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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата стратегия е разработена на основание новата динамика на 

социалноикономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 

образователната и възпитателна дейност. Тя проектира развитието на СУ „Ангел 

Каралийчев“, гр. Стражица за периода 2020 -2024 година в съответствие с приоритетите за 

развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско 

образователно пространство.  

Стратегията очертава приоритетите на училището за следващите четири години и 

произлизащите от тях систематични действия - осигуряване на високо качество и научност 

в обучението, в което равнопоставено участват учители, ученици и родители. 

Дегитализация на учебния процес и превръщане на училището в организатор, създаващ 

условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и 

способности за самостоятелно усвояване на знания и пълноценно развитие. 

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на 

образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона 

за професионалното образование, Държавните образователни стандарти в системата на 

предучилищното и училищното образование, Проектите и Програмите за развитието на 

образованието на национално равнище, както и други законови и подзаконови нормативни 

документи, приоритетите на националната и регионалната политика и спецификата на 

образователното звено.  

В унисон с посочените документи в центъра на процеса на образование, възпитание 

и социализация се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество 

на образованието в СУ „ Ангел Каралийчев” гр. Стражица, на базата на непрекъснатото 

самоусъвършенстване и квалификация на колегията, да се създаде атмосфера за създаване и 

прилагане на иновации в полза на развитието на ученика. 

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

  

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида  посоката 

на стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки. 

 

 

Данни за училището: 

 

Училището е средищно.  В него се обучават ученици, не само от града, а и от десет 

села на Община Стражица. 

Сградата на училището е посторена през 1981г. Разполага  с добре оборудвана 

учебно - техническа база, обновявана непрекъснато в последните три години. Спортната 

зала е с голяма площ и дава възможност за провеждане на вътрешноучилищни и 

междуучилищни състезания, мероприятия и празненства. След завършване на училище 

голяма част от учениците ни продължават образованието си във висши учебни заведения 

в страната. След завършване на висшето си образование наши ученици се завръщат и се 

реализират професионално, като започват работа в местни фирми. 

 

 

 

Ученици: 
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В СУ„Ангел Каралийчев” се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой 

към 01.09.2020 г. е 545. През последните години броят на учениците намалява и се 

колебае в границите между 619 – 548 ученици. Динамиката на тяхното движение е 

отразено на Диаграма 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училището осигурявя целодневно обучение на  учениците от І до VІІ клас. През 

учебната 2019/2020 година са организирани 13 групи с 321 ученици на целодневно 

обучение.  

Паралелки: 

В момента в училището се обучават ученици в 27 паралелки. За последните години 

паралелките са намалели с 3.  В гимназиален етап има три професионални паралелки, 

шест профилирани и една непрофилирана. 
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Пълняемост на паралелките: 

 

Средната пълняемост на паралелките през текущата учебна година е 64,17%, което 

е предпоставка за  недобра ефективност на материалните разходи на училището. От три 

години се запазва тенденцията паралелките с ниската пълняемост да са в гимназиален 

етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По степени на образование пълняемостта е най-висока в начален прогимназиален 

етап на обучение.  

 

Завършили основно и средно образоване. Реализация: 

 

Завършващите седми клас ученици продължават в по-горна степен на 100%. За 

последните 4 години  80%  от завърширите средно образование са приети във ВУЗ. 

Броят на завършилите основно и средно образование по години е отразен в 

хистограмите: 
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Ученическо самоуправление 

Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. 

Ученическият съвет съществува от 13 години. Същият развива активна дейност и дава 

възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, 

касаещи училищния живот и ученическата общност. 

Вече седма учебна година учениците от I до XII клас активно участват в избора на 

Училищен ученически омбудсман по проект  “Иновативни подходи в управлението за 

развиване на граждански и социални компетентности у учениците” 

                      

Динамика на структурата на педагогическите кадри за последните три години: 

За учебната 2019/2020 година учебният процес е обезпечен кадрово с 61 бройки 

педагогически персонал – директор, 2 ЗДУД, 1 училищен психолог, 1 педагогически 

съветник, 1 логопед, 2 старши ресурсни учители, 3 главни учители, 34 старши учители, 

16 учител. Всички учители повишават непрекъснато квалификацията си в различни 

квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни 

степени. Носители на просионално-квалификационни степени са 64 % от учителския 

колектив. Трима учители са с I ПКС, 8 с II ПКС, 7 с IV ПКС и 16 с V ПКС. През 

последните три години движение при педагогическите специалисти има само при 

сформиране на групи във връзка с целодневната организация на учебния процес и при 

пенсиониране на педагогически кадри.  

Подкрепата за новоназначените учители е приоритет за училищното 

ръководство. Назначават се наставници, които да оказват помощ на новоназначените 

учители чрез дискусии, при планирането на урочната дейност и оценяването, участие в 

класни и урочни дейности на други учители.  

Педагогическите специалисти преминали през обучения са усвоили система от 

професионални компетенции, които са необходими за успешното упражняване на 

професията. Резултатите от обученията влияят положигелно върху цялостната дейност 

на училището. 

Увеличаване на броя и мотивацията за работа на учителите, включени в 

различни проекти.  
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Синдикална организация: 

Синдикалната организация е със традиции и има положително влияние при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същата участва при 

определяне на вътрешните правила за работната заплата, определянето на 

диференцираното заплащане и квалификационната дейност. Няма подписан колективен 

трудов договор. 

