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Увод 

Днешната епоха се определя като епоха на знанието. Питър Дракър - бащата на 

съвременния мениджмънт, заявява: „Бъдещото общество е общество на знанията. То се 

характеризира с организации, изградени на основата на информация. Те реализират своята 

дейност въз основа на поток от информация, оформят облика на напредналите общества 

като постиндустриални, които имат информационно иновационна същност. 

Характеризират се с прехода от рационалност към знание. Знанието занапред все повече ще 

се откроява като основен източник на неравенство. 

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”/ 

Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим 

да бъдем”/. 

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. 

Като отчитаме въздействието на новите реалности върху мисията и целите на 

училището, в условията на „Общество на знания”, ние осъзнаваме значението на 

стратегическото планиране като средство за мотивиране на училищния колектив за 
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осъществяване на промяна, ръководството на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, подкрепено от 

учителския колектив, взе решение да се предприемат действия относно разработване на 

стратегия за развитие на училището за период от 4 години (2021 г.– 2024 г.). 

Главната цел е да се разработи иновационен продукт, който да бъде идентифициран 

като „нашата”, а не „спуснатата отгоре” стратегия, очертаваща главните насоки и приоритети 

за развитие на училището. Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в промяна 

на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока 

осъществяване на мисията на съвременното училище: Качествено образование, основано на 

личностния подход. 

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

образованието в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 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. 

Ръководени от намерението и стремежа за разработването на една полезна и реална 

стратегия, създадена с общите усилия на участниците в групите, преминахме към  най-

отговорната задача, която по думите на живата легенда на американския мениджмънт Ли 

Якока, може да се формулира по следния начин: „Първата крачка за претворяване в живота 

на една идея е нейното писмено представяне. Когато Вие представяте своите мисли 

писмено, произтича нещо, което ви кара да вникнете в конкретните детайли. Тогава най-

трудно бихте заблудили себе си или когото и да е другиго.” 

Настоящата стратегия е разработена на основание новата динамика на социално- 

икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната 

и възпитателна дейност. 

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

стандартите, заложени в следните документи: 

1. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030). 

2. Национална квалификационна рамка на Република България. 

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

4. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

5. Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата за 
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предучилищното и училищното образование. 

6. Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка. 

7. Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация. 

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

образование, 2016. 

9. 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. 

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

учениците. 

11. Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти (дв, бр. 61 от 2019 г.). 

12. Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. 

13. Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена 

от министерството на образованието и науката. 

14. Наредба за приобщаващото образование.  

15. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот. 

16. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата. 

17. Държавен образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия. 

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

19. Регионални приоритети на средното образование. 

20. Общински политики в средното образование. План за интегрирано развитие на 

Община Първомай за периода 2021 -  2027 г. 

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 2021 до 

2024 година, като се актуализира при необходимост. 

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя 
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детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

Състояние на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” — гр. Първомай 

I. 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. През учебната 2020/2021 г. се обучават 

796 ученици в 36 общообразователни, профилирани и професионални паралелки. 

Преобладаваща част от учениците са от гр. Първомай и кварталите, като има и пътуващи от 

селата: Градина, Татарево, Бяла река, Дълбок извор, Православен, Виница, Крушево, 

Караджалово, Брягово, Искра, Езерово, Буково, Воден. 

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 21.09.2020 г. е 796.  Ключовите компетентности, които учениците в СУ трябва да 

овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, умения 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 
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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, профилираната и 

професионалната 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 приобщават 

ученици със специални образователни потребности /СОП/ от I до XII клас. 

През последните години поради създадените отлични условия за реализиране на 

учебно-възпитателния процес, училището ни се превърна в привлекателно място, броят на 

учениците с всяка година се увеличава и достигна до около 800 ученици.  

