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1. Паспорт  

1. Наименование   Стратегия за развитие на на ПГПАЕ”Гео Милев”, Бургас 

2. Основание за 

разработка на 

стратегията 

1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020” 

2.  Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 година 

3. Закон за предучилищното и училищно образование 

/ЗПУО/. 

4. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО 

5. Европейската референтна рамка за ключовите 

компетентности за учене през целия живот 

6. Национална референтна рамка. 

7. Стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

8. Съвместен меморандум по социално включване на 

Република България 

9.  Национална програма и план за по-пълно обхващане 

на учениците в задължителна училищна възраст. 

10. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в 

училищата 

11. Национална програма за развитие на физическото 

възпитание и спорта. 

12. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 

196. ЗПУО 

13. Общински политики в средното образование.- чл.197 от 

ЗПУО. 

Настоящата Стратегия за развитие на ПГПАЕ «Гео Милев» е 

разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1) /ПС/ и чл. Чл. 

269. (1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС. 

Стратегията за развитие на ПГПАЕ “ГЕО МИЛЕВ” обхваща 

периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на 

две години или при необходимост.  

3. Възложител Министерството на образованието и науката 

4. Разработчик Директор на ППГПАЕ”Гео Милев”, Бургас 

5. Визия Да изградим конкурентна европейска образователна среда 
в ПГПАЕ”Гео Милев”, която насърчава и подкрепя всяка 
отделна личност в нейния стремеж към творческо и 
професионално развитие. 

6. Цел на Стратегията Утвърждаване на ПГПАЕ”Гео Милев” – Бургас като 

конкурентоспособно училище, способно да формира у 

учениците национални и общочовешки добродетели при 
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подготовката им за социализация и реализация, 

включваща овладяване на всички необходими 

компетенции.  

7. Специфични цели 1. Разширяване на чуждоезиковото обучение. 

2. Развитие и съчетаване на традиционните добри 

преподавателски практики с използването на 

технологии – информатизация на ОВП. 

3. Извършване на целенасочена, планирана и 

контролирана промяна, чрез въвеждане на 

иновативни практики, с която се решават 

организационни и съдържателни проблеми в 

образователния процес. 

4. Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти. 

5. Разработване на нов училищен учебен план. 

6. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни 

форми на работа да се повиши мотивацията на 

учениците за участие в образователно-

възпитателния процес, съобразно техните интереси 

и потребности. Учениците да развият допълнителни 

знания, умения, компетентности. Да се осмисли 

свободното време на учениците, като се насочат 

към предпочитана от тях личностна изява, по 

възможност използвайки национални програми и 

проекти.  

7. Разработване и въвеждане в действие на нови 

учрежденски документи, произтичащи от ЗПУО и 

ДОС. 

8. Развитие и създаване на партньорства и реализация 

на съвместни проекти с цел превръщането на 

гимназията в отворена социална институция. 

9. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-

учител; ученик-ученик 

10. Осигуряване на възможности за сертифициране на 

ученици и учители по различни направления, с 

приоритет – чуждоезиково обучение и ИТ 

8 Целева група Всички участници в ОВП 

9 Очаквани резултати  Подобряване на качеството на ОВП, особено в 
направленията: чуждоезиково обучение, дигитални 
компетентности, гражданско и социално възпитание 
Повишено търсене и резултатност от допълнително 
получаване на умения и компетентности  
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Повишаване на мотивацията на учениците за постигане на 
високи образователни резултати чрез активно участие в 
обучението и в извънкласните дейности  
Повишаване на социалната компетентност на учителите в 
училището  
Издигане на имиджа на училището – като привлекателно 
за младите хора 
Ефективно използване на съвременни форми на 
образование и обучение, образователни технологии, 
включително информационни и комуникационни  
Подобряване на нивото на информираност и култура на 
общуване на учителите и учениците. 
Положителни промени в системата на комуникация със 
социалните партньори 
Положителни промени в отношението на учениците към 
здравословния начин на живот  
Положителни промени в психологическия климат в 
училищната общност 
Партнерства и реализация на съвместни проекти с цел 

превращането на гимназията в отворена социална 

институция. 