 

Програми и проекти: 

      Проект „Твоят час“ на МОН училището става желана територия за учениците, тъй 

като всеки от участниците в него успява да намери себе си. 

  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда “Модул: Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки”. Закупени са уреди, прибори, 

пособия, стъклария и други консумативи за провеждане на практически дейности в 

часовете по природни науки. 

НП „Развитие на педагогическите специалисти“ – обучени учители. 

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.  

Участие по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, 

модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” и Нациотнална 

програма “ИКТ в училище”. 

Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна 

среда във Велико Търновска област", финансиран от Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структури и инвестиционни фондове.” В работата попроекта се включват 

и ученици от ученическия съвет. Някои осъществяват наставничество на застрашени от 

отпадане ученици.  Дейностите по проекта целят да повишат мотивацията им за 

индивидуални изяви и за участие в разнообразни форми на работен екип, както и 

мотивацията  за образование у учениците за завършване на по-висока образователна 

степен. От месец октомври 2017 СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица има 

споразумение за сътрудничество с ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ", 

ПО ПРОГРАМА „МОСТ КЪМ БИЗНЕСА”. 

Проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" 

По Националната програма „С грижа за всеки ученик”  се осигурява 

допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат слаби оценки, за 

деца от подготвителната група и за ученици от началния и прогимназиалния етап, които 

срещат затруднения, като предотвратява изоставането, преди това да е повлияло на 

образователните резултати. Всяка учебна година се одобряват по 11-14 проекта. 

По  Национална програма  „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст” се осигурява безплатна закуска на всеки ученик в I – IV клас. 

 НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, НП „Без 

свободен час в училище“, Схема "Училищен плод" ДФ Земеделие. 

НП „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“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни 

предмети от прогимназиалния етап“ 

НП „Квалификация“ 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

НП „Мотивирани учители“ Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ 

включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически 

специалисти. 

НП „Иновации в действие“ 
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Дейности по проект  "Иновативни дейности в ученето и преподаването" по 

програма „Еразъм+“ , 2015-2017. Проведени 4 обучения в Германия, Италя, Румъния и 

България. 

Ученикът е поставен в активна позиция и един от пътищата за това е 

интегрирането на съвременни технологии в учебния процес чрез разработване на кратки 

проучвания и тяхното представяне чрез доклади, презентации, графични проекти и др. с 

достъпни за учениците средства и обем. Всички тези умения учениците придобиват чрез 

допълнителните занимания по интереси. За учебната 2019/20 година в училище се 

създадоха 14 групи и се обхванаха 248 ученика. 

 

Информационно-комуникационните технологии в училище: 

   

 Продължаващо модернизиране и развитие на материалнотехническата база на 

училището в сферата на компютърната техника, интернет и интернет свързаност. 

Оборудвани 6 компютърни кабинета с терминални работни места. Всички учители имат 

служебни лаптопи, а кабинетите и класните стаи разполагат с мултимедийни проектори. 

Осигурена е WiFi мрежа, която обхваща 100% от територията на училището. 

 Внедряване в образователния процес на новите информационни технологии с цел 

повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес. Използват се 

електронни учебници, образователни платформи, специализиран образователен софтуер и 

интерактивни дъски. 

 Официалният сайт на училището дава цялостна информация за дейността и новостите в 

училището, както и връзки към полезни интернет ресурси. 

 Изградена е система за видеонаблюдение в класни стаи, коридори, входове. 

 Прилагане на електронно обучение от разстояние при необходимост и обстоятелства, 

налагащи това. 

 Развитие на ИКТ в управленската дейност на училището.  

 

SWOT анализ   

 
 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Учебно заведение с авторитет, традиции, 

утвърдено име, с изградена стратегия и ясно 

формулирани цели. 

 

УЧЕНИЦИ 

 Пълен цикъл на обучение от І до ХІІ клас.  

- в първи клас са обхванати всички деца 

подлежащи на задължително обучение. 

- в пети клас продължават обучението си 

завършилите начален етап в училището и 

началните училища в с. Царски извор и с. 

Сушица; 

 Средищно училище с осигурени условия за 

целодневна организация на учебния процес. 

Сформирани групи за ЦДО (І-VІI клас).  

 Профилирано и професионално обучението в 

гимназиален етап.  

 Реализиране на държавния план – прием. 

 Нисък е делът на преминалите в 

 Дейности за издигане имиджа на 

училището. 

 

 
 

 Анализ на демографската перспектива на 

общината и региона, във връзка с 

успешното реализиране на приема. 

 Създаване на толерантна мултиетническа 

среда в училището – разработване и 

прилагане на разнообразни форми и 

програми за деца с трудности и дефицити в 

обучението с цел тяхното интегриране.  

 Откриване и предотвратяване на 

причините, довеждащи отпадането на 

децата от училище. 

 Прилагане на принципа „Учене през 

целия живот”. 

 Възможности за изява на талантливи 
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самостоятелна форма на обучение и отпаднали 

ученици. 

 Условия за позитивни мотиви за учене у 

учениците: индивидуален подход, дейности за 

изява на способностите и възможностите. 

 Желание от страна на учениците за участие в 

училищни дейности във физическа и 

електронна среда. 

