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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ  

 

“Всеки, който не се интересува от бъдещето си,  
рискува да изостане в живота.” 

Б. Франклин 

І. УВОД 

Един от отличителните белези на времето, в което живеем, е бързото развитие на 

информационното общество на базата на повсеместното навлизане на информационните 

технологии във всички сфери на икономиката, бита и обществения живот. Революцията в 

информационните технологии разкрива неподозирани възможности за извличане на 

информация и знания, преобразява представите ни за комуникиране във времето и 

пространството. Не случайно днешната епоха се определя като епоха на знанието. 

Определяйки ключовата роля на знанието като генератор на промените и основа за 

развитие на обществените ценности, Европейският съюз (ЕС) през  2000 година в така 

наречената Лисабонска стратегия, отбеляза: „Днес, както всички останали региони по 

света, ЕС е изправен пред коренно изменение на парадигмата, чиито двигатели са 

глобализацията и новата икономика на познанието. Процесът оказва въздействие върху 

всички сфери на живота и налага дълбока трансформация на европейската икономика и 

общество. .... Необходимо е да пренасочим политиката си, за да се възползваме от 

предимствата на новото, основано на познанието общество.” Отчитайки сериозното 

изоставане на образованието от потребностите на съвременното общество, ЕС постави 

нови, амбициозни изисквания към образованието на младите хора: „Новото общество, 

основано на познанието, ще донесе фундаментални последици за нашите 

общообразователни системи, налагайки на всяка държава - членка да преосмисли 

начините на приспособяване на предучилищното, основното и средното образование към 

новите реалности...”  

Новата мисия на училището можем да открием в емблематичния доклад на ЕК по 

образование, в който са изведени следните четири приоритетни стълба : 

- Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим”/; 

- Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно 

справяне с професионалните задължения /”да се учим да правим”/; 

- Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и 

да работим заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с 

другите”/; 
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- Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да 

се учим да бъдем”/. 

След многократните опити на българското правителство за адаптиране на 

образованието към европейските ценности, през 2005г. Министерството на образованието 

и науката публикува стратегическа програма за развитие на образованието за 

десетгодишен период. Най-голямото достойнство на програмата е идеята да се възстановят 

и хармонизират отношенията на училището с постоянно изменящата се външната среда. 

На тази база са изведени двете стратегически цели: 

- равен достъп до образование;  

- качествено образование. 

Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен 

подход, в съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. 

Качественото образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на 

личността, създаване на условия за изява на нейните творчески и индивидуални 

способности с цел добра социална реализация. 

Преждевременното  напускане на училище е комплексно  явление,  което оказва 

сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието 

на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху 

цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и 

дългосрочен план. Преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и 

ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното 

и професионалното развитие на децата и младите хора в България. СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ участва с Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система във връзка със Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите,  целите и 

стандартите,  заложени в следните документи: 

1. СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, 

УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ, „ЕВРОПА 2020”.  

2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020).  

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020.  
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4. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

КАДРИ.  

5. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-

2020).  

6. НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА.  

7. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

8. НАРЕДБА №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование. 

9. НАРЕДБА №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата за 

предучилищното и училищното образование. 

10. НАРЕДБА №2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното 

образование и обучение Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 

70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.  

11. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, 2016  

12. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 

08.12.2015 г.,издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.95 от 8 

декември 2015 г.  

13. Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

14. Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

15. НАРЕДБА №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. 

16. НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., 

издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 декември 

2015г. 

17. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот.  

18. Национална референтна рамка.  

19. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. 
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20. Национален план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета Дейности за 

периоди 2004-2007.  

21. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст.  

22. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.  

23. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария 

за периода 2015-2020 г.  

24. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.  

25. Регионални приоритети на средното образование. 

26. Общински политики в средното образование. 

 

Настоящата Стратегия за развитие на СУ „Проф. д.р Асен Златаров“ е разработена 

на основание чл. 70, чл. 263. (1)  и чл. 269. (1)  от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.  

Стратегията за развитие на  СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ обхваща периода от 

2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост.  

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя 

детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА 

СРЕДА  

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и 

посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и 

мерки. 

Кратки исторически данни: 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров”  гр. Първомай е създадено в 1913 г. Извървява своя 

път от Девическа гимназия, Борисовградска гимназия, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, 

ЕСПУ и СОУ. 

Училището е при едносменен режим на работа с капацитет 700 ученици. През 

учебната 2015/2016 г. се обучават 531 ученици в 25 общообразователни и профилирани 

паралелки. Преобладаваща част от учениците са от град  Първомай и кварталите, като има 

и пътуващи от селата: Градина, Татарево, Бяла река, Дълбок извор, Православен, Виница, 

Крушево и Караджалово.  
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2015-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в 

България - реално разписан на книга, приет и обнародван Нов Закон за предучилищното и 

училищно образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни 

модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите 

се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и 

комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с 

предизвикателствата пред СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ е изграждането на автономни и 

инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи 

ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си 

страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел 

училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна 

образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на 

новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане. 

