2016  

 Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот  

 Национална референтна рамка 

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.  

 Регионални приоритети на средното образование  

 Общински политики в средното образование  

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи 

развитието на образованието  

Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „ Георги Бенковски” с. Беломорци е 

разработена на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.  

 

2. Кратки исторически данни 

 

ОУ „Г.Бенковски“ е създадено през 1881 година. С вроден стремеж за просвета, 

знания и култура, будните беломорчани, преселници от  Беломорска Тракия, село 

Янюрен,  от рано осъзнават нуждата от културни институти за духовен живот в селото и  

още същата година след заселването построяват най-напред малка черква, а за училище 

ползват една стая от къщата на дядо Станко Стоев. Само след една година построяват в 

двора на черквата училище  с две стаи. Години по-късно през 1934 година е построена и  

нова училищна сграда , състояща се от четири класни стаи, работилница, 

административно помещение. През 1983 година е достроена пристройка от още четири 

класни стаи  и две административни помещения. 
В ОУ „Г. Бенковски“  през 2020-2021 учебна година се обучават 59 ученици от първи 

до седми клас. Обучението се осъществява от 9 педагогически специалисти и един лектор.  



Наименованието на училището е Основно училище «Георги Бенковски». Седалището на 

училището е с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище, ул. «Иван Станков» № 

20.  

Официалният адрес е: с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище, ул. „Иван 

Станков“ №20 

Тел./факс: 060564847.  

ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци е общинско. Според вида на подготовката 

то е неспециализирано, а според етапа или степента на образование е основно от І до VII 

клас. Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка.  

Училището работи на целодневната организация на учебния ден,  сформирани са две 

групи целодневно обучение от І до VII клас.  

За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществения съвет, 

Регионално управление на образование, Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, Местна комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни, Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“, читалища и органите на местната власт.  

 

 

         3.Основни ценности и принципи, върху които е изградена визията за бъдещето 

на училището. 
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 Личността и нейната уникалност – Всяка личност е уникална и притежава свой 

специфичен набор от силни страни, таланти и потенциал и има право да ги следва 

и организира ежедневието си според тях. Ценност в демократичното училище е 

именно личната индивидуалност и възможността тя да се разкрие и развива. 

 Права, зачитане и равнопоставеност – Всички хора /независимо от пол, раса 

или възраст/ имат права, описани във Всеобщата декларация за човешките права 

и зачитането им е висша ценност за образователния модел. Всички хора, 

включително и децата, са равнопоставени. 

 Естествения характер на ученето– В същността на всеки човек е заложено да се 

саморазвива. Всички деца и възрастни са любознателни по природа – те имат 

желание да се развиват и учат и имат право на това, съобразно своите лични 

темпове, нужди, желания и интереси. Вярваме, че всяка личност има естествен 

стремеж да учи, да се развива, да постига това, което иска – стремеж, който се 

проявява в условията на свобода и подкрепа. 

 Свободата, свободния избор и отговорността – свободата е основно човешко 

право. Всички хора имат право на зачитане на личността, правата, изборите им /в 

това число избора на занимания, темпове на развитие и начини на учене/ и начина 

им на изразяване, когато те не засягат правата и свободата на други хора. Вярваме, 

че само в условията на свобода и свободен избор, може да се прояви и развие 

истинският потенциал. Вярваме, че свободата е пряко обвързана с отговорността 

от взетите избори и решения и хората носят лична отговорност за действията, 

изборите си и последствията от тях. 

 



ПРИНЦИПИ: 

 Взаимно уважение, равнопоставеност и лична свобода са основа на 

отношенията и действията на всички членове на училищната общност. Свободата 

се осъществява в рамките на ненарушаване на чуждите права и неприкосновеност 

и трябва да гарантира собствената и чужда безопасност; 

 Училището възприема цялостен подход към детето, давайки му възможност да 

се развие хармонично във физически, емоционален, интелектуален и духовен 

план, според собствените си потребности; 

 Естественият стремеж за учене е заложен у всеки човек и се проявява в условия 

на свобода – в училището децата имат свободен избор какво, кога и колко да учат, 

избират сами своите дейности, съгласно собствените си актуални интереси и цели 

и получават подкрепата на възрастните за това. Няма задължителни предмети, на 

децата са предоставени разнообразни възможности за учене; 

 Плуралистично учене – училището вярва, че човек учи отвсякъде, по всяко 

време и по различни начини – не е нужно да е в класна стая, с учебници и учител 

пред себе си. Това определя разнообразието от средства и методи – формални и 

неформални, чрез които се извършва ученето в училището. Училището вярва, че 

най-добре се учи чрез лична опитност и грешката е етап от пътя към познанието; 