Брой ученици: 2016/2017 учебна  година  - 552,5; 2017/2018 учебна  година  - 622; 2018/2019 

учебна  година  - 674; 2019/2020 учебна  година  - 741. Анализът за движението на учениците по степени 

на образование показва, че причините за увеличаване на техния брой са високият професионализъм и 

квалификация на педагогическите специалисти, прилагането на иновативни практики в учебния 

процес, разнообразните занимания по интереси и извънкласни форми за развиване на ученическата 

личност, отличната материално-техническа база, партньорства с родители и институции. 

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на броя на учениците. 

Етап 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

начален 188 240 260 290 

прогимназиален 191 200 212 230 

гимназиален 173 182 202 221 

Паралелки 

В учебната 2020/2021 г. се обучават 36 паралелки. За последната година паралелките са 

се увеличили с 2. Брой паралелки по години: 2016/2017 -  26; 2017/2018 – 28; 2018/2019 – 30; 

2019/2020 – 34. 

 

Външно оценяване 

През изминалите четири учебни години се проведоха държавни зрелостни изпити и 

национално външно оценяване в ІV, VІІ и X клас, като през 2019/2020 г. поради извънредното 

положение в страната заради епидемиологичната обстановка бе отменено НВО в IV и X клас.  

Резултатите показват високи постижения както при малките ученици, така и при 

зрелостниците. 
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Резултати от ДЗИ – 2019/20 г. – БЕЛ – 4.72; Втори ДЗИ – АЕ – 5.36; БЗО – 4.50; 

Философски цикъл – 4.99; ГИ – 5.09 в оценки.  

Резултати НВО 2019/2020 – БЕЛ Резултати НВО 2019/2020 – БЕЛ – 54.35 среден брой 

точки; Математика – 32.45 среден брой точки. 

 

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. С наднормено тегло са: 2016/2017 – 98; 2017/2018 – 104; 2018/2019 – 119; 2019/2020 

- 128 ученици. 

Освободените от ФВС ученици в хронология по години представляват: 2016/2017 – 21; 

2017/2018 – 16; 2018/2019 – 20; 2019/2020 - 18 ученици. 

Ученическо самоуправление  

Ученическият съвет 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 съвет 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: 

- отбелязване на важни дати и събития; 

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6

Български език и 
литература

Английски език Биологоя Философски цикъл География

Резултати от ДЗИ – 2019/2020 г. 
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- благотворителни кампании; 

- оперативни заседания. 

Работата в училищното самоуправление подготвя подрастващите за последващи 

граждански дейности; придобит социален опит, способност самостоятелно да планират и 

изпълняват планираното, както и да отговарят за своите дейности. Учениците се научават да 

си сътрудничат, както със своите връстници, така и с възрастни, получават възможност не 

само да изразяват, но и да защитават своите права и интереси. 

Ученическият съвет организира своя Ден на самоуправление, посветен на празника на 

патрона на училището – Асен Златаров. Денят се превръща в училищен празник. Учениците 

поемат отговорността да управляват учебния процес, провеждат се и забавни междучасия. 

Денят завършва с тържествен ученически съвет и раздаване на сертификати за участие.  

Педагогически колектив и обслужващ персонал – към началото на 2021г. 

Колективът на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” е от 76 педагогически специалисти, 

директор и трима заместник-директори, 13 служители непедагогически  персонал. Голяма част 

от педагогическите специалисти повишават квалификацията си в различни квалификационни 

форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени. Носители на 

професионално-квалификационни степени са 76% от учителския колектив. 

 

Квалификационни степени V ПКС IV ПКС III ПКС II ПКС I ПКС 

Брой учители 18 18 17 2 3 

 

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 развитие на 

педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и 

национални програми и повишаване на компетентностите 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 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 
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алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от 

приоритетните си оперативни задачи. 

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 

Съгласно Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет  СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ е включено в Списъка на иновативните училища. 