 

Ученици: 

В СУ „Проф. д-р Асен Златаров” се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им 

брой към 14.09.2015 г. е 531. Ключовите компетентности, които учениците в СУ 

трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или 

отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им 

гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната 

подготовка. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ предприема политики и мерки за 

подготовката на учениците за участие в социалния живот и пригодността им за 

реализация на пазара на труда в съответствие с Европейската референтна рамка за 

ключовите компетентности за учене през целия живот и Националната квалификационна 

рамка чрез разширената и профилираната подготовка.  

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство - 

осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от 

правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности 

на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образовани СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се 

интегрират 10 ученици със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 12 клас.  

През последните години поради влошени демографски показатели броят на 

учениците намалява и се колебае в границите между 531 – 600 ученици. Динамиката на 

тяхното движение е отразено на Диаграма 1: 
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Анализът за движението на учениците по степени на образование показва, че 

причината за намаляване на техния брой освен демографската криза е и влошения прием 

след завършено основно образование. През настоящата учебна година в девети клас няма 

приети ученици в общообразователна паралелка. 

Тенденция на устойчивост се наблюдава в начален и прогимназиален етап на 

основна образователна степен. 

 

 

Паралелки 

В учебната 2015/2016 г. се обучават 25 паралелки. За последната година паралелките 

са намалели с 1. Прогнозата за следващата учебна година е броя паралелки да се запази. 
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Външно оценяване 

През изминалите две учебни години се проведоха държавни зрелостни изпити и 

външно оценяване в ІV и VІІ клас. Резултатите показват високи постижения както при 

малките ученици, така и при зрелостниците.  
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Здраве на учениците 

От провежданите периодични медицински прегледи се установи добро 

здравословно състояние на учениците.  

Процентът на заболяванията от вродени аномалии на сърдечната система са 1% 

сред учениците. 
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С наднормено тегло са от 19% от общия брой ученици. 

Освободените от ФВС ученици в хронология по години представляват : 

 

 

 

Ученическо самоуправление 

Ученическият парламент в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“е форма за ученическо 

самоуправление чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, 

засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за 

училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове и училищния 

учебен план. Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния парламент да 

получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, 

свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско 

самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и насилието сред младите 

хора. 

Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. 

Ученическият съвет развива активна дейност по отношение на: 

- ученическо дежурство; 

- отбелязване на важни дати и събития; 

- благотворителни кампании; 

- оперативни заседания.  

Всяка година в училище се отбелязва Денят на ученическото самоуправление. 

 

Педагогически колектив и обслужващ персонал 

Колективът на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” е от 48 учители,  директор и двама 

заместник-директори, 13 работници помощно-обслужващ персонал. Голяма част от 

учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Брой ученици освободени от физическо 
възпитание и спорт
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обучения, придобиване на квалификационни степени. Носители на професионално-

квалификационни степени са 26% от учителския колектив.  

Квалификационни степени V ПКС ІV ПКС ІІІ ПКС ІІ ПКС І ПКС 

Брой учители 6 4 1 2 1 

 

Средната възраст на учителите е 44,79 години, което е показател за зрял колектив 

със солиден професионален опит. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането ù не само в право, но и 

в задължение. В СУ“Проф. д-р Асен Златаров“ квалификацията и кариерното развитите на 

педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и 

национални програми и повишаване на компетеностите на конкретния педагогически 

специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси 

път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и 

училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията 

са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да 

благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с 

постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на 

делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното 

ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи. 

 

Силни синдикални организации 

Синдикалните организации са с традиции и имат положително влияние при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при 

определянето на диференцираното заплащане.  

 

Проекти по национални и международни програми 

Учителският колектив има опит в разработването и реализирането на проекти по 

национални и международни програми: 

- НП „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически олимпиади“; 
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- НП %Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“; 

- НП „Без свободен час в училище“, Мярка „Без свободен час“; 

- Програма „За по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна 

възраст“,  Модул „Осигуряване на закуска“;  

- Многостранни училищни партньорства Период за реализиране 2013-2015 г. 

Партньори в проекта са ученици и учители от Турция, Испания, Великобритания, Полша, 

Германия, Италия, Франция, Румъния.  

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"  

Чрез участието си в различни проекти учениците имат възможност да подобрят 

комуникативноста си, да бъдат мобилни, да развиват навици и умения за бъдещата им 

професионална реализация.  

 

 Електронно училище и интернет  

Образователния процес предлага приятна обстановка за работа и обучение. В 

образователния процес се използват съвременни технически средства и разнообразни 

мотивиращи техники и подходи, които провокират интереса на учениците и пораждат у 

тях желание за  активна работа.  

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието – 

безжичен интернет и необходимата техника. Училището разполага с интерактивен 

кабинет, мултимедийни проектори и интерактивни дъски. С тяхна помощ се реализират 

интерактивни уроци, правят се презентации, учениците могат да участват активно в 

часовете, да се ангажират в по-активно усвояване на преподаваното учебно съдържание.    