 Менторство – всяко дете има личен ментор-съветник /член на персонала на 

училището/, който го съпровожда в процеса на учене и развитие, помага му да 

прави своя избор в посока развитие на своите интереси, съветва го и му разяснява 

възможните последствия от различни решения и действия, следи неговото 

развитие и го подкрепя; 

 Училището подкрепя, развива и стимулира сътрудничеството между децата 

вместо конкуренцията между тях – в следствие на това не се използват сравнения 

и оценки. Извършва се анализ на свършената работа, стимулира се самоанализа 

от страна на ученика. Оценката на работата се извършва предимно в дискусии и 

разговори. Училището предоставя възможност на ученика да провери нивото на 

знанията си, когато пожелае, както и да се подготви за изпити; 

 Природата е най-добрият учител – училището се стреми да функционира 

природосъобразно в естествена среда, така че децата да не прекъсват вродената 

си връзка с природата; 

 Участие на децата в управлението на училището – учениците са 

равнопоставени участници в училищното събрание, което взема решения за 

правилата в училището и за неговия ежедневен живот. Събранието е орган, който 

взима решение по демократичен път, чрез гласуване и мнозинство, като всеки 

член на училищното събрание /дете, учител или ангажиран родител/ има равен 

глас. Учениците участват равнопоставено и в „изпълнителните” органи на 

училището – училищните комитети; 



 Училището стимулира връзката между родителите, детето и училището чрез 

възможността родителите да се включват по разнообразни начини в живота на 

общността. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА 

СРЕДА 

SWОT – анализ 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- В училището работят  9 квалифицирани 

учители- 5 с висше образование бакалавър 

и магистър и 4 с  висше– професионален 

бакалавър; един лектор; 

 

 

-назначен образователен медиатор; 

 

 

 

-Училището отделя важно място на 

квалификацията на педагогическите 

кадри, свързана със  съвременните 

изисквания и промени; 

 

 

 - В училището текучеството на 

педагогически кадри е умерено, 

половината от педагозите работят в 

училището повече от 30 години, а 

останалите от педагозите работят в 

училището повече от 15 години; 

 

 

- Училището работи на делегиран бюджет 

от 2001 година; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Педагогическият персонал в училището 

се състои от учители-професионалисти с 

дългогодишен  педагогически опит и стаж 

в това училище, които осигуряват 

качествен образователен и възпитателен 

процес в училище. 

-Поддържане на взаимодействието между 

училището, родителската общност и 

другите институции;  

-Квалификационната дейност в 

училището осигурява непрекъснато 

усъвършенстване на учителите , 

запознаване с новостите и ново 

въведенията в образованието. 

- Дългосрочната работа в училището 

осигурява възможност за отлично 

познаване на обстановката, родителите и 

настойниците на учениците, което води до 

повишено доверие в работата на 

учителите , а и до постигане на по-добри 

резултати. 

-Делегираният бюджет осигурява: 

     - ясно регламентирани и прозрачни 

отношения между община и училище; 

      - липса на неоправдано прехвърляне 

на отговорности ; 

     -  защитаване интересите на учителите 

/създава им сигурност, ангажираност към 

проблемите на училището/; 

     - по-рационално набиране и разходване 

на финансовите средства; 

     - обогатяване и осъвременяване на 

МТБ; 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Училището разполага със сграда от 6 

класни стаи, която се отоплява с твърдо 

гориво; 

- Функционира един обновен компютърен 

кабинет с постоянна интернет връзка; 

 

 

 

- Училището разполага с Wi-Fi  в цялата 

сграда; 

 

 

 

 Функционира ресурсен кабинет за 

обучение на ученици със СОП; 

 

 

 

-Разкрита е стая за провеждане на 

занимания по интереси в дейностите по 

целодневна организация; 

 

- Функционира стая за провеждане на 

часовете по физическо възпитание и спорт 

през зимата; 

- Училището е обезпечено със съвременни 

учебно – технически средства – 

аудиовизуална техника,  компютърна и 

     - търсене на допълнителни източници 

за набиране на собствени приходи чрез 

изготвяне и реализиране на различни 

проекти 

     - включване в програми  към БТ за 

подпомагане на бюджета с 

непедагогически кадри по тези програми 

заплатени от БТ. 

- Училището развива собствена стопанска 

дейност чрез отдаване под наем на 

училищни земи. 