 Призови места на общински, областни, 

национални олимпиади и конкурси в различни 

области 

 Висок процент на прием във ВУЗ.  

 Изградени ученически формации като 

ученически съвет, училищен ученически 

омбудсман, установени традиции на  

ученическо  самоуправление. 

 Интеграция на ученици със специални 

образователни потребности. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 Обезпеченост с висококомпетентни и 

мотивирани учители. 

 Системен контрол върху качеството на 

учебно –възпитателния процес. 

 Екипност в работата на ръководството и 

учителите. 

 Педагогически съветник и психолог с 

необходимата квалификация, логопед, трима 

ресурсни учители и социален работник за 

работа с деца. 

 Работещи предметни и вътрешноучилищни 

комисии. 

 Приложение на иновационни интерактивни 

методи на работа от голяма част от учителите 

във физическа и електронна среда. 

 Единодействие на педагогическата колегия 

при планиране и организиране на дейности с 

учениците във физическа и електронна среда. 

 Извеждане и обмен на успешни 

педагогически практики. 

 Добро институционално взаимодействие. 

 Инициативност, креативност, новаторство и 

творчество. 

 Изградена система за повишаване 

квалификацията на учителите.  

 

 

 ученици. 

 Мотивиране и подготовка на учениците 

за явяване на междуучилищни, регионални, 

национални и международни състезания, 

конкурси и олимпиади. 

 Разширяване на чуждоезиковата 

подготовка, осигуряване възможност за 

включване на учениците в международни 

проекти. 

 Привличане на учениците като  

партньори  в   разработване и реализиране 

на проекти. 

 Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия, чрез въвеждане на нови, желани 

от учениците извънкласни и спортни 

дейности. 

 Разширяване на извънкласната и 

спортната дейност. 

 

 

 

 Адаптиране на стила и методите на 

работа на учителите и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

обществото.  

 Високи изисквания към собствената 

научна и педагогическа     подготовка.   

 Използване на портфолио като 

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

 Практическа насоченост, иновативност, 

креативност и интерактивни методи и 

форми в обучението във физическа е 

електронна среда.  

 Повишаване на квалификацията и 

обмяна на добри педагогически практики 

между учителите за работа във физическа и 

електронна сред 

 Преодоляване на рутинността и 

формалното изпълнение на служебните 

задължения. 

 Подобряване на трудовата дисциплина. 

 Възможност за кариерно развитие. 

 Разширяване възможностите за 

вътрешноучилищна и извънучилищна 

квалификационна дейност. 

- в областта на новите технологии. 

- в прилагане на компетентностния и STEM 

подход. 

 Оптимизиране на екипната работа в 
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УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ 

 Осигуряване на свободен, неограничен и 

равен достъп до образование. 

 Добро равнище на получените знания и 

изградени умения, съобразени с държавните 

образователни стандарти. 

 Приложение на иновационни интерактивни 

методи на работа от голяма част от учителите 

във физическа и електронна среда. 

 Създадени условия за въвеждането на 

информационните технологии в организирането 

и провеждането на учебния процес по всички 

учебни предмети. 

 Осигуряване на условия за работа в 

електронна среда 

 Разработване на индивидуални програми за 

работа с учениците със специални 

образователни потребности. 

 Дългогодишни традиции и резултати в 

образователната дейност, съобразена със 

социално-икономическото развитие на региона. 

 Работеща и ефективна вътрешна нормативна 

уредба.  

 Средище за съхраняване на българската 

идентичност и активен проводник на историята 

и културата. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 Сайт на училището. 

 Училищният учебен план задоволява 

желанията и потребностите на учениците чрез 

ИУЧ и ФУЧ. 

 Индивидуални и групови консултации на 

ученици в риск с педагогическия съветник и 

психолога. 

 Гаранция за живота и здравето на 

участниците в ОВП. 

 Ефективна и резултатна дейност на 

комисията за превенция на 

противообществените прояви. 

 Добра координация и обмен на информация 

между класни ръководители, педагогически 

съветник и ръководството на училището при 

работа с учениците с проблемно поведение. 

различните направления; 

 

 

 

 

 Непрекъснато преосмисляне и 

актуализиране на училищните политики с 

оглед новите реалности и изисквания на 

участниците в ОВП. 

 Създаване на благоприятни условия за 

обучение и развитие в системата на 

училищното образование чрез изграждане 

на модерна образователна среда, базирана 

на съвременни информационни и 

комуникационни технологии за 

образованието за работа във физическа и 

електронна среда. 

 Непрекъснат мониторинг на дейностите 

в ОВП. 

 Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците за работа 

във физическа и електронна сред 

 Създаване на толерантна среда в 

училището – разработване и прилагане на 

разнообразни форми и програми за деца с 

трудности и дефицити в обучението с цел 

- Превенция на  противообществените      

прояви. 

- Ранно идентифициране на децата в риск 

чрез проучване и оценка на потребностите и 

интересите на учениците. 

- Откриване и предотвратяване на 

причините, довеждащи отпадането на 

децата от училище. 

- Възможности за изява на талантливи 

ученици. 

- Оптимизиране на работата с изоставащи 

ученици в ЗУЧ и ИУЧ. 

 .Във връзка с приобщаващото 

образование в училището се прилагат 

диференцирани педагогически подходи, 

ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на ученика, 

съобразени с възрастовите и социалните 

промени в живота му, адаптирани към 

способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика. 