Изградена е електронна система за видеонаблюдение.  

 

По отношение членството в Европейския съюз:  
Нарастват изискванията към институциите и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната 

институция.  

Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да 

разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично 

образование, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на 

глобалното, гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, 

както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие.  

Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми 

/алтернативни източници на финансиране.  

Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна 

програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”).  
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По отношение на системата на училищното образование:  
Независимо, че в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ няма отпаднали ученици и не са 

налице всички характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела 

на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, чл. 

263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО вменява задължения на Педагогическия съвет да изработи и 

приеме Програма за ранното напускане на учениците от училище и да се поставят 

приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна 

възраст;  

Ниска мотивация за учене. Управлението на системата се насочва към потребностите 

на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване 

качеството на образованието.  

Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на 

детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 

Преодоляване на пречките пред ученето /чл.3, ал.2, т.3 ЗПУО/ Програма за равен 

достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи.; чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО.  

В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от 

ЗПУО/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование. 

Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. За 

постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при 

усвояването на българския език, училището провежда инициативата „Ние четем“.  

Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 

прогнозиране на резултатите от иновациите е залегнала изцяло в политиката за високо 

качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети. 

Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на 

образователната институция./ Критерий1, т.9 от плана за реализация на стратегическите 

цели;  

Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация; - т.10  

 

 

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА 

СРЕДА (PEST) 

Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има негативно 

въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония между мисията на училището и 

неясно дефинираните изисквания към качеството на образованието. Училището като 

институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно 

влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. 

Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща 

преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава 
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през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и 

чувствителен проблем на днешното време. 

При изследване на влиянието на външната среда се възползвахме от методиката на 

PEST анализа (въздействието на Политическата, Икономическата, Социалната и 

Технологична среда). В нашия анализ е добавено и влиянието на законовата среда. 

 

Анализ на тенденциите на външната среда 

 

STEP/ PEST анализ на външната среда 

С
р

ед
а
 

Въпроси, засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия 
Оценка 

(+/-) 

П
о

л
и

ти
ч

ес
к
а
 

Различно отношение към 

учителя и ученика, реален 

приоритет на образованието и 

ясни критерии за 

категоризация на училищата в 

страната.  

Разминаване между 

обществените потребности 

и продукта на 

образованието. 

Качествена промяна в методите 

и организацията на обучението. 

Внедряване на иновации на 

базата на ИКТ. 

Ново отношение към ученика и 

учителя.  

Нова образователна структура. 

Децентрализация. 

+4 

И
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
а
 

Нестабилна икономика 

Условията на световна 

финансова криза. 

Ниски доходи на семействата и 

безработни родители. 

Ниско заплащане на 

учителския труд. 

Няма национална 

алтернатива за реагиране на 

световната криза. 

Неразбиране и 

недооценяване от държавата 

на значението и ролята на 

учителския труд. 

Свиване на разходната част от 

бюджета на училището, 

рестриктивен бюджет. 

Отпадане на ученици. 

Недостатъчна материална 

осигуреност на ученика. 

Недостатъчно желание за 

повишаване квалификацията на 

учителите. 

-4 



 16 

С
о

ц
и

а
л

н
а
 

Влошаване на демографските 

показатели: намаляване на 

населението, ниска 

раждаемост. 

Ниска заинтересованост на 

родителите към случващото се 

в училище. 

Отрицателно влияние на 

средата върху възпитанието на 

учениците и мотивите за учене. 

Нисък социален статус на 

учителската колегия. 

Увеличаване на 

малцинствената общност в 

Първомай. 

Влияние на икономическата 

криза. 

Влошено качество на 

живота и предпочитания за 

мигриране в чужбина. 

Неефективна социална 

политика за хората в 

неравностойно положение. 

Липса на мотиви в 

семейството за потребност 

от образование. 

Обществена търпимост към 

отрицателните явления в 

обществото и 

престъпността. 

Ниско заплащане на труда и 

нарастващ обществен 

негативизъм към 

учителската професия. 

Намаляване на броя на 

учениците и паралелките. 

Нарастване на социалните 

различия между учениците. 

Влошени показатели на 

възпитателната дейност в 

училище. 

Ниски мотиви за учене и 

негативно отношение към 

училището или подценяване на 

ролята на образованието. 

Очертаваща се криза за 

учителски кадри, нежелание на 

студентите да се реализират в 

учителската професия. 

 

-5 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

н
а
 

Подобряване на 

технологичното обезпечаване 

на ОВП. 

Въвеждане на ИКТ в 

образованието. 

Промяна на нагласи и 

стереотипи в съответствие с 

изискванията и потребностите 

на обществото. 

Успешна политика на МОН 

за внедряването на ИКТ в 

училище. 

Неясни и неточно 

формулирани цели в 

образованието. 

Остаряла образователна 

парадигма, която не 

съответства на новите 

потребности на обществото. 