 

-Не се допуска прекъсване на учебния 

процес поради липса на горива; 

-Осигуряване на възможности за 

непрекъснато използване на 

информационните технологии в учебния 

процес; 

- Възможност за интернет достъп от всяка 

точка в училището; 

-Успешна работа с образователни 

платформи; 

-Осигуряване на възможност за 

допълнителна подкрепа за децата със 

СОП в специална среда, подходяща за 

тяхното обучение; 

 

-Осигуряване на  различна от учебната 

среда за провеждане  на занимания по 

интереси за учениците от начален етап; 

-Създаване на  подкрепяща и мотивираща 

учебна среда; 

 

 

 

 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

копирна техника, мултимедии 

интерактивен тъч дисплей; 

 

- Учителите активно участват в 

осъвременяване на учебната среда в 

класните стаи; 

 

- За ефективното обучение по БДП  

училището разполага със съвременни 

нагледни средства; 

 

- Поставена е PVC дограма на  всички 

класни стаи, коридори, физкултурна стая 

и стая   на етносите; 

 

- Изградена е парна инсталация в 

компютърния кабинет и дирекцията; 

 

 

- Подменено е подовото покритие в 

старата част на училищната сграда; 

- Изцяло е  подменено осветлението с 

ново-луминисцентно; 

- Изцяло са подменени печките с нови 

камини; 

- Изграден е кът за отдих с беседка и нови 

пейки и кошчета за смет по проект към 

ПУДООС; 

- Организирано е постоянно 

видеонаблюдение на училищния двор  и 

пространството около училище; 

- Училището е снабдено със задължителна 

документация, която се води и съхранява 

в съответствие с Наредба №8. 

-От години училището ни кандидатства и 

печели   различни проекти и  програми, по 

които  работи. Реализирани са няколко 

проекта: 

          - за развитие на извънкласната 

дейност;  

           - за въвеждане на елементи на 

училищна униформа; 

          - спортни проекти;  

 

 

 

-Онагледяване и постигане на резултати в 

обучението по БДП; 

 

- Осигуряване на по-добра енергийна 

ефективност при отопляване на сградата; 

 

-Осигуряване на  отлични условия за 

работата на техническите средства и 

компютрите; 

- Осигуряване на по-привлекателна и 

естетична среда, по-добра хигиена в 

класните стаи и коридорите; 

 

 

-Осигуряване на естетически издържана 

среда и в околното пространство и 

училищния двор; 

-Осигуряване на възможност за контрол и 

защита от вандалски прояви;  

 

- Усилено се работи за намаляване броя на 

неизвинените отсъствия и повишаване 

успеха на учениците чрез: 

  - включване на актуални и интересни за 

учениците конкурси, изложби и дейности 

в Годишния план на училището; 

  - поддържане на непрекъснат контакт с 

родителите и настойниците на учениците; 

 -Досега в училището функционираше 

Родителски клуб, който предстои да 

прерасне в Обществен съвет според 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

          - проект за превенция отпадането на 

ромските ученици от училище към 

Център „Амалипе” гр.В.Търново; 

         - проекти по ОПРЧ – „УСПЕХ“, 

„Твоят час“, „Подкрепа за успех“ , 

„Образование за утрешния ден“; 

         -проекти към ЦОИДУЕМ: 

„Училище и традиции – знания и 

едниство“ , „Заедно към успеха“, „ Поглед 

към бъдещето“;  

         -  проекти към ПУДООС – „Зеленият 

оазис в училище“ ; 

         - участие в НП „Без свободен час” за  

финансово подпомагане заместването на 

отсъстващи учители; 

         - включване в програми към Бюрото 

по труда. 

 

изискванията на новия ЗПУО. 

- Ученическото самоуправление се 

осъществява чрез функционирането на 

Ученически парламент 

 -Материално-техническата база  

непрекъснато се обновява и осъвременява 

според финансовите възможности на 

училището. 

- В училището ни съществува традиция 

за честване на всички бележити дати и 

събития, отбелязване на патронния 

празник, честване на кръгли годишнини 

от създаването на училището и др. 

- Символи на училището ни са : 

     - училищното знаме;  

     -логото; 

     -ученическите униформи; 

     

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

-Не всички ученици  постъпващи в І клас 

посещават подготвителната група в ЦДГ; 

-Тенденция към намаляване общия брой 

на учениците в сравнение с предходните 

години. Причини: ниска раждаемост, 

намаляване броя на постоянните жители, 

високо ниво на безработица, заминаване в 

чужбина; 

 

- Ниска пълняемост на паралелките, 

наличие на паралелки под установения 

минимум, както и на две слети паралелки; 

  

- Голям брой отсъствия на ученици, 

поради занижен родителски контрол или 

незаинтересованост на родителите; 

  

-Трудности при адаптацията към 

училище, затруднения при овладяването 

на знания, езикови затруднения;   

-Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците;  

-Изоставане от класа, поради пребиваване 

в чужбина; 

- Намаляване на бюджета на училището; 

 

-Трудности при поддържането и 

обновяването на МТБ 

 

 

 



- В училището няма педагогически 

съветник /психолог.  

 

- Голяма част от децата не владеят в 

достатъчна степен български език. 