Учителският колектив има опит в разработването и реализирането на проекти и 

национални програми: 

• НП „С грижа за всеки ученик“,  

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади“; 

• Проект „Твоят час“ – „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности“; 

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“: 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение“ – проект „Учи и твори в XXI век“; 

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“:  

Модул „Културните институции като образователна среда“; 

• НП „Без свободен час“: 

Модул „Без свободен час в училище“; 

• НП „Оптимизация на училищната мрежа“: 

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, 

ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование“; 

• НП “Иновации в действие“: 

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между 

иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“;  
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• НП „ИТ бизнесът преподава“: 

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“- „Виемуеър 

България“ ЕООД;  

Модул 3 „Учители в ИТ фирми“- „Технологика“ ЕАД; 

• НП „ИКТ – Средства  за електронен дневник”, „ИКТ - Средства за Интернет 

свързаност”; 

• НП „Заедно в грижата за всеки ученик“: 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на портфолиа“; 

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски 

учители и учители по предмети от прогимназиален етап“; 

• НП „Заедно за всяко дете“:  

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст"; 

• Програма на Държавен фонд земеделие по схемите „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“. 

Чрез участието си в различни проекти учениците имат възможност да подобрят 

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

професионална реализация. 

Училището предлага приятна обстановка за работа и обучение. Използват се 

съвременни технически средства и разнообразни мотивиращи техники и подходи, които 

провокират интереса на учениците и пораждат у тях желание за активна работа. 

Изградена е система за видеонаблюдение. 

Независимо, че в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ няма отпаднали ученици, 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. 

Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата 

мотивация за учене и за повишаване качеството на образованието. 
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Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията 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 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. 

Анализ на външната среда (PEST) 

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. 

Среда 

Въпроси, засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия 

Политическ

а 

Различно отношение към 

учителя и ученика, реален 

приоритет на образованието и 

ясни критерии за 

категоризация на училищата в 

страната.  

Ролята на ЕС - политики и 

програми за развитие на 

образованието в държавите от 

общността  

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. 
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Икономичес

ка 

Нестабилна икономика. 

Ниски доходи на семействата и 

безработни родители. 

Недостатъчно високо заплащане 

на учителския труд. 

Няма национална 

алтернатива за реагиране на 

световната криза. 

Недооценяване от 

държавата на значението и 

ролята на учителския труд. 

Свиване на разходната 

част от бюджета на 

училището, рестриктивен 

бюджет.   

Социална 

Влошаване на демографските 

показатели: намаляване на 

населението, ниска 

раждаемост. 

Ниска заинтересованост на част 

от родителите към случващото 

се в училище. 

Отрицателно влияние на средата 

върху възпитанието на учениците 

и мотивите за учене.  

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. 

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. 

 

Технологичн

а 

Използване 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. 

 

Законова 

Подобряване на законовата и 

нормативна уредба ЗПУО – 

образованието е национален 

приоритет. Държавни 

образователни стандарти. 

Хармонизиране на Закона с 

европейските нормативни 

актове 

Увеличаване на притока 

на ученици в трите 

етапа на образование 

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 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 кризата, 
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причинена от Ковид 19. 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. 

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. В зависимост от преобладаващата 

тенденция се дефинира вида на стратегията, която следва да бъде приета. Фокус-групата 

разработи следния анализ: 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Високи образователни резултати при 

външно оценяване и ДЗИ, висок процент на прием 

във висши училища в страната и в чужбина. 

• Много добре комплектован и квалифициран 

учителски колектив. 

• Изградена система за повишаване на 

квалификацията на учителите. 

• Добри традиции в чуждоезиковото 

обучение. 

• Профилиране на обучението в гимназиалния 

етап. 

• Професионално обучение в гимназиален 

етап. 

• Актуални специалности, ориентирани към 

пазара на труда;. 

• Изграден капацитет по усвояване на 

средства по програми на ЕС, значителен брой 

реализирани проекти. 

• Развито ученическо самоуправление и 

ученически съвет. 

 

• Увеличаване на приема 

след VІІ клас. 