Много добра материална база, 

създаваща условия за 

повишаване на ефективността на 

обучението. 

Преодоляване на консерватизма 

в образованието. 

Постигане на ново качество на 

ОВП  на основата на 

иновационното мислене. 

+2 

З
ак

о
н

о
в
а
 

Подобряване на законовата и 

нормативна уредба. 

 

Остаряла, неефективна 

нормативна уредба. 

Законът не е хармонизиран 

с европейските. 

Увеличаване на притока на 

ученици в основната и 

гимназиалните степени на 

образование 

+2 

 

Средна оценка  от PEST анализа: -1 

Изводи: 

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

българското  училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и 

социална среда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и 

влияние са противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България ще 
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преследва целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и 

социално развитие на останалите страни-членки. От друга – нарастват опасенията за 

рецесия в Евросъюза поради влиянието на световната финансова криза. При тази 

неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието на тези два фактора. 

Може обаче да се приеме на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят 

негативното си въздействие върху образователната система. 

 

V. SWOT - АНАЛИЗ 

Целта на SWOT  /силни, слаби страни, възможности и заплахи/ е да се определи 

количествено и качествено състоянието на училището като система.  Приложи се групов 

метод на работа с цел оценката да бъде по-обективна. Чрез него се поставя 

стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки във 

втората част на плана. В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира вида на 

стратегията,  която следва да бъде приета.  Фокус-групата разработи следния анализ:   

 

SWOT – АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Високи образователни резултати при 

външно оценяване и   ДЗИ, висок процент 

на прием във висши училища. 

• Много добре комплектован и 

квалифициран учителски колектив. 

• Изградена система за повишаване на 

квалификацията на учителите. 

• Добри традиции в чуждоезиковото 

обучение  прием след VІІ клас. 

• Профилиране на обучението в 

гимназиалния етап. 

• Много добра реализация на зрелостниците 

във висши училища. 

• Изграден капацитет по усвояване на 

средства по програми на ЕС, значителен 

брой реализирани проекти. 

• Развито ученическо самоуправление -  

• Повишаване капацитета на учителите за 

промяна на стила и методите на работа и 

ориентиране на обучението към 

потребностите на обществото.  

• Увеличаване на приема след VІІ клас.  

• Заемане на лидерска позиция при 

осъществяване на реформата на 

образователните степени в образованието. 

• Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на съвместни проекти по 

програми на ЕС. 

• Разширяване на извънкласните дейности. 

• Превръщане на училището в център за 

предоставяне на образователни услуги и 

участие в конкурси и програми на 

Агенцията по заетостта. 

• Внедряване на иновации на базата на ИКТ. 
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ученически съвет. 

• Добра материална база – санирано 

училище, специализирани кабинети и 

компютърни зали, интерактивен кабинет. 

• Афинитет към иновациите – Интернет, 

интерактивни бели дъски. 

• Сформирани групи ПИГ /I-VІ клас/. 

• Високи спортни постижения на 

училищните отбори по баскетбол и 

бадминтон, призови места на областно и 

национално ниво. 

• Разработена високоефективна програма за 

работа с деца със СОП и наличие на 

квалифициран специалист. 

• Ритуализация на училищния живот – 

знаме, емблема, химн. 

• Много добър ръководен екип. 

• Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

бюджети. 

• Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба. 

•  Силна синдикална организация. 

• Партниращо училищно настоятелство. 

• Добро взаимодействие с НПО.  

• Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия на учениците. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

• Незадоволително оборудване на 

кабинетите по природни науки, обществени 

науки и БЕЛ. 

• Износен училищен инвентар – маси, 

столове. 

• Незадоволителен маркетинг и реклама. 

• Няма PR на училището. 

 

• Тенденция към намаляване на приема след 

основно образование. 

• Нарастване на социалните различия между 

учениците. 

• Негативно отношение към училището и 

липса на мотиви за учене. 

• Отлив от учителската професия. 
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Направените анализи на факторите на външната среда, както и SWOT анализа, 

разглеждат четирите елемента, които идентифицират организацията като относително 

балансирана между две основни сумарни въздействия (позитивна и негативна), с 

преобладаващо положително влияние. 

Организация Положително влияние Негативно влияние 

Вътрешна среда 
Силни страни - 20 Слаби страни - 4 

Възможности - 8 Заплахи - 4 

Общо (абсолютен дял) 30 11 

Общо (относителен дял) 73% 27% 

 

Квантифицираният SWOT  анализ представя разпределението на отделните 

елементи по абсолютен (количествен) и относителен (процентно съотношение) спрямо 

общия сбор. 

 

 

Всички използвани до сега инструменти позволяват окончателното групиране на 

ресурсите в TOWS матрица, където принципно са заложени основанията за 

съдържанието на стратегията. 