 Достъп до Национални програми и 

програми на ЕС  и активно включване на 

учители и ученици в разработване на 

проекти. 
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 Създадена система за осмисляне на 

свободното време. 

 Изграден ресурс за работа по проекти. 

 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

 Добра материална база – специализирани 

кабинети по общообразователна и 

професионална подготовка, 6 компютърни зали, 

библиотека. 

 Наличие на открита и закрита спортна база. 

 Достъп до Интернет, изградената Wi-Fi 

мрежа. 

 Кабинети за индивидуална и групова работа 

на педагогическия съветник и психолога, 3 

ресурсни кабинета, кабинет на логопеда.  

 Учебно-технически средства – преносими   

компютри, мултимедии, компютърни 

терминални решения, техника за                            

размножаване. 

 Парно отопление. 

 Лекарски кабинет. 

 Ученически стол. 

 Електронна система за видеонаблюдение. 

 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

 Добро управление на финансовите средства в 

условията на делегирани бюджети.  

 Обективност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджета. 

 Управленска култура на ръководството и 

връзка между управленските функции: 

планиране организиране координиране 

мотивиране контрол. 

 Собствени приходи от отдаване под наем, 

макар и невисоки. 

 Тенденция към усвояване на средства по 

програми на ЕС, голям брой реализирани 

национални и общински проекти. 

 Работа по проекти на програма „Еразъм+“. 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло, 

ученически стипендии. 

 

ПАРТНЬОРСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ 

 Съхренение на развиваното доверие между 

учители, ученици и родители. 

 Приета система за взаимодействие с 

 

 

 

 

 Модернизиране на учебната база и 

продължаване внедряването на иновации на 

базата на ИКТ.  

 Изграждане на SТЕАМ среда в училище 

и превръщане на класни стаи в творческа 

учебна среда. 

 Подобряване на инфраструктурата. 

 Разширяване капацитета на 

видеонаблюдение. 

 Намаляване риска от достъп   на външни 

лица в сградата на училището и създаване 

условия за инциденти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усвояване на средства по проекти. 

 Използване на системата за 

диференцирано заплащане на 

педагогическите и непедагогическите 

специалисти. 

 Стимулиране на дарителската дейност. 

 Утвърждаване на система за 

награждаване на учители и ученици в 

рамките на училището. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разширяване на партньорствата с 

правителствени и неправителствени 

организации и представители на бизнеса. 

 Включване на общинската власт  като 
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родителите във физическа и електронна среда 

 Наличие на синдикална организация.  

 Учредено УН, подпомагащо дейността на 

училището. 

 Действащ Обществен съвет 

 Съвместна работа с местни структури -

Дирекция „Образование” към Община 

Стражица и РУО – Велико Търново; 

Сътрудничество с ДПС, РУ „Полиция”, 

МКБППМН; Дирекция “Социално 

подпомагане” –  Отдел за «Закрила на детето». 

 Регионалния център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование и Център за 

подкрепа за личностно развитие - Общински 

детски комлекс– Велико Търново; 

 Добро международно сътрудничество с 

училища от ЕС. 

 Културни институти, медии, 

неправителствени организации и др. 

 

активен партньор на училището. 

 Ефективно взаимодействие между 

институциите, ангажирани с ПОО. 

 Ефективно взаимодействие с Центровете 

за подкрепа за личностно развитие и със 

Специализираните обслужващи звена. 

 Включване на родителите в училищни 

инициативи и съвместни дейности. 

СЛАБИ СТРАНИ  ЗАПЛАХИ 

 

 Намаляване броя на учениците и паралелките 

вследствие на демографския срив в града и 

региона. 

 Не постъпват ученици от други общини. 

 Незначителен брой на завършилите IV и VII 

клас от други училища в общината. 

 Недостатъчни умения за справяне с ниската 

мотивация за учене. 

 Липса на условия за ученици със специфични 

образователни потребности (подстъпи, асансьор, 

специални тоалетни). 

 Недостатъчно използване на възможностите 

за привличане на допълнителни средства чрез 

училищното настоятелство. 

 Незаинтересованост и нежелание на част от 

родителите за сътрудничество с училището. 

 Намаляване броя на учениците. 

 Наличие на безработица и икономическа 

несигурност, което затруднява 

образователния  процес. 

 Наличието на демотивация за учене сред 

учениците. 

 Ръст на миграцията. 

 Предпочитания за работа в чужбина, 

което дава сериозно отражение върху 

образователния процес. 

 Отрицателно влияние на  обкръжаващата 

среда върху образователно-възпитателния 

процес. 

 Засилваща се агресия сред учениците.  

 Влошаване на здравословното състояние 

на учителите и повишаване на риска от 

професионални заболявания.  

 

Изводи: Анализът показва, че релацията „силни страни – възможности“  има по-голяма 

тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към затвърдяване и развитие на 

завоюваните позиции и разкриване на нови перспективи.  

   Необходимост да се изгради баланс между двете страни - ,,силна/слаба’’. Нашата цел е 

да направим всичко възможно слабите страни да се ограничат до минимум.  

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) 

  

  Училището като институция функционира в условията на променяща се среда, която 

оказва силно влияние върху мотивацията за учене, а също така и върху поведението на 

учениците. То трябва да търси начини и пътища и адекватно да реагира, адаптирайки се към 
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бързо променящите се реалности и тенденции. Налага се промяна на целите, мотивацията, 

стереотипите и стила на работа и учене на учители и ученици. 