Изпитни и подготвителни центрове по различни 
направления, с приоритет – чуждоезиково обучение и ИТ 

10 Финансиране Държавен бюджет; ОП; Европейски програми; Национални 

програми; Собствени приходи/дарения  

11 Отговорност за 

изпълнението 

Директорът,  
Педагогическата колегия 
Непедагогическия персонал 
Подпомогнати от Обществения съвет, Училищното 
настоятелство, Ученическия съвет   

2. Характеристика на образователната ситуация в ПГПАЕ”Гео Милев”, анализ на 

проблемите, за решението на които се създава стратегията за развитие  

Работещите в ПГПАЕ”Гео Милев”-Бургас учители са изградили силни традиции в 
обучението и възпитанието на учениците, които и днес нареждат училището на едно от 
първите места в гр.Бургас. Своята мисия колегията в ПГПАЕ”Гео Милев”-Бургас вижда в 
продължаване и обогатяване на тези традиции; в непрекъснатото професионално 
развитие на неговите кадри и усъвършенстване качеството на учебния труд; 
утвърждаване на образователните дейности като процес за всестранно и последователно 
развитие на децата и учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова 
част; организиране на училищната общност като отворена система, т.е. като елемент от 
съществуващите социокултурни и икономически условия и наличието на обратна връзка 
между тях; формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на 
съвременните информационни и комуникационни технологии; хуманизация на 
отношенията в ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас; формиране и развитие на основни училищни и 
човешки ценности като уважение на правата и свободите на всеки ученик, учител, 
родител и всеки друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на 
дискриминация на никакво основание; 
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Една от основните цели на училищната политика е утвърждаване на ПГПАЕ”Гео 
Милев” – Бургас като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците 
национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 
реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 
колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 
творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на младия 
човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез 
висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците 
за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 
отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

Повишаване на знанията и уменията, качествата и способностите на учителите, по-
задълбочено изучаване основите на науките на базата на действено-практическата и 
емоционално ефективната сфера на дейност, творческия подход и педагогическото 
майсторство на учителите. 

Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна 
среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз чрез: 

 Високо качество на подготовката на учениците. 

 Засилено чуждоезиково обучение. 

 Информатизация на обучението. 

 Създаване на система от ИИД, отговаряща на интересите на учениците. 
Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето 

мнение, да правят това, което искат, без да бъдат принуждавани и командвани, да 
работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото 
чрез: 

 оказване на съдействие в цялостната учебно-възпитателна работа за 
придобиване на интелектуални умения, социална култура, гражданска 
компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се 
обществени отношения; 

 създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за 
съзнателно и активно участие в управлението на училището и 
образователните дейности; 

Основните цели се осъществяват на основата на принципите за хуманизъм и 
демократизъм; за обучение насочено към действие и на взаимодействие между 
училището, семейството и обществеността. 
 

3. Характеристика на Стратегията за развитие, Анализ 

Социалната функция на училището е да осигури приобщаване на подрастващото 
поколение към ценностите, създадени от цивилизацията и да го въоръжи с умения, 
знания и методи за развитието и обогатяването ѝ. Източникът на социалната активност, 
която трябва да формира потребностите, е в социално-политическата и културна среда на 
живота, която оказва влияние върху училището. Социалната позиция, включваща система 
от взаимоотношения, цели и ценности, нагласи и мотивация, формиране на социално-
активна позиция на младите хора обуславя връзката им с реалността по време на тяхното 
обучение в училище. Конвенцията за правата на детето, приета от Общото събрание на 
ООН през ноември 1989 г. определя три основни права на детето, за оцеляване, развитие 
и защита. Именно за развитието на детето е изключително важно неговото социално 
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възпитание. Начинът на живот на децата, тяхното ниво на развитие, са най-важният 
индикатор за благосъстоянието на страната. Социалното възпитание на децата е 
инструмент за стабилизиране на състоянието на обществото. Социалната педагогика 
трябва да постигне две цели: успеха в социализацията на младото поколение в днешните 
условия и саморазвитието на детето като субект на дейността и като личност.  