TOWS матрица Възможности - 9 Заплахи - 6 

Силни страни (S) 

- 20 

 

SO  „Maxi-Maxi“ 

 

ST  „Maxi-Mini“ 

Силни страни -
20

49%

Слаби страни; - 5
12%

Възможности -
10; 24%

Заплахи - 6
15%

Квантифициран SWOT анализ 

Силни страни

Слаби страни 

Възможности

Заплахи
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Офанзивна стратегия 

(използва силните страни за 

максимизиране на 

възможностите) 

Стратегия на адаптация 

(използва силните страни за 

минимизиране на заплахите) 

Слаби страни (W) 

- 4 

 

WO „ Mini-Maxi“ 

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите за 

минимизиране на слабите 

страни) 

WT  „Mini-Mini“ 

Стратегия на оцеляване 

(стреми се да минимизира 

слабите страни и да избягва 

заплахите) 

 

В сегашната ситуация предвид обективните обстоятелства, произтичащи от 

съотношението между негативното и позитивното въздействие на факторите на външната 

среда, най-приемлив е изборът на Офанзивна стратегия. 

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на силни 

външни фактори, ще задейства логиката на промяна към Стратегия на адаптация. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ  

 

Личността на учещото се дете е нашето бъдеще и то се 
нуждае от усилията на учителя да вникне в нея. 

(М. Хайдегер) 

VI. ВИЗИЯ 

Визията на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Първомай, се основава неговите 

минало и настояще. Утвърдило се през годините като водещо средно училище с 

дългогодишна история и най-вече с постиженията в сферата неговото образование, 

неговата визия се формира като ключов, притегателен образователен център, в който 

основна образователна ценност ще бъде високото качество на овладените знания и 

формиране на умения. Ето защо нашата ВИЗИЯ е: 

 

СУ„Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай – 

Училище с традиции – училище с бъдеще. 
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VIІ. МИСИЯ 

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията,  СУ„Проф. д-р 

Асен Златаров” гр. Първомай, определя своята мисия като създаване на възможно най-

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

пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, което ни отличава от 

другите, е високото равнище на успеваемост на нашите ученици както при външното 

оценяване, така и при реализацията във висши училища и пазара на труда. Затова нашата 

МИСИЯ е: 

Училище, предоставящо качествено образование 

 

VІIІ. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на 

стратегията. Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по 

отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни 

технологии на планиране, се достигна до следния вид на целите, подцелите и мерките за 

реализация: 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТИ С ВИСОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОДГОТОВКА И КУЛТУРА, С ЯРКО 

ИЗРАЗЕНО ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ, СПОСОБНИ ЗА ЕФЕКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТИ 

1. Ориентация на образователната политика към личностно-центрирания подход. Стимулиране на 

развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

2. Гражданско образование. 

3. Повишаване ефективността на управлението на училището в условията на делегиран бюджет. 

4. Привличане на ресурси от външната среда. 

5. Висока материална и технологична обезпеченост на ОВП. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

1.1. Организиране на урочната работа в съответствие с личностно-центрирания подход. 

1.2. Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление.  

1.3. Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците. 

1.4. Превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните ученици. 

2.1. Подготовка на достойни и самостоятелни граждани, които имат съзнание за своята роля 

и отговорност. 

2.2. Изграждане на съдържателното ядро на гражданското образование. 
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2.3. Повишаване ролята на класния ръководител за гражданското образование на учениците. 

3.1. Реализиране на план - прием, съобразен с демографските реалности на региона и 

потребностите на пазара на труда. 

3.2. Осъвременяване на системата за оценка и контрол на качеството на ОВП. 

3.3. Подобряване на комуникативната среда: ръководство - учители, ръководство - ученици, 

учители - ученици, класни ръководители - ученици, ръководство и учители - родители. 

3.4. Разработване на адекватна и действаща вътрешна нормативна уредба. 

3.5. Действащо училищното настоятелство. 

4.1. Разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на 

образованието. 

4.2. Разширяване мрежата на сътрудничество с неправителствени организации. 

4.3. Привличане на родителите в дейностите на училището. 

 

5.1. Подобряване и модернизиране на материалната база на училището. 

           

             При реализиране на целите се анализират потребностите на училищната общност и  

се определят приоритетите, свързани с гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

 

ІX. МЕРКИ 

1. Ориентация на образователната политика към личностно-центрирания подход. 

Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

1.1 Организиране на урочната работа в съответствие личностно-центрирания 

подход 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

1.1.1. Превръщане 

на учителя в 

творческа личност 

с достойно 

обществено 

положение. 

Насочване на усилията на 

учителя към творческо 

развитие на всеки ученик. 

Организиране на 

квалификационни 

дейности според личните 

предпочитания на 

учителите на принципа на 

доброволност, осъзната 

потребност и обективна 

оценка за тяхната 

Учителят – творческа 

личност. 

Овладяване и 

прилагане на 

личностно – 

центрирания подход. 

Участие на учителите 

в обучения и 

тренинги. 

 2 обучения годишно. 

Постоянен 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

Постоянен 
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полезност. 

1.1.2. Стимулиране 

на учителите 

прилагащи 

иновационни 

методи в работата. 