• Разширяване на връзките с 

НПО и реализиране на съвместни 

проекти по програми на ЕС. 

• Разширяване на връзките с 

фирми и институции. 

• 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. 

• Богата материална и техническа база: 

➔ Учебно-технически средства – настолни и 

преносими компютри, мултимедии, 

компютърни терминални решения, техника 

за размножаване. 

➔ Оборудвани физкултурни салони – голям и 

малък. 

➔ Фитнес зала. 

• Разширяване на дейностите 

по превръщане на училището в 

желана територия на учениците. 

• Проследяване на 

реализацията на учениците. 

• Привличане на учениците 

като  партньори  в разработване и 

реализиране на проекти. 
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➔ Столова. 

➔ Система за видеонаблюдение. 

➔ Сигурност – специален пропускателен 

режим. 

➔ Чуждоезиков център. 

➔ Актова зала. 

➔ Класна стая на открито. 

➔ Спортни площадки за футбол или хандбал, 

игрища за баскетбол, като една част от тях е 

покрита с изкуствена трева. 

➔ Облагородени зелени пространства в двора. 

➔ Кабинети за индивидуална и групова работа 

на психолога, логопеда, ресурсния учител, 

педагогическия съветник. 

➔ Парно отопление. 

➔ Лекарски и зъболекарски кабинет. 

➔  

• Достъп до интернет, изградена безжична Wi-

Fi мрежа, която обхваща 100% от територията на 

училището. 

• Целодневна организация на учебния ден за 

учениците от I-VІI клас. 

• Високи постижения в областта на спорта,  

ИТ, ЧЕ, природните науки. 

• Разнообразни и отговарящи на 

потребностите на учениците занимания по 

интереси и извънкласни форми. 

• Работа с деца със СОП и наличие на 

квалифицирани специалисти. 

• Ритуализация на училищния живот – знаме, 

представителна униформа, химн, бюст-паметник 

на Асен Златаров във фоайето на училището; кът, 

посветен на патрона.  

• Успешни маркетинг и реклама на 

училището: 

➔ Сайт на училището; 

➔ Фейсбук страница на училището. 

• Увеличаващ се брой ученици и паралелки. 

• 100% ученици с успешно завършена степен 

на образование. (В училището няма отпаднали 

ученици поради отсъствия и слаб успех. Всички 

ученици до 16 години са обхванати.) 

• Подкрепата за начинаещи учители е 

приоритет за училищното ръководство чрез 

определяне на наставници. 

• Усъвършенстване на 

прилаганите форми за ученици с 

трудности и дефицити в 

обучението с цел тяхното 

приобщаване.  

• Превенция на 

противообществените прояви. 

• Ранно идентифициране на 

учениците в риск. 

• Прилагане на принципа 

„Учене през целия живот“. 

• Изява на талантливи 

ученици. 

• Високи изисквания към 

собствената научна и 

педагогическа подготовка.   

• Използване на все по-нови 

модерни технологии и 

интерактивни методи в 

обучението.  

• Ефективност на работата на 

МО за повишаване подготовката 

на учителите и споделяне на 

добри практики. 

• Разширяване 

възможностите за  

вътрешноучилищна и 

извънучилищна 

квалификационна  дейност. 

• Включване на повече 

родители в училищни 

инициативи и съвместни 

дейности.  

• Стимулиране на 

дарителската дейност.  
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• Традиции в образователната дейност, 

съобразена със социално-икономическото 

развитие на региона. 

• Средище за съхраняване на българската 

идентичност и активен проводник на историята и 

културата. 

• Допълнителни финансови приходи от 

участие в проекти, собствени приходи от отдаване 

на помещения под наем. 

• Коректно и редовно обезпечаване   на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло. 

• Училищно настоятелство. 

• Обществен съвет. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

• Недостатъчна мотивация на някои ученици. 

• Наличие на известен процент 

незаинтересовани и неактивни родители. 