Разширяването на чуждоезиковото обучение ще даде възможност на учениците да 
повишат своята конкурентност на съвременния пазар на труда в контекста на 
глобализацията. 

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за 
нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на 
преподавателите и ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването на 
традиционните добри преподавателски практики с използването на технологии ще 
подпомогне изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в 
съвременното общество, основано на знанието.  

Извънкласните и извънучилищните форми на работа безспорно развиват личността на 
детето. Управлението на възпитателния процес цели не само да развива и усъвършенства 
заложените в детето от природата таланти, но и коригиране на зараждащите се 
нежелателни социални отклонения в поведението и съзнанието на ученика, както 
неговата информираност относно необходимостта от постоянно саморазвитие, 
самореализация на физическите и духовни сили.  

Възпитателната работа, провеждана в комбинация с образователния процес, е 
пътят за формиране на хармонично развити личности и осигуряване на навлизането на 
по-младото поколение в живота на обществото като активни граждани. 

С оглед на тези изисквания педагогическият колектив насочва усилията си към 
повишаване на квалификацията си за да отговори на информатизацията на ОВП.  

 
SWOT-анализ на потенциала за развитие на гимназията 

Оценка на актуалното състояние на 
вътрешния потенциал на ПГПАЕ 

Оценка на перспективите за развитие на училището, в 
съответствие с промените във външната среда 

Силни страни Благоприятни 
възможности 

Рискове 

Модел на финансиране, основан на 
единни разходни стандарти за 
издръжка на 1 дете/ученик, 
делегиран бюджет  

Програмно финансиране 

Положителен имидж на 
образователната институция сред 
обществеността – 100% пълняемост 
на паралелките  

Добър модел за интензивно 
изучаване на чужд език 

Участие на гимназията в Програми 

Известна стабилност на 
бюджета и възможност за 
привличане на 
допълнителни средства. 

Относителна свобода за 
подобряване на МТБ, за 
обезпечаване на ИИД 

Подобряване на 
образователната 
информационна среда на 
училището, включването на 
допълнителни ресурси за 

Броят на паралелките 
зависи от одобряването 
на държавния план-
прием от Началника на 
РИО  

Трудности при 
опазване на МТБ; 

Недостатъчна 
материална 
отговорност на 
участниците в ОВП 

Стереотипното мислене 
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за модернизация на материалната 
база– енергийна ефективност, 
спортни площадки и салони, 
специализирани кабинети, 
училищно оборудване, осигуряване 
на компютри и софтуер и интернет 
свързаност  

Осигуреност на системата с 
педагогически кадри с висше 
образование. Преобладаващ брой 
на учителите с образователно- 
квалификационна степен 
„магистър”. 

Въведен първи стълб на системата 
за диференцирано заплащане, 
включващ допълнително трудово 
възнаграждение на основание на 
резултатите от труда. 

Прилагане в образователния 
процес на информационните 
технологии 

Добра осигуреност на МТБ 

информатизация на ОВП 

Засилване на 
възпитателната работа с 
децата и учениците с оглед 
пълноценно личностно 
развитие. 

Изграждане на ефективна 
училищна система за 
въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща 
квалификация на 
педагогическите кадри, 
обвързвана със системата 
за диференцирано 
заплащане. 

 

. 

на педагозите може да 
служи като заплаха за 
иновационния процес в 
училището 

Липсата на ключови 
компетентности в 
областта на 
информатизацията на 
образователната среда 
у голям брой на 
учителите 

Нежелание на 
учителите да се 
квалифицират 
достатъчно. 

 

Слаби страни Благоприятни 
възможности 

Рискове 

Недостатъчно финансиране  

Силна централизация и липса на 
автономност на образователните 
институции за провеждане на 
собствени училищни политики  

Слаба практическа насоченост на 
обучението и учебното 
съдържание, неотговарящо на 
съвремнните потребности на 
младите хора;  

Недостатъчна интерактивност на 
образователния процес и слабо 
използване на съвременни методи 
на преподаване. 