Материално стимулиране 

чрез диференцирано 

заплащане на труда по 

определени и известни 

критерии. 

Създаване на 

вътрешноучилищна 

система за морално 

стимулиране  и мотивиране 

на учителите. 

Веднъж годишно 

Разработени 

критерии и 

механизми за оценка. 

 

Решение на ПС за 

морално стимулиране 

и мотивиране на 

учителите. 

Постоянен 

 

 

 

 

 

2016 г. 

1.1.3. Стимулиране 

развитието на 

всеки ученик. 

Използване на 

разнообразни форми за 

стимулиране на учениците 

в съответствие с новите 

образователни изисквания. 

Усъвършенстване на 

организацията и 

методиката на преподаване 

за стимулиране изявите на 

всеки ученик. 

Проследяване 

развитието на всеки 

ученик. 

 

Постоянен 

 

1.2. Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление  

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

1.2.1. Издигане 

ролята и авторитета 

на Ученическия   

съвет в управлението 

на училището. 

Участие на Ученическия   

съвет в обсъждане на 

училищни проблеми, в 

които учениците са 

заинтересована страна. 

Делегиране на 

правомощия на 

Ученическия   съвет по 

отношение на 

поддържането на реда и 

дисциплината, 

Право на глас, 

внасяне на 

аргументирани 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесечно 
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хигиенните условия и 

опазване на училищното 

имущество. 

Повишаване 

ефективността и обхвата 

на взаимодействие 

между учениците. 

 

 

 

 

Ефективно участие в 

заседания. 

 

 

 

 

Ежемесечно 

1.2.2. Разширяване 

дейността и 

възможностите на 

Ученическия съвет. 

Планиране и реализация 

на ученически 

мероприятия с 

общественозначими 

цели 

Осъществяване на 

връзки и взаимодействия 

с организации, имащи 

отношение към 

успешната социализация 

и развитие на учениците 

Провеждане на 

ученически 

кампании. 

 

 

Разработване и 

участие в проекти, 

свързани с 

ученическото 

самоуправление. 

Ежегодно 

 

 

 

 

2016-2017 г. 

 

1.3 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

1.3.1. Оптимизиране 

на мрежата от 

извънкласни форми, 

съобразена с 

желанията на 

учениците.  

Утвърждаване на форми 

по критерии:  

- ефективност 

- полезност 

- резултативност. 

Повишаване броя на 

учениците, включени 

в извънкласните 

форми. 

Ежегодно 

 

1.3.2. Създаване на 

оптимални условия, 

повишаване на 

мотивацията и 

стимулиране на 

учениците с изявени 

способности в дадена 

област на науката, 

изкуствата и спорта. 

Планиране на 

мероприятия за изява 

съвместно с 

Ученическия съвет, 

популяризиране на 

изявите и награждаване 

на талантливите 

ученици. 

Участие в олимпиади,  

състезания, семинари, 

чествания, 

конференции,  

дискусии, дебати. 

Активно 

взаимодействие на 

медии, ученици и 

училище 

Ежегодно 
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1.4 Превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните ученици 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

1.4.1. Подобрявяне на 

дейността на 

училищната комисия 

за превенция и 

противодействие на 

противообществените 

прояви на учениците. 

Акуализиране на състава 

и дейността на комисията 

с оглед приоритетни, 

значително 

разпространени 

противообществени 

прояви сред учениците. 

Използване на нови 

форми на превантивна 

работа и адекватни мерки 

за въздействие. 

Ограничаване и 

свеждане до минимум 

на противо- 

обществените прояви 

на учениците. 

 

 

Разработване на План 

за работа на 

координационен 

съвет за превенция на 

тормоза в училище 

2015-2016 учебна 

година. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

1.4.2. Оптимизиране 

на системата и 

дейности за 

превенция при 

ученици, живеещи в 

условия на повишени 

за нормалното им 

развитие рискови 

фактори. 

Координирано 

взаимодействие с 

органите за закрила на 

детето. 

Своевременна и 

адекватна помощ на 

деца в риск, 

превенция на 

асоциално поведение. 

Ежегодно 

 

 

 

 

2. Гражданско образование 

2.1. Подготовка на достойни и самостоятелни граждани, които имат съзнание за 

своята роля и отговорност. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

2.1.1. Изграждане на 

класови общности и 

развитие на 

качествени 

Включване в плановете 

на класния ръководител 

на дейности, свързани с 

тази подцел. 

Подобряване на 

взаимоотношенията 

между учениците в 

паралелката, випуска, 

Ежегодно 
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взаимоотношения 

между учениците, 

утвърждаване на 

хуманистични 

ценности в класната 

стая. 

 

 

Организиране на 

инициативи на ниво 

випуск или етап, 

подчинени на целта. 

между всички 

ученици. 

 

 

Ежегодно 

2.2. Изграждане на съдържателното ядро на гражданското образование. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

2.2.1. Поставяне на 

конкретните цели и 

уточняване на 

съдържанието на 

гражданското 

образование за всеки 

от етапите в училище 

Изработване на 

програма за гражданско 

образование. 