• Трудности при намиране на квалифицирани 

учители по английски език и информационни 

технологии. 

• Голям брой извинени отсъствия. 

•  

• Нарастване на социалните 

различия между учениците. 

• Негативно отношение към 

училището и липса на мотиви за 

учене. 

• Конкурент в лицето на 

ПГСС и училища в Пловдив. 

• Ниска степен на 

раждаемост. 

• Застаряващ учителски 

състав и феминизация на 

учителската професия.  

•  Влошаване на 

здравословното състояние на 

учителите и повишаване на риска 

от професионални заболявания. 

• Ниска заинтересованост на 

част от родителите към 

случващото се в училище. 

Основни цели, задачи и приоритети за развитие на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров” — гр. Първомай 

I. Мисия 

Отчитайки влиянието на новите реалности, 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 
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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 

Нашата цел е да подготвим младите хора за учене през целия живот, чрез предоставяне 

на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество, 

среда, в която да бъдат обучавани в необходимите за ХXI век компетенции — критично и 

креативно мислене, сътрудничество и комуникация, информационна, медийна и технологична 

грамотност, умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и лидерство. 

Да осигурим равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна 

личностна реализация. 

СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” — гр. Първомай чрез постоянната си работа да създава 

гаранции за качествено образование на децата и младите хора, обучавани в училището, като 

част от съвременното демократично общество. 

II. Визия:  

УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО 

СУ "Проф. д-р Асен Златаров" е училище от нов тип - модерно, конкурентоспособно, 

училище, в което "Бъдещето се случва тук и сега". В своята 100-годишна история то е 

съхранило най-доброто от педагогическите практики. Днес то предоставя качествено 

съвременно образование чрез създаване на ефективна учебна среда. Демонстрира воля и 

възможности за възприемане на нови подходи. Прилага актуални стратегии, технологии и 

интерактивни методи. В училището се подготвят мотивирани ученици, които излизат от 

традиционната класна стая и търсят отговори. Насърчава се екипната работа на 

висококвалифицираните педагогически специалисти, които чрез новите технологии все 

повече се доближават до дигиталните ученици за постигане на практически ориентирано 

обучение. Реализират се инициативи, насочени към изграждане на общността "ученик-учител-

родител-общество", защото водеща е идеята "Заедно можем повече!". 

СУ “Златаров” разполага с добре оборудвани кабинети по различните учебни предмети, 

компютърни кабинети, интерактивни кабинети, ресурсни кабинети, логопедичен кабинет, 

библиотека, игротека, столова, фитнес зала, спортен комплекс. В училището работят учители, 

които познават съвременните тенденции в методиката на обучението по съответните учебни 

предмети и се стремят да отговорят в максимална степен на нуждите, възможностите и 

способностите на днешното поколение ученици. Приоритет в работата им е използването на 
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новите технологии в образователния процес.  

Ученици на СУ „Златаров“ завоюват призови места в регионални, национални и 

международни инициативи. Училището работи по национални програми и международни 

проекти. 

III. Стратегически цели 

1. Повишаване качеството на образователния процес чрез непрекъснато 

усъвършенстване на знанията и уменията у учениците по общообразователните, 

общотехническите, профилираните и професионалните предмети. 

2. Модернизиране и иновативност на образователната среда чрез участие в 

общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното 

реализиране на практика. 

3. Превръщане на училището в център на общността. 

IV. Принципи и приоритети 

4.1.  Принципи на развитието 

Автономност 

Училището, като част от системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 

държавните образователни стандарти. 

Отчетност 

Всички участници в образователната и възпитателната дейност 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефективност и резултатност на политиките. 

Ефективност 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие. 

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и нормативните актове. 

Сътрудничество 

Успешната образователна и възпитателна политика - като се 

започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се 

основава на широко сътрудничество с други институции. 

Отговорност 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно 

обслужващия персонал носят отговорност за постигане на трайни 

ефекти с дългосрочно действие. 