Унифициран подход в ОВП, 

Възможност за привличане 
на допълнителни средства 
по проекти/ национални 
програми/ и др. 

Въвеждане на нови методи 
за преподаване на 
предмета 

Създаване на вътрешен 
мониторинг с включване на 
проучване на търсенето на 
образователни услуги 

Повишаване на 
привлекателността и на 
качеството на 
образователния процес и 

Липса на нормативна 
база, позволяваща 
набирането на 
собствени приходи от 
образователни услуги. 

Липса на нов вид 
учебни програми.  

Липса на свобода в 
избора на учебно 
съдържание по 
предмета. 

Липса на яснота за 
разпределението на 
предметите след 
въвеждане на два етапа 



8 

 

неотчитащ индивидуалните 
потребности и способности на 
учениците. 

Силно подценяване на 
възпитателната роля на училището 

Ниската мотивация на всички 
участници в образователния процес 
за самостоятелна работа, за работа 
в екип, изследователска дейност 

Бърза амортизация и остаряване на 
техниката и другото оборудоване, 
използвано в учебния процес 

Липса на система за маркетингови 
проучвания в училище 

Липса на добра система за 
консултиране и професионално 
ориентиране 

Маломерни стаи  

Споделяне на сградния фонд 

на училищната среда. 

Развитие на ефективна 
система за професионално 
консултиране и 
ориентиране на учениците. 

Създаване на нагласи за 
учене през целия живот 
още в рамките на 
училищното образование – 
включително в 
партньорство с 
неправителствени 
организации. 

Изграждане на система за 
оценяване и валидиране на 
ученето през целия живот 

 

Търсене на възможност за 
преместване в 
самостоятелна сграда 

в гимназиалната степен  

 

 

 

С влизането на 
стандарта за физическа 
среда може да се 
окаже невъзможно да 
се поддържа 
досегашния план-
прием по 26 ученици в 
паралелка 

 

Недостиг на увереност, 
че финансовите 
средства от 
делегирания бюджет 
ще покриват разходите 
по самостоятелното 
използване на сградата 

Стратегията предполага разширяване на обхвата и съдържанието на проектнта 
дейност на учители и ученици, въвеждането на нова структура за управление на 
качеството на образованието, създадена да отговаря на образователните потребности на 
всички участници в образователния процес. 

Въз основа на съществуващите постижения и положителния опит в организацията 
на образователния процес, осмислянето му в контекста на изискванията на родителската 
общност и социалната среда, особеностите в условията на функциониране на 
съвременното училище са идентифицирали основния приоритет на Стратегията:  развитие 
на конкурентните предимства на училището като една социално отворена образователна 
институция, гарантираща високо качество на обучението и образованието чрез 
въвеждането на нови модели за организиране на учебния процес. 

Стратегията за развитие има за цел изпълнението на мисията на училището в 
новите условия на глобализация и информатизация на обществото: "Създаване на 
оптимални условия на учениците за придобиване на ключови компетентности, 
необходими за развитието на личността им, спрвянето им в живота и добрата 
професионална реализация в мултикултурна и високотехнологична среда." 

 

4. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

Нуждата от актуализацията на четиригодишната Стратегия за развитие на ПГПАЕ „Гео 
Милев“ /чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО/ за периода 2016-2020 г. е продиктувана от  промените в 
страната ни в образователната политика след влизане в сила на Новия ЗПУО и 
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Държавните образователни стандарти. Тя е съобразена с националната и регионална 
политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните 
особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите 
виждания за качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в 
институциите /чл.22, ал.2,т.15 от ЗПУО/ и образователните принципи и цели, заложени в 
текстовете на ЗПУО /чл.3 и чл. 5 от ЗПУО/. 
Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в 
образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и 
другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни. /2, 
ал.2 и 4 от ЗПУО/ 
В нашето училище се стремим да  осигурим интелектуалното, емоционално, социално, 
духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 
възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез развиване на заложбите и 
способностите му /чл.5, ал.1, т.5. от ЗПУО/ в условията на пълна прозрачност и 
публичност. 
 