Конкретна, 

целенасочена и 

резултатна работа на 

всички учители и 

класни ръководители. 

2016 г. 

2.3. Повишаване ролята на класния ръководител за гражданското образование на 

учениците. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

2.3.1. Попълване на 

информационния 

дефицит в 

подготовката на 

класния ръководител 

Обучение на класните 

ръководители – на 

вътрешно училищно и 

извънучилищно ниво. 

Повишаване на 

компетентността и 

възможностите за 

въздействие на 

класния ръководител 

върху формиране на 

гражнинско съзнание. 

2016 г. 

3. Повишаване ефективността на управлението на училището в условията на делегиран 

бюджет. 

3.1. Реализиране на план-прием, съобразен с демографските реалности на региона 

и потребностите на пазара на труда. 

3.1.1. Подобряване на 

маркетинговата 

работата в училище. 

Подобряване на работата 

за реклама на училището 

и провеждане на 

ученическа кампания на 

следните нива: 

 Постоянен 
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-прием I клас 

-прием V клас  

-прием след VII клас 

-прием след основно 

образование. 

3.2.Осъвременяване на системата за оценка и контрол на качеството на 

образователния процес. 

3.2.1. Ориентиране на 

системата за 

вътрешноучилищен 

контрол към 

придържането на 

урочната работа към  

новите образователни 

ценности. 

Основната цел на 

педагогическия контрол, 

осъществяван от 

директора и помощник- 

директора по учебната 

дейност, е да бъде 

наблюдение, анализ и 

управленско 

въздействие за 

осъществяване на 

училищната стратегия. 

Подобряване на 

методическата помощ 

при провеждане на 

контролната дейност. 

Ритмично по 

график за 

целия период 

3.2.2. Намаляване 

броя на отпадналите 

ученици. 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците за учене и 

приобщаване към 

ценностите на 

училището. 

Задържане на 

учениците в училище 

чрез участия в 

извънкласни форми. 

Ежегодно 

3.3.Подобряване на комуникативната среда: ръководство - учители, ръководство - 

ученици, учители - ученици, класни ръководители - ученици, ръководство и 

учители - родители. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

3.3.1. Стремеж към 

постигане на макси- 

мална прозрачност и 

откритост в 

управленската 

дейност. 

Организиране на 

периодични работни 

срещи за отчитане на 

дейности и средства и 

решаване на назрели 

проблеми и конфликти. 

Създаване на условия 

за делова, хуманна 

атмосфера на 

откритост, гласност, 

лоялност. 

2016-2019 г. 
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Разширяване участието 

на неформални групи от 

учители и ученици при 

вземане на управленски 

решения. 

3.3.2. Осъществяване 

на постоянна връзка, 

взаимодействие и 

ефективна 

координация между 

всички звена на 

училищната общност. 

Ежегодно провеждане на 

официални срещи на 

ръководството на 

училището със 

зрелостници, новоприети 

випуски -1, V, IX клас, а 

при необходимост и с 

проблемни паралелки и 

неформални общности. 

Използване на всички 

средства за 

информираност и 

публичност. 

Подобряване на 

комуникативната 

среда и психоклимата 

в училище. 

2016-2019 г. 

3.3.3. Изграждане на 

отношения на 

сътрудничество и 

реално партньорство 

в процесите на 

обучение и 

възпитание. 

Усвояване от учителите 

на нови педагогически 

техники и практики чрез 

иновационни форми на 

квалификационна 

дейност. 

Изчистване на 

стереотипи, 

формализъм. 

бюрокрация от 

пряката работа на 

учителите и 

провеждане на 

смислени, запомнящи 

се уроци и 

инициативи. 

Постоянен 

3.3.4. Приобщаване и 

участие на 

родителите в 

дейностите на 

училището. 

Нови форми на 

приобщаване на 

родителската общност 

 - чрез диференцирани, 

тематични или 

индивидуални срещи с 

родители. 

Позитивно 

отношение към 

училището и 

образованието.  

2016-2019 г. 
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3.4. Разработване на адекватна и действаща вътрешна нормативна уредба. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

3.4.1. Съгласуване на 

настоящите 

нормативни 

документи - 

правилници, планове.  

Подробно запознаване, 

задълбочено 

интерпретиране и 

адаптиране на всички 

към реалностите на СОУ 

"Проф. д-р Асен 

Златаров”. 

Постигане на по- 

високо качество на 

образователно- 

възпитателния 

процес. 

Ежегодно 

3.4.2. Превръщане на 

осъзнатата 

дисциплина и 

самодисциплина в 

основен приоритет. 

Участие на Председателя 

на Ученическия съвет в 

актуализацията на 

Правилника за дейността 

на училището. 

Намаляване на 

нежеланите 

негативни прояви. 

септ. 2016 г. 

3.5. Подобряване на работата на Училщното настоятелство. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

3.5.1. Повишаване 

ролята на 

Училищното 

настоятелство в 

живота на 

училището. 