 

Анализ на тенденциите на външната среда  

STEP / PEST анализ на външната среда 

 
СРЕДА ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Политическа 

 

 Закон за предучилищното и 

училищното образование-  

образованието е национален 

приоритет. 

 Европейски критерии и 

стандарти. 

 Превръщане на 

професионалното образование и 

обучение достъпна опция за 

всеки гражданин и за всяка 

възраст. 

 Различно отношение към 

учителя и ученика, и ясни 

критерии за категоризация на 

училищата в страната. 

 Качествена промяна във философията 

на образователната система: нова 

образователна структура, организацията на 

обучение, гъвкавост и свобода на учебните 

планове и програми, ново отношение към 

ученика и учителя и неговата 

квалификация и кариерно израстване, 

оптимизирана система на оценяване, 

форми за цялостна и индивидуализирана 

подкрепа на учениците и др.  

 Дългосрочна перспектива на 

професионалното образование. 

 Постигане на висок рейтинг и достойно 

оценяване и заплащане на труда на 

учителя. 

Икономическа 

 

 Ниски доходи на 

семействата, безработни 

родители. 

 

 По-добри услуги на 

заинтересованите страни. 

 Ученици напускат училището – 

семействата заминават в чужбина. 

 Недостатъчна материална осигуреност 

на ученика. 

 Силни конкуренти. 

Социална 

 

 Влошаване на демографските 

показатели. 

 Ниска заинтересованост на 

родителите. 

 Грижи и социална 

отговорност на различните 

организации и фирми. 

 Нарастваща агресия и 

противообществени прояви. 

 Намаляване броя на учениците. 

 Нарастване на социалните различия 

между учениците. Ниска мотивация за 

учене.  

 Негативно отношение към училището. 

 Добро институционално 

сътрудничество. Координиране с ЦПЛР и 

специализираните обслужващи звена. 

 Възможности за превенция, 

педагогическа и психологическа подкрепа. 

Технологична  Подобряване технологичното 

обезпечаване на образователния 

процес. 

 Въвеждане повсеместно на 

ИКТ в училище. 

 Въвеждане на електронни 

учебници, учебни помагала и 

софтуер. 

 Ориентиране на системата на 

обучение към провокиране на 

мислене самостоятелност, 

формиране на собствена позиция 

и овладяване на практически 

 Възможности за ефективно използване 

на нови техники и технологии. 

 Добра обезпеченост с компютърни 

конфигурации и достъп до Интернет. 

 Постигане на качествена 

общообразователна и професионална 

подготовка. 

 Непрекъснато повишаване 

квалификацията на педагогическия 

персонал. 
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знания и умения. Обучение на 

учители в интерактивни 

технологии на преподаване. 

 Използване с широко 

приложение на средствата за 

масова комуникация за реклама 

на училището. 

 

 

Изводи: 

В близките няколко години икономическите и социални тенденции няма да се променят 

драстично, но ние имаме потенциала да намалим отрицателното им влияние върху себе си и 

върху нашите възпитаници. 

 

 

ІV. АСПЕКТИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ: 

 

1. Динамично управление на образователния процес по отделните учебни предмети, 

обвързването му с конкретните резултати, оценка на миналия опит и бъдещото развитие; 

2. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на  личностното им 

развитие; 

3. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия, 

утвърждаване на позитивни модели на поведение; 

4. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците; 

5. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална, дистанционна 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.  

6. Реализиране на 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. 

7. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 

образователни потребности и специфични обучителни трудности; 

8. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището; 

9. Засилен диалог със заинтересованите страни; 

10. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители; 

11. Формиращо оценяване и самооценяване; 

12. Висок професионализъм на педагогическия екип; 

13. Ефективна управленска дейност;  

14. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене и активно 

спортуване; 

15. Привличане на млади хора към учителската професия. 

V. ВИЗИЯ 

 

 Утвърждаване на СУ„Ангел Каралийчев” като иновативно конкурентноспособно 

училище, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и 

интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност да получи образование, съответстващо на потребностите на 
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съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните 

умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

 

VІ. МИСИЯ 

 

СУ„Ангел Каралийчев” определя своята мисия като създаване на възможно най-

добрите условия за личностното развитие на всеки един ученик, така че да се постигне 

пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Нашите приоритети са чрез 

взаимодействие и сътрудничество между учителите да се осигури  висококачествен 

образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се 

съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз и в духа на 

демократичните ценности. Затова нашата МИСИЯ е: 

 

„Училище, предоставящо качествено образование и създаващо личности 

в духа на съвременното общество”. 

 
VІІ. ПРИНЦИПИ 

1. Автономност - училището, като част от системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни 

изисквания. 

2. Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

3. Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни 

4. Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и 

обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на 

политика за намаляване на отпадането от училище. 

5. Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на 

проблемите предполага висока степен на информираност на обществото 

6. Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо 

от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и 

политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели 

7. Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на 

постигнатите резултати 

8. Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност 

9. Иновативност – административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел 

постигане на по-добри резултати. 

10. Ориентираност към личността- най-важната задача за нас, е успехът на 

отделната личност. 