- Липсата на мотивираност и средства при 

някои родители затруднява редовната 

посещаемост на занятията; 

- Преобладаващ е броя на децата от 

ромския етнос; 

- Децата от други етноси ги   записват в 

училища в гр. Омуртаг ; 

-Демографският срив се отразява 

негативно върху броя на учениците; 

- Липсва медицински кабинет; 

- Поради използването на твърдо гориво 

запрашеността в класните стаи е по-

голяма; 

- Сградата е стара и се нуждае от 

непрекъснат ремонт и поддръжка; 

- Материалната база, особено 

секционните шкафове   в повечето класни 

стаи се нуждаят от подмяна; 

- Тоалетните са външни и неотговарящи 

на хигиенните изисквания; 

- Липсва физкултурен салон; 

-Спортната площадка е в крайно лошо 

състояние; 

- Оградата е изпочупена и се нуждае от 

обновяване. 

- Трудности в учебно-възпитателния 

процес, лошо владеене на книжовния 

български език, ниска функционална 

грамотност; 

- Проблеми при разрешаването на 

конфликти; 

- Затруднения при овладяването на 

знанията, ниски резултати от НВО; 

 

 

-Възникване на естествена сегрегация на 

училището; 

 

 

 

 

-трудности при предоставянето на 

адекватни здравни грижи; 

 

 

 

-Училището ни работи на  делигиран 

бюджет, но средствата не достигат за 

извършване на основни ремонтни работи 

и обновяване на интериора в класните 

стаи. 

 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци да осигурява за учениците от 

населеното място и от село Тъпчилещово  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. 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Вярваме, че Основно училище „Георги Бенковски с.Беломорци ще се утвърди като 

средище за формиране на автономни 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. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

       Осигуряване на оптимални условия за осъществяване на  качествени образователни 

и възпитателни дейности в  Основно училище  “ Георги Бенковски “ с.Беломорци ,общ. 

Омуртаг, които да  формират ценностната система на  учениците и да създават 

предпоставки за  развитие на индивидуалността им и пълноценното им  реализиране в  

динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение 

за участие в обществения живот. 

  

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на обучение, ориентирано към формиране и развитие на 

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век. 

 

2.Изграждане на ценностно - ориентирано поведение и създаване на атмосфера в 

класната стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански компетентности. 

 

3.Развитие на заложбите, интересите и талантите на учениците. 

 

4.Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти 

за продължаващо професионално развитие през целия живот. 

 

5.Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на новите облачни технологии, за иновативни дигитални методи за 

преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички 

учебни предмети. 

 

6.Прилагане на система от мерки и правила за ефективно функциониране на 

училищната общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите на 

всички членове на общността, с акцент върху семейството.  

 

 



7.Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в 

процеса на образование и заинтересованите страни.  

 

8.Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с училището. 

 

9.Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик –– родител, 

родители –– учители, учители –– медиатори/социални работници за превенция на 

отпадането от образователната система. 

 

10.Повишаване компетентностите на учителите и образователният медиатор, за 

успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния процес. 

 

11.Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход 

на ученика към условията в детската градина и в училището, както и на прехода между 

отделните етапи. 

 

12.Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици 

със специални образователни потребности. 

 

13.Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия 

и ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

 

14.Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 

дискриминация в училище. 

15.Формиране на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, 

основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия. 

 

16.Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

методите на преподаване и образователната среда. 

 

17.Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или 

индивидуално в различни режими на работа. 

 

18.Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства в училище, които 

осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на обучението и иновативните 

практики. 

 

19.Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно 

съдържание. 

 

20.Осигуряване на достъп до виртуална класна стая за обучение от разстояние в 

електронна среда за всички ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др., 

както и за тези ученици, които попадат в рискови категории и не могат да посещават 

училище, поради здравословни причини и/или са със специални образователни 

потребности. 



21.Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус 

към здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, 

безопасно движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с 

активното участие на родителите. 

 

22.Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в училище и 

осигуряване на безопасен достъп на всеки ученик до образование. Изпълнение на 

дейности, свързани със създаването на цялостен обновен облик на училището.   

 

23.Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците за откриване на 

професионалните им интереси. 

 

24.Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи с други училища. 

Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с библиотеки, 

музеи и други културни институции и научни организации. 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:  

 

1. Компетентности и  таланти на учениците 

  

2.  Педагогически колектив от мотивирани и креативни учители  

 

3. Сплотена училищна общност и системна работа с родителите и обществеността 

 

4. Подкрепяща среда и образователна интеграция  

 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие  

 

6. Учене през целия живот  

 

7. Ефикасно управление и участие в училищни мрежи  

  

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.  

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  

 
- Чрез средства от бюджета на училището.  

- Чрез наем от земеделска земя.  

- Чрез средства от благотворителни базари на учениците.  

- Чрез кандидатстване по проекти.  

- Чрез дарения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: План за действие и финансиране 