5. МИСИЯ 
Превръщането на ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас в модел на съвременно училище с високо 
качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, 
необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански 
живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и прилагане на 
принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в 
Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.  
Мисията за стратегията за развитие на ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас е училищната дейност 
да спомогне за: 
1. утвърждаване на образователните дейности като процес за всестранно и 
последователно развитие на децата и учениците в обективния свят на обществото или в 
отделна негова част; 
2. организиране на училищната общност като отворена система, т.е. като елемент от 
съществуващите социокултурни и икономически условия и наличието на обратна връзка 
между тях; 
3. въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от 
съвременни педагогически технологии ( от обучение до стратегическо планиране и 
управление); 
4. формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните 
информационни и комуникационни технологии; 
5. улесняване на трансформацията на училищната култура и организационното развитие 
на ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас по пътя на утвърждаването му като самообучаваща се 
организация, построена на основата на знания и информация; 
6. хуманизация на отношенията в ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас; 
7. формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности като уважение на 
правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и всеки друг участник в 
образователните взаимодействия, недопускане на дискриминация на никакво основание; 
8. ангажиране на училищната общност на ПГПАЕ”Гео Милев” - Бургас със създаването на 
адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски 
групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по 
етнически верски признак. 
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6. ВИЗИЯ 
Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански 
компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на 
преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности. 
Хуманно и толерантно училище, ориентирано 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, осигуряващо равен достъп до 
качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо 
дискриминация при провеждане на училищното образование. 

 
7. ПРИНЦИПИ 

 

1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със 
законите и подзаконовите нормативни актове 

2. Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, 
регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

3. Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 
училището да бъдат публично достъпни. 

4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в 
процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и 
архивиране. 

5. Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на 
участниците в комисиите и предложенията на ПС.  

6. Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да 
отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и 
стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, 
но и ще продължи да се мултиплицира. 

7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни 
възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по 
изпълнение на стратегическите и оперативни цели.  
 

8. ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ на Стреатегията за развитие са понятията 
"Откритост. Достъпност. Качество " 
Откритост  

 Свобода в избора на профилиращи предмети извън чуждите езици и на 
ИИД, гарантираща индивидуално развитие с отчитане на индивидуалните 
интереси и потребности на всяко дете 

 Свободен достъп до информация за училището и училищния живот, на 
предоставяните възможности в рамките на ОВП и извън него на 
ученическата, родителската и друга аудитория 

Достъпност 

 Оптимална организация на учебното и свободното време 

 Свободен достъп до образователните ресурсие на училището от страна на 
всички участници в ИИД 

 Електронно училище – подготовка за въвеждане на дистанционно обучение 
Качество 

 Високи образователни резултати 
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 Разширяване на социалния опит на учениците 

 Разширяване на проектната дейност 

 Създаване на по-добри отношения „учител-ученик”, „ученик-ученик“, 

„родител-учител“ 

 
9. ЦЕЛ 

Повишаване авторитета на ПГПАЕ “ГЕО МИЛЕВ” чрез изграждане на единна и ефективна 
система за управелние, която да осигури високо качество на образованието и да повиши 
авторитета на образователната институция като я направи търсена и конкуретноспособна.  
Стратегическата цел на ПГПАЕ “ГЕО МИЛЕВ” е ориентирана към постиженията на 
образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, 
регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е  
необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни 
технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-
комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели. 
На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-
нравствено и физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, 
потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на 
опреативните цели. 
Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, 
потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на 
училището като обществен фактор в системата на образователните институции в 
общината и региона. 
 

10. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА. 

Дейност 1. Осигуряване качество на образованието: 

 Намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. 
Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 
образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите 
образователни цели. 

 Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по 
стратегическата и оперативни цели, свързани с качеството на образованието в 
училището. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в 
нормативната база на национално ниво. 

 Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и 
стандартите./чл.174, ал.2,ЗПУО/ 

 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. 2 и 3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование се утвърждава от директора на училището. 

 Запознаване със Стандарта за инспектиране. Ясно дефиниране на системата от 
индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция. 

 
Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 
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 Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни 
програми и проекти. Разработване на училищни проекти. 

 Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 
управление на училищния бюджета. 

 Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната 
институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:  

 Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното 
законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.  

 Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и 
програми, дарения, наеми, спонсорство и др. 

 

Дейност 3: Квалификационна дейност  

 Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 
педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво; 

o Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и 
други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната 
квалификация в Раздел три от същата глава. 

o Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в 
училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат 
съобразно придобитите нови компетентности.  

o Изработване на  План за квалификация, съобразен с изискването 
педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-
малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко 
от 16 академични часа годишно за всеки./чл.223 ЗПУО /; 

o Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически 
специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване 
на образователните им резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/ 

o Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на 
кадрите чрез учене през целия живот. 

o Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, 
получен по време на квалификационната дейност.  

 Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за 
педагогическия персонал, проведена от други институции 

o Изграждане на система за външна квалификация. /От регистъра/.  
o Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 
организации. 

o Споделяне на ефективни практики.  
o Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически 

опит. 
o Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия 

педагогически опит чрез различни форми на изява: 
o Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови 

компетентности и др. 
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o Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – 
по направления – /клубове, техника, постери и др.- по направления - 
хуманитарно, природонаучно, технологично, изкуства и спорт 

 

Дейност 4: Нормативно осигуряване   

 Осигурявяне на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за 
осъществяване дейността на училището;  

o Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и 
документите в образователната институция /справка СФУК/ 

 Инструкция за вътрешна комуникация; 
 Правилник за документооборота 

o Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за 
информация и документите. 

 Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация 
съгласно Стандарта за информация и документите; 

 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 
Стандарта за информация и документите. 

 Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на 
Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 
ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 
Дейност 1. ФИЗИЧЕСКА СРЕДА  

 Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и 
библиотечно обслужване; 

 Търсене на възможност за преместване в самостоятелна сграда 

 Изграждане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение и жива орхана. 

 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 

 Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане 
в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете; 

  Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 
конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите 
чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

 Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни 
общности в зависимост от неговите интереси и потребности; 

 Осигуряване на условия за неформално и информално учене. 

 Осигуряване на условия за интерактивно учене. 
o Създаване на възможности за приложение на ИКТ в образователния процес 

по всички учебни предмети;  
o Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на 

интерактивни добри педагогически практики; 
o Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните 

предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. 
интерактивни методи на преподаване)  
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o Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите 
на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри 
резултати от ученето;  

o Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване 
на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. 
/Стандарт 14 – професионалния профил/ 

 
Дейност 2: Изграждане на училището като социално място  

 Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование;  

 Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование; 

 Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, 
регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др. 

 Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието. 
 

 Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на 
информация, свързана с дейността на училището;  

o Интернет страница на училището; 
o Електронен дневник; 
o Електронни портфолия на учители; 
o Електронни портфолия на учениците. 

 Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията: 
o Провеждане на ефективна медийна политика; 
o Поддържане интернет страница на училището,  
o Активно включване на учениците в дейността на училищните медии: 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  
Дейност 1: Учебна дейност  

 Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, 
включващ: 

o Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, 
съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране 
целите на урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване 

o Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите 
от входящото и текущото оценяване  

o Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост 
o Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове. 
o Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърждаване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната 
подготовка и ДОС за оценяване. 

o Предварителна подготовка на учебни материали за урока. 
o Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи 

за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.  

  Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока: 
o Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на 

урока и събуждане на интереса им  
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o Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от 
учениците. 

o Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс 
между отделните структурни елементи. 

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

  Планиране и използване на ИКТ в урока 
o Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци. 
o Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 
o Извършване на целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез 

въвеждане на иновативни практики, с която се решават организационни и 
съдържателни проблеми в образователния процес. 