Присъствие и участие на 

представители на 

Училищното 

настоятелство в 

инициативи на училището. 

Подобряване на 

съвместна дейност 

чрез иницииране на 

инициативи и 

контрол. 

Постоянен 

3.5.2. Провокиране на 

идеи и реализацията 

им от училищното 

настоятелство в 

подкрепа на 

училището. 

Дейности, предложени и 

осъществени от 

Училищното 

настоятелство. 

Реална подкрепа на 

ръководството на 

училището. 

2016-2019 г. 
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3.5.3. Търсене на 

начини и форми за 

финансиране и 

дофинансиране на 

част от училищните 

дейности от 

училищното 

настоятелство. 

Поощряване на 

оригинални идеи. 

Награди за изявени 

таланти. 

Стимулиране на най-

добрите ученици и 

учители. 

Оказване на помощ 

на училището. 

Постоянен 

4. Привличане на ресурси от външната среда. 

4.1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и 

национални програми за развитие на образованието. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

4.1.1. Създаване на 

екипи за 

разработване на 

проекти. 

Мотивиране и 

подпомагане на 

учителите. 

Споделяне на опит с 

екипи, разработвали и 

реализирали проекти. 

Привличане на външни 

консултанти. 

Тренинг – обучение за 

разработване и 

реализиране на 

Европейски проекти.  

Сформиране на екипи 2016-2019 г. 

4.1.2. Утвърждаване 

на мениджъри по 

управление на 

спечелени проекти. 

Участие в национални 

обучения, практикуми и 

обмяна на опит с 

утвърдени мениджъри. 

Максимално 

постигане целите на 

проекта чрез 

качествен 

мениджмънт. 

2016-2019 г. 

4.2. Разширяване мрежата на сътрудничество с неправителствени организации 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 
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4.2.1. Привличане на 

партньори за участие. 

Поддържане на 

създадени партньорски 

взаимоотношения. 

Търсене на нови 

партньори. Привличане 

на възпитаници на 

училището с успешна 

професионална 

реализация. 

Съвместни дейности 

по проекти с 

партниращи 

организации. 

2016-2019 г. 

4.3. Привличане на родителите в дейностите на училището. 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

4.3.1. Мотивиране и 

привличане на 

родителите за 

участие в дейностите 

на училището. 

Участие на родители в 

подготовката и 

провеждането на 

училищни мероприятия 

и извънкласни дейности. 

Комисия за работа с 

родителите и 

обществеността. 

Материална и 

морална подкрепа от 

родителите за 

организиране и 

реализиране на 

класови или 

училищни изяви. 

2016-2019 г. 

4.3.2. Оптимизиране 

дейността на 

Училищното 

настоятелство. 

Създаване на работни 

групи за подкрепа на 

различни дейности. 

Участие на родителите в 

процеса на управление 

на училището. 

Подобрена съвместна 

дейност. 

 

Реално участие при 

вземане на 

управленски 

решения. 

2016-2019 г. 

 

 

2016-2019 г. 

5. Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес 

5.1. Подобряване и модернизиране на материалната база на училището 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

5.1.1. Подмяна на 

остарялото 

обзавеждане на 

класни стаи и 

Поетапно закупуване на 

ново обзавеждане. 

Подобрена среда за 

учене. 

2016-2019 г. 
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X. НАБЛЮДЕНИЕ 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на 

средното образование.  

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за 

дейностите с конкретни срокове и отговорници.  

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2019/2020 год. 

кабинети. 

5.1.2. 

Осъвременяване на 

спортния комплекс 

Участие в проекти и 

привличане на средства 

за подобряване 

състоянието на базата за 

спорт 

Подобрени условия за 

спорт и физическо 

възпитание. 

2016 г.  

5.1.3. Поддържане на 

вътрешното 

обзавеждане и 

украса. 

Поддържане и 

актуализиране на 

компонентите на 

вътрешната украса 

(витрини в коридори и 

кабинети, озеленяване и 

др.). 

Подобрена естетична и 

функционална среда за 

обучение и развитие. 

2016-2019 г. 

5.1.4. Ремонт на 

санитарните възли на 

училището. 

Участие в проекти и 

привличане на средства 

Подобрена естетична и 

функционална среда за 

развитие. 

2016-2019 г. 

5.1.5. Хидроизолации 

на покрива, където е 

необходимо. 

Участие в проекти и 

привличане на средства. 

Подобрена среда за 

развитие. 

2016-2019 г. 

5.1.6. Подобряване на 

вътрешното 

обзавеждане и 

украса. 

Поетапно ремонтиране 

на стаи, кабинети, 

коридори. 

Подобрена среда за 

учене. 

2016-2019 г. 

5.1.7. Изграждане на 

фитнес зала. 

Закупуване на ново 

обзавеждане. 

Подобрени условия за 

спорт и физическо 

възпитание. 

2016 г. 
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Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно. Наблюдението ще се 

отчита с доклад пред педагогическия съвет. 

 