Ориентираност 

към личността 
Най-важната задача за нас, е успехът всяка личност. 
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Равен достъп 
Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите му. 

Единство в 

многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора 

се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, 

която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и 

традиции в рамките на училищната образователна политика и общо 

културно-езиково пространство. 

Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многобройните личностни потребности и предоставя възможности 

за свободен избор. 

Новаторство 

Ръководството и педагогическата колегия демонстрира воля и 

възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел 

постигане на по-добри резултати. 

4.2. Приоритетни направления в дейността: 

1. Оперативна цел 1: Ефективно управление на училището. 

2. Оперативна цел 2: Адаптиране на ученика към училищната среда. 

3. Оперативна цел 3: Образователен процес, ориентиран към мислене; 

интегрирано знание, STEM и STEAM - обучение. 

4. Оперативна цел 4: Партньорство и сътрудничество, създаващи социална 

ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, 

ученици и общественост. 

5. Оперативна цел 5: Опазване живота и здравето на учениците, учителите и 

служителите от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” — гр. Първомай.  

6. Оперативна цел 6: Училищна е-политика, реализация на иновации и 

Внедряване на облачна платформа в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” — гр. Първомай. 

V. Дейности за реализиране на целите и приоритетите 

1. Оперативна цел 1: Ефективно управление на училището: 

1.1. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни 

цели. 

1.2. Създаване на вътрешни училищни документи за изпълнение дейностите по 

стратегическите и оперативни цели, свързани с качеството на образованието в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров” — Първомай. 
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1.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, подобряване 

на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство. 

1.4. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка — всяка година, 

съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на 

педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по 

реда на чл. 269, ал. 1, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

утвърждаване от директора на училището. 

1.5. Сформиране на училищни екипи за: 

● подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;  

● изграждане на позитивен организационен климат;  

● утвърждаване на позитивна дисциплина;  

● развитие на училищната общност. 

1.6. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други 

международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти. 

1.7. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров” - Първомай, спрямо Стандарта за финансиране ЗПУО. 

1.8. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и 

програми, дарения, наеми, спонсорство и др. 

1.9. Споделяне на добри педагогически практики и взаимни посещения на часовете 

на учителите; 

1.10. Повишаване резултатите на учениците по български език, литература и 

подобряване четивната грамотност и презентационни умения на учениците 

1.11. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 

документация; 

1.12. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно 

изискванията; 

1.13. Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

1.14. Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата; 

1.15. Изработване на “Програма за наставничество за придобиване на педагогически 

компетентности у младите учители”; 

2. Оперативна цел 2: Адаптиране на ученика към училищната среда: 

2.1.  Изграждане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение; 
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2.2. Актуализация на оценката на риска на физическата среда от службите по 

трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за 

физическата среда; 

2.3. Изграждане на Комитет по условия на труд и училищна комисия по БДП; 

2.4. Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите интереси и потребности; 

2.5. Осигуряване на алтернативни форми на обучение (индивидуална, 

самостоятелна дистанционна форма на обучение); 

2.6. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по 

всички учебни предмети; 

2.7. Създаване на условия за гъвкаво прилагане, изменение и адаптиране методите 

на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето; 

2.8. Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на 

учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес; 

2.9. Създаване на условия за приемственост между различните класове и ДГ; 

2.10. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП; 

2.11. Изготвяне на Програма за  равни възможности и приобщаване на ученици от 

уязвими групи; 

2.12. Социализиране на ученици, за които българският език не е майчин; 

2.13. Изготвяне на Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

2.14. Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, 

регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др. 

2.15. Изграждане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и алгоритъм за 

неговото прилагане; 

2.16. Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители за 

преодоляване на проблемно поведение и разрешаване на конфликти; 

2.17. Утвърждаване положителния облик на училището в общността и чувството за 

принадлежност към него от всеки възпитаник. 