 
Дейност 2: Оценяване и самооценяване  

 Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците. 
o Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.  

o Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на 
постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни 
форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване). 

o Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити 
чрез неформално обучение и информално учене. 

 Изготване на критерии за оценяване,  известни на учениците 
o Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри 

практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 
o Запознаване на родителите с критериите за оценяване. 
o Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни 

учители по един предмет. 
o Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи   предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите.  

o Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването 
съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците. 

 Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на 
адекватни критерии и показатели. 

 
Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

 Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.  

 Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика 
между институциите в системата на предучилищтното и училищно образование: 
 Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
 Изграждане на позитивен организационен климат;  
 Утвърждаване на позитивна дисциплина;  
 Развитие на училищната общност. /174, ал.2 от ЗПУО/ 

 Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 
/При работата с учениците институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на 
обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се 
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прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование. / Чл.174, ал.5 от ЗПУО/ 

 Изграждане на умения за работа в екип в паралелката  
o Създаване на условия за проектно учене; 
o Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху 

изграждане умения за работа в екип. 

 Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките 
o Планиране и реализация на дейности по: 

 осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и сигурна 
среда; 

 зачитане на учениците като активни участници в образователния процес; 
 получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията на учениците; 
 осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците; 
 осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с 

тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители. 
/чл.208, ал.1 от ЗПУО/ 

 осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на 
знания, учения и нагласи за здравословен начин на живот. 

 екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и 
др. /Чл. 171. (1) ЗПУО – Права на учениците/ 

 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. 
училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.  

 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 

 Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 
областта на науката, изкуството и спорта. 

 Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 
свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището 

 
Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението   

 Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.  

 Перманентно консултиране на учениците, полагащи приравнителни и поправителни 
изпити.  

 
Дейност 5: Надграждане на знания и умения  

 Допълнителна работа и насърчаване на учениците с изявен интерес към определен 
предмет за явяване на олимпиади и състезания, сертифициране и др.. 

 Организиране от училището на състезания, конкурси и др.  

 Планиране и реализация на дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на 
допълнителни знания и умения 

 Изграждане на екипи за работа по проекти 

 
Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения  

 Създаване на условия за повишаване на квалификацията 
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 Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и 
др.  

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 
ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗAЦИЯ НА 
УЧЕНИЦИТЕ. 
Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията 
на децата. 

  Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на 
ученическото самоуправление и родителите 

 Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 
консултиране по възрастови проблеми. 

 Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за активно 
включване в извънкласните и извънучилищни дейности.  

 Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 
дейност.  

  Работата на педагогическия съветник и психолог за активна подкрепа на 
възпитателната дейност 

  Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в 
извънкласни и извънучилищни прояви. 

  Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН. 
 Изготвяне на системен периодичен анализ на резулататите от дейността на 

комисията; 
 Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 
 Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

 На ниво паралеки; 
 Чрез формите на ученическото самоуправление; 
 Чрез изяви в училищните медии; 
 Чрез проекти и програми; 
 Чрез съдействие от компетентни органи; 
 Чрез партньорство с институции.  

 Кариерно ориентиране и консултиране; 

 Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 
работа с деца и ученици; 

 Педагогическа и психологическа подкрепа. 

 Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното 
поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с 
психичното, личностното и интелектуалното им развитие. 

 Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 
живот. 

 Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

 Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  
Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование  

 Изграждане на партньорство между преките участници в училищното образование. 
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o Създаване на условия за подкрепа на млади учители – Система за 
наставничество или менторство. 

o Включване на учителите в управлението на промените в училището.  
o Изграждане на професионални училищни общности.  
o Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на 

промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски 
решения с дългосрочен ефект. 

 Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране 
на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките. /187, ал.2, т.5 ЗПУО 

 Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните 
от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието 
между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, 
родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение 
на детето или ученика го прави необходимо/. 