11. Единство в многообразието - Обучението, подготовката и възпитанието на децата 

и младите хора се осъществяват в рамките на единна културнообразователна среда, която 

създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство. 

12. Гъвкавост - образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на 

обучаваните. 

 

VІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Учениците, обучаващи се в СУ„Ангел Каралийчев”, да бъдат хармонични и 

образовани личности, конкурентоспособни, с изградено гражданско съзнание и поведение, с 

творческо мислене и индивидуален познавателен опит. Достигане на европейските 

стандарти за качествено модерно образование и личностна реализация. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

 

Оперативна цел 1: Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез 

засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението 

във физическа и/или електронна среда на обучение.  

Оперативна цел 2: Обучение и възпитание - ориентирани към всеки ученик, съобразно 

индивидуалните потребности и способности. 

Оперативна цел 3: Обща подкрепа за преодоляване на кризата в мотивацията на ученици в 

риск и ученици със специални образователни потребности. 

Оперативна цел 4: Ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието. 

Оперативна цел 5: Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

Оперативна цел 6: Усъвършенстване системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност, преквалификация и обучение. 

Оперативна цел 7: Училищна е-политик. 

Оперативна цел 8: Материална база и допълнително финансиране. 

 

 

 

ІХ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

Дейности по оперативна цел 1: Повишаване на качеството и ефективността в учебната 

дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и 

обучението във физическа и/или електронна среда на обучение. 

 

1. Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини 

за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности. 

 2. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с ученици 

със специални образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването 

на учебния материал.  

3. Осъществяване на допълнителна работа с учениците във физическа и/или електронна 

среда на образование. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му 

в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на 

индивидуалната и диференцирана работа с учениците. 

 4. Утвърждаване ролята на педагогическия съветник и училищния психолог за психо-

социално обслужване на училището. Реализация на гражданското образование. 

 5. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за 

здравословен начин на живот в детска възраст.  

   6. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и 

задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и 
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гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в 

нашето училище. 

7. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:  

7.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал; 

7.2. Използване на иновативни педагогични методи и форми;  

7.3. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост;  

7.4. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване; 

 8. Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци по МО.  

 9. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие. 

10. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение. 

11. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.  

12. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие. 

13. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 

образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда 

в училището. 

14. Създаване на училищна система за управление на качеството на образователните 

дейности, която да отчита както традициите, така и световният опит и да разкрива пред 

ръководители, учители и ученици възможности за по-висока ефективност на собствената 

им дейност; 

 15. Преосмисляне на подходите, средствата и методите на обучение от учителите по 

всички учебни предмети, като комуникативният подход в обучението бъде водещ и 

учителят работи така, че да е в съзвучие със съвременното разбиране на грамотността 

въобще и на четивната грамотност в частност.  

16. Оценяването ще се извършва чрез самооценяване и инспектиране, като второто ще 

се осъществява от НИО.  

 

Очаквани резултати:  

1. Повишаване на резултатите на националното външно оценяване на учениците от VII 

клас.  

2. Повишаване на резултатите на държавните зрелостни изпити. Осигуряване на 

качествено и ефективно образование.  

3. Практическа приложимост на обучението.  

4. Засилено участие на обществения съвет при определяне цялостната политика на 

училището.  

5. Развити компютърни умения на училищната общност. 

6. Използване на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна 

работа, обърната класна стая) във физическа и/или електронна среда. 

 

 

Дейности по оперативна цел 2: Обучение и възпитание - ориентирани към всеки 

ученик, съобразно индивидуалните потребности и способности. 

 

1. Използване на индивидуален подход в урочната и извънурочната работа спрямо 

отделните ученици с цел осигуряване на всяко дете достъп до знания и обучение, адекватни 

на способностите му.  
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2. Развиване на способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното 

правилно използване чрез прилагане на компетентностния и STEM подходи. 

3. Популяризиране на постиженията на ученици и учители чрез отразяването им в 

публичното пространство 

4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с 

ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в 

усвояването на учебния материал. 

5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на 

всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя 

потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с 

учениците. 

6. Насърчаване на публичните изяви на учениците. 

7. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. 

8. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и 

задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален 

етап. 

9. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Професионално 

ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси 

и възможности. 

10. Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни 

потребности и изграждане на училище, съобразено със специфичните им потребности. 

11. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение. 

12. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното образование на ефективна 

обратна връзка за постигнатите резултати, за отношението на учениците към формите и 

методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация. 

13. Издигане равнището на функционалната грамотност (четивна, математическа, по 

природни науки) за постигане на умения за успяване. 

 

Очаквани резултати:  

 

1. Оптимизиране и иновиране на обучението в училище. 

2. Повишаване образователните резултати на учениците 

3. Предварително планирани цели на урока и операционализирани според 

особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, 

нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците 

4. Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно 

потребностите на учениците 

 

 

Дейности по оперативна цел 3: Обща подкрепа за преодоляване на кризата в 

мотивацията на ученици в риск и ученици със специални образователни потребности 

 

1. Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните 

потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от обща и от 

допълнителна подкрепа 

2. Подкрепа за личностното развитие на учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифициране на учениците в риск чрез 

проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до отпадане от училище. 

3. Провеждане на училищна политика и разработване на програма за превенция на 

агресията и негативните прояви сред учениците. 
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4. Подпомагане на учениците от уязвимите групи. 