3. Оперативна цел 3: Образователен процес, ориентиран към мислене; интегрирано знание, 

STEM и STEAM - обучение. 

3.1. Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване; 

3.2. Диференциран и индивидуализиран подход към нуждаещи се от подкрепа 

ученици. 
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3.3. Синхронизиране на учебния материал по различни учебни дисциплини за 

задаване на общи научни проекти, включващи интегрирано знание. 

3.4. Целесъобразно управление на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи; 

3.5. Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя. 

3.6. Прилагане на иновативни методи на обучение: обърната класна стая, проектно 

базирано обучение, работа в образователни платформи, трансдисциплинарни уроци, 

съвместно преподаване, моделиране и симулации, експерименти; 

3.7. Формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно 

практическо прилагане на знанията. 

3.8. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията и уменията 

на учениците. 

3.9. Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и информално(самостоятелно) учене. 

3.10. Изготвяне на график за датите за контролните и класните работи и 

предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.  

3.11. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването; 

3.12. Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или 

модули, които са изучавани през предходната година в задължителните учебни часове;  

3.13. Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за 

преодоляването им; 

3.14. Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното равнище на 

учениците преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се 

провежда класна работа и не се провежда външно оценяване. 

3.15. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на 

адекватни критерии и показатели: 

3.16. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик:  

3.17. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката. 

3.18. Създаване на условия за проектно учене; 

3.19. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност чрез 

формите на ученическо самоуправление. 

3.20. Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от 

органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които 

пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността 
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3.21. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения 

в областта на науката, изкуството и спорта. 

3.22. Организиране от училището на състезания, конкурси и др. в различни области.  

3.23. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения 

3.24. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

3.25. Осигуряване на условия за кариерно ориентиране на учениците; 

3.26. Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за 

работната заплата за положен допълнителен труд. 

4. Оперативна цел 4: Партньорство и сътрудничество, създаващи социална 

ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, 

ученици и общественост. 

4.1. Партньорство между преките участници в училищното образование 

4.2. Създадени условия за подкрепа на млади учители — Програма за 

наставничество за придобиване на педагогически компетентности у младите учители. 

4.3. Включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване 

на доверие при вземането на управленски решения с дългосрочен ефект. 

4.4. Сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, 

ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на 

образование. 

4.5. Превенция на ранното отпадане на учениците от училище. 

4.6. Ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип за 

усвояване на ключовите компетентности. 

4.7. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез 

организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките. 

4.8. Активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни 

дейности. 

4.9. Ефективно партньорство с Училищното настоятелство. 

4.10. Ефективно партньорство с Обществения съвет. 

4.11. Ефективно партньорство с Ученическия съвет. 

4.12. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт- органите за местното управление. 

4.13. Партньорство с лицензирани квалификационни организации при 

продължаващата квалификация на учителите 
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4.14. Партньорство с други училища в областта и страната при организирането на 

различни дейности. 

4.15. Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, 

реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, 

подпомагащи дейности в областта на образованието. 

4.16. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията. 

4.17. Взаимодействие с местната общественост. 

4.18. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската 

общност и Обществения съвет. 

5. Оперативна цел 5: Опазване живота и здравето на учениците. учителите и 

служителите от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” — гр. Първомай.Изготвяне на Правилник 

за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

5.1. Изготвяне на План за защита при бедствия. 

5.2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на 

вътрешен контрол. 

5.3. Периодични и извънредни инструктажи. 

5.4. Провеждане на практическо обучение (два пъти годишно) — проиграване на 

основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, 

терористичен акт). 

5.5. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и 

подобряване на безопасността на материалната база. 

5.6. Актуализация на оценката на риска на физическата среда от службите по 

трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за 

физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

5.7. Изграждане на Комитет по условия на труд и училищна комисия по БДП 

5.8. Изготвяне и реализиране на Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между учениците. 

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

агресия. 

5.10. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, 

отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището.  