 Дейност на Училищното настоятелство 

 Дейност на Обществения съвет 

 Дейност на Ученическия съвет 

 
Дейност 2: Външно партньорство 

 Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на 
изпълнителната власт, органите за местното управление: 

 Партньорство с висши училища.  

 Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и 
управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи 
дейности в областта на образованието. 

 Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

 Взаимодействие с местната общественост 

 Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 
вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища и др., съвместни 
проекти, модернизиране на материалната база на институцията. 

 Партньорство с български и чуждестранни училища с цел обмяна на добри практики в 
областта на образованието и разширяване на социокултурните хоризонти на учители и 
ученици. 

 Партньорство с външни организации като Британски съвет, Комисия Фулбрайт, Гьоте 
институт, Института Камоеш, Образователния отдел на Майкрософт в България и други 

 Партньорство с медиии, издателства, фондации и др. 

 Партньорство с НПО. 

 Членство на училището в различни общности като Общност на училищата на Пиърсън-
Лонгман, програма Фулбрайт, програма Адвантидж на Британския съвет. 

 
11. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Дейността на педагогическата колегия, насочена към повишаване качеството на 
образованието, интерактивност на обучението и нформатизация на ОВП ще даде нови 
инструменти за оценка на постиженията на учениците и учителите, ще подобри 
отношението на учениците към учебното съдържание, неговото практическо значение и 
ще допринесе за повишаване нивото на образование на учениците и компетентностите на 
учителите. 

Разширяването на чуждоезиковото обучение с включването на руски език 
привлече вниманието на по-широк контингент обучаващи се и техните родители. 
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Комбинацията от владеене на английски език, немски език, руски език или 
португалски/испански език ще повиши изключително много езиковите компетенции и 
културнопознавателните способности на учениците и ще ги направи по-
конкурентноспособни на пазара на труда, особено в комбинация с дигиталните 
компетенции и получените сертификати в резултат на придобиване на трайни навици за 
работа във виртуалното пространство  

Предоставянето на компетентно консултиране по въпросите на професионалното 
ориентиране ще даде възможност на учениците да направят правилния избор на 
областта, в която да продължат образованието си. 

Създаването на среда, подкрепяща развитието на индивидуалните заложби на 
учениците е и мярка за привличане на талантливи и надарени деца. Разработването и 
прилагането на програми за ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, 
както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие с цел 
развитието на личностните и социалните им умения ще доведе до коригиране на 
поведението на тези ученици. Благодарение на разнообразните класни и извънкласни 
дейности, които акцентират върху личностното и социалното развитие и възпитание на 
учениците училището планира да подобри психоклимата в училищната общност, да 
намали броя на отсъствията на учениците и да намали броя на учениците с наложени 
санкции. Да се повиши мотивацията да се образоват децата и да се подобри ефикасността 
и ефективността на работата и в учебните часове. 

 
По този начин, изпълнението на целите на Стратегията за развитие ще има 

следните резултати: 

 Подобряване на качеството на ОВП, особено в направленията: чуждоезиково 
обучение, дигитални компетентности, гражданско и социално възпитание 

 Повишено търсене и резултатност от допълнително получаване на умения и 
компетентности  

 Повишаване на мотивацията на учениците за постигане на високи образователни 
резултати чрез активно участие в обучението и в извънкласни дейности  

 Повишаване на социалната компетентност на учителите в училището  

 Издигане на имиджа на училището – като привлекателно за младите хора 

 Ефективно използване на съвременни форми на образование и обучение, 
образователни технологии, включително информационни и комуникационни  

 Подобряване на нивото на информираност и култура на общуване на учителите и 
учениците. 

 Положителни промени в системата на комуникация със социалните партньори 

 Положителни промени в отношението на учениците към здравословния начин на 
живот  

 Положителни промени в психологическия климат в училищната общност 

 Адекватно прилагане на ЗПУО и ДОС 

 Партньорства и реализация на съвместни проекти с цел превръщането на 
гимназията в отворена социална институция. 

 Изпитни и подготвителни центрове по различни направления, с приоритет – 
чуждоезиково обучение и ИТ 

 

 