5. Логопедична работа. 

6. Прилагане в на методи и подходи за ефективна работа с учениците с обучителни 

трудности във формите за общата подкрепа за личностно развитие 

- Организиране на допълнителни обучения по учебни предмети, консултации по 

учебни предмети. 

-  Осигуряване на допълнителен и различен ресурс за учениците, които не могат да 

отговорят на изискванията на учебната програма – начин за достойно преживяване в 

общността, за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно 

техните оптимални възможности. 

7. Използване на разнообразни образователни стратегии, методи и техники за 

преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на учениците със СОП. Прилагане 

на иновативни дидактически упражнения и игри за работа с ученици със СОП. 

8. Осигуряване на възможности за продължаване на обучението след VII клас, 

включително и професионална подготовка за учениците със СОП 

 

Очаквани резултати:  

 

1. Учениците се чувстват спокойни и сигурни в училище, удовлетворени от 

възможностите за реализация. 

2. Осигурени са възможности за изяви, включване в училищните дейности и на 

учениците с по-ниски резултати в учебния процес, както и на тези в неравностойно 

положение. 

3. Ангажиране на проблемните ученици в училищния живот. 

4. Ефективна екипна работа за превенция на отпадане на учениците от училище 

  

 

Дейности по оперативна цел 4: Ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието 

 

1. Работа в онлайн платформи. 

2. Обучение фокусирано върху практическото приложение на изучаваната теория. 

3. Да се разгърне въображението и уменията на учениците чрез изграждане на STEM 

учебна среда. 

4. Екипна работа в проектно базирано обучение. 

5. Приложение на ИКТ като ефективна подкрепяща среда при самоподготовката на 

учениците по учебни предмети в прогимназиален и гимназиален етап. 

6. Ефективно използване на възможностите за:  

- достъп до националния образователен портал, електронни помагала с интерактивно 

съдържание по всички учебни предмети  

- достъп до всички съществуващи електронни ресурси – електронни учебници, 

мултимедийни уроци, образователни портали, образователни приложения и игри, 

виртуални панорами на известни обекти от българската история и култура; 

 

 

Очаквани резултати: 

 

1. Учениците развиват ключови умения като:  

 Творческо мислене;  

 Критичен анализ;  

 Работа в екип;  
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 Инициатива;  

 Общуване; 

 Математическа грамотност 

2. Удовлетвореност и професионално самочувствие от постигнатите резултати. 

3. Изграждане на SТЕМ среда в училище 

 

 

Дейности по оперативна цел 5: Обучение в сътрудничество между основните 

партньори в училищната общност – ученици, учители и родители. 

 

1. Информираност на родителите и стимулиране на родителската активност: за 

основните нормативни и училищни документи, резултатите от учебната дейност, 

консултиране по проблеми, решаване на конфликти и налагане на санкции и др. 

2. Сътрудничество и съдействие от родителите при: 

 -организиране на училищни дейности;  

-при идентифициран риск за ученика от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище. 

3. Изпълнение на съвместни проекти. 

4. Съвместна дейност на родители и училището при търсене и привличане на 

допълнителни ресурси. 

5. Включване на родителите като партньори в електронното обучение. 

6. Прилагане на разнообразни и ефективни подходи за информиране на родителите за 

възможностите за обща подкрепа за личностно развитие и тяхната роля в процеса. 

7. Търсене мнението на родителите по различни въпроси и отчитането му при 

вземане на решения. 

 

Очаквани резултати:  

 

1. Предизвикване на съпричастност към мисията, целите и задачите на училището и 

включване в реализирането им. 

2. Повишаване на заинтересоваността към образование и възпитание на техните деца. 

3. Повишено доверие в училището като институция. 

 

 

Дейности по оперативна цел 6: Усъвършенстване системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност, преквалификация и обучение. 

 

1. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

учителите, на административния персонал и на ръководството чрез разнообразни форми – 

проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-

практическа конференция, информация от библиотека, интернет. 

2. Активно участие в НП „Квалификация". 

3. Обмен на информация и съобщения чрез електронна система и използване на 

електронни документи от задължителната училищна документация. 

4. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни 

форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 

5. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата 

професионалноквалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия. 

6. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя, чрез засилване на вътрешно-училищната контролна 

дейност. 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ”  ГРАД  СТРАЖИЦА 

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.:  (06161)  20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/ 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

2020-2024 година 

  

21 

7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни 

области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии. 

8. Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво във 

физическа и/или електронна среда. 

9. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск и деца със 

специфични образователни потребности. 

10. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна 

документация. 

11. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в 

развитието на иновативни практики. 

12. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в 

това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на 

знанията и уменията на учениците 

 

Очаквани резултати:  

 

1. Повишаване качеството на преподаване, използване на ефективни и разнообразни 

методи на преподаване. 

2. Методическо и научно израстване на учителите. 

3. Удовлетвореност и професионално самочувствие от постигнатите резултати. 

4. Подготвени млади хора конкурентноспособни на пазара на труда. 

 

Дейности по оперативна цел 7: Училищна е-политика. 

 

1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и 

възпитанието. 

2. Използване на електронни формуляри и документи. 

3. Дистанционно комуникация с административни структури. 

4. Електронно банкиране. 

5. Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, 

където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните работни 

станции. 

6. Използване на електронни книги и учебници. 

7. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността 

на контрола и повишаванена качествата на работа чрез:  

- провеждане на онлайн работни срещи, консултации с родители и ученици; 

 - използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет – 

създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с 

определени интереси и проблеми и др.;  

- електронен дневник, чрез които родителите могат да постоянно да следят успеха на 

децата си н процеса на обучение 

8. Поддържане на училищния интернет сайт. 

9. Насърчаване на електронната кореспонденция на всички нива. 

10. Попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование, 

т.е. поддържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на 

актуална информация за техните желания и препоръки. 

11. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за 

еадминистриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване 
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на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-

добро е-управление в рамките на училището” 

   

Очаквани резултати:  

 

1. Създаване е-комуникационна система на училищната общност. 

2. Намаляване на теглото на ученическата чанта. 

3. Насърчаване на интерактивното обучение и критичното мислене. 

 

Дейности по оперативна цел 8: Развитие и подобрения материалната вътрешна и 

външна среда на училището 

 

1. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел 

обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на 

административната дейност. 

2. Подобряване състоянието на външната среда – училищния двор и прилежащите 

площи. 

3. Подобряване на дейността на училищната библиотека. 

4. Осигуряване на подходящо оборудване на кабинетите по природни науки за STEM 

обучение. 

5. Промяна облика на кабинетите по изобразително изкуство и музика и класните 

стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира 

дейности за подобряване на интериора на работната среда.  

6. Създаване, поддържане и обогатяване на „Зелени зони“ в кабинетите, класните 

стаи и коридорите. 

7. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището 

(компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски) с оглед все по-

активното навлизане на технологии в учебния процес. 

8. Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни 

технологии, оформяне и поддържане на административна система за 

централизираноуправление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и 

подобряване на управлението. 

9. Използване на „облачни“ технологии и създаване на условия за постоянна връзка 

между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на 

очаквани резултати. 

10. Участие в национални програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на 

съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност. 

 

Очаквани резултати:  

 

1. Създаване и използване на ел. продукти и образователни платформи от учителите 

за подобряване качеството на образователния процес. 

2. Модернизиране на училищната библиотека. 

3. Модернизиране на кабинетите по природни науки и изграждане на STEM център за 

обучение. 
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4. Поддържане естетическия вид на околната среда. 

 

 

 

Х. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

1. Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели 

2. Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове. 

3. Относителен дял / %/ на учениците, успешно представилите се на националното 

външно оценяване към общия брой ученици в IV клас 

4. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили изпитите на 

националното външно оценяване към общия брой ученици в VII клас 

5. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили изпитите от НВО към 

общия брой ученици в Х клас 

6. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни 

изпити към общия брой допуснати до зрелостни изпити 

7. Относителен дял / %/ на учениците на поправителен изпит към общия брой 

ученици 

8. Относителен дял / %/ на повтарящите ученици към общия брой ученици. 

9. Брой ученици с наложени санкции 

10. Относителен дял / %/ на успешно завършилите / и получили документ/ ученици 

със СОП. 

11. Относителен дял / %/ на отпадналите по различни причини от обучение ученици 

към общия брой ученици за учебната година. 

12. Брой ученици, желаещи да учат в училището 

13. Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск от 

отпадане от училище, за които е осигурена подкрепа за личностно развитие 

14. Наличие на мерки към адаптиране на ученика към училищната среда; 

15. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите интереси и потребности 

16. Осигурени условия за интерактивно учене. 

17. Утвърдени мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин 

18. Организираните от училището състезания, конкурси 

19. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

20. Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите 

21. Брой споделени добри практики, с цел приобщаване и участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни дейности 

22. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти 

23. Изготвен план и наличен отчет на УКБППМН 

24. Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви 

25. Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект 

26. Брой разговори, наблюдения и проучвания; 

27. Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни 

организации; обучения; състезания в училището; 

28. Брой реализирани дейности с екологична насоченост 

29. Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки 

ценности 

30. Брой проведени инициативи с включване на родители 

31. Брой проведени родителски срещи и в училището с отделните паралелки 
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32. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в продължаваща квалификация 

33. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в 16 учебни часа 

34. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образвателни институции 

35. Наличие на достъпни източници: Научна литература за подготовка на 

педагогическите специалисти; Методически помагала на електронен и хартиен носител; 

Интернет платформа за справочна литература 

36. Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока 

ПКС. 

37. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо 

броя на заявилите такава 

38. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др 

39. Брой разработени и реализирани национални и международни проекти и 

програми 

40. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището 

41. Информационна система за движение на информацията 

42. Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с активното 

участие на родители и заинтересовани страни. 

43. Наличие и качество на компютърна техника 

44. Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда 

 

 

ХІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Финансирането на заложените в Стратегията дейности и мерки ще се извършва в 

рамките на бюджета на училището и общината, от собствени приходи, дарения, средства от 

проекти и програми, средства от училищното настоятелство и други източници. 

 

ХІІ. ПЛАНИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от фокус-групата, участвала 

в нейното разработване. 

2.  Годишен отчет за изпълнение на Плана по Стратегията пред педагогическия съвет и 

обществения съвет 

3. Окончателен отчет за изпълнението на Стратегията – до два месеца след края на 

изпълнението, пред педагогическия съвет и обществения съвет 

 

 

 

 