5.11. Осигуряване на адекватно здравно обслужване в училището. 

5.12. Осигуряване на условия за ученическо хранене. 
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5.13. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане 

на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци. 

5.14. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по 

време на ранното полово съзряване. 

5.15. Изготвяне и реализиране на Програма за здравно образование. 

5.16. Превенция на зависимости (тютюнопушенето, употребата на алкохол и 

наркотични вещества) сред учениците. 

5.17. Изготвяне и реализиране на Програма за екологично образование. 

5.18. Изпълнение на началното военно обучение в IХ и Х клас. 

5.19. Внедряване на добри практики за обучение и взаимопомощ на ученици.  

5.20. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, 

плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене. 

5.21. Гъвкаво преминаване в различни варианти и режими на обучение. 

6. Оперативна цел 6: Училищна е-политика, реализация на иновации и внедряване на 

облачна платформа в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” Създаване на нови възможности при 

мениджмънта на училищната култура; 

6.1. По-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и 

родители (на основата на използване на различни WEB инструменти); 

6.2. Засилване на обратната връзка чрез използване на WEB инструменти; 

6.3. Служебни акаунти за администрация, служители, учители и ученици; 

6.4. Провеждане на учебен процес и извънкласни форми в сигурна електронна среда; 

6.5. Провеждане на виртуални консултации с родители с представители на 

ръководството на училището, педагогическия съветник, класни ръководители и учители;  

6.6. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-

администриране, с основна цел да се въведе прозрачност, отчетност и намаляване на 

бюрократичната тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро 

е-управление в рамките на училището;  

6.7. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни 

и комуникационни технологии. 

6.8. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно 

технологичната (цифровата) компетентност на обучаваните.  

Обхват на стратегията 

⮚ Ученици; 

⮚ Педагогически специалисти от училището; 
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⮚ Директор; 

⮚ Заместник-директори; 

⮚ Педагогически съветник; 

⮚ Психолог; 

⮚ Логопед; 

⮚ Ресурсен учител; 

⮚ Административни служители; 

⮚ Непедагогически персонал; 

⮚ Родителите — чрез обществен съвет и училищно настоятелство; 

⮚ Социалните партньори. 

Администриране 

Постигането на стратегическите и оперативните цели за четири годишния период е 

обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на 

дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните 

дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. 

Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на 

училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес. 

Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост. Мониторингът по 

изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с 

активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол. 

Очакваният резултат от прилагането на Стратегията е да се постигне високо качество 

на образованието в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Първомай на базата на 

непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия, за 

създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика. 

Финансово обезпечаване на дейностите 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров” — Първомай, работи на делегиран бюджет от 2008 

година. Има опит при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената 

система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната 

институция от 2012 година насам като план от дейности гарантира сигурност при 

управлението на финансовите средства. 

Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на 

процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране по 
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чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование. Голяма част от 

предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. 

Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, 

политики и дейности. 

Дейностите, които предполагат финансови средства, се осигуряват от: 

● Делегирания бюджет на училището. 

● Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета — Кмета на 

община Първомай. 

● Собствени средства. 

● Средства от Националните програми на МОН. 

● Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС. 

● Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи 

ремонти и естетизиране на помещения. 

● Други източници. 

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната 

образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще 

разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. 

Извън единните разходни стандарти училището разчита на средства за:  

● учебници и учебни помагала;  

● здравен кабинет;  

● капиталови разходи;  

● спорт; 

● добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  

● средствата по национални програми за развитие на образованието;  

● всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и 

условия за разпределение. 

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма 

„Квалификация”) са включени в единните разходни стандарти. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището се извършва съгласно 

вътрешни правила за работната заплата. 
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Заключение 

Срок за изпълнение на тази стратегия са 2021, 2022, 2023 и 2024 години. 

Стратегията се актуализира при необходимост. 

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, 

учениците, родителите, РУО - Пловдив. 


