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„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 заблудите себе си или когото и да е 

другиго”. 

 

Ли Якока  

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
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Настоящата Стратегия за развитие на Професионална гимназия по строителство, архитектура 

и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов” /ПГСАКН/, гр. Монтана е разработена 

съобразно спецификата на училището и приоритетите в развитието на училищното 

образование в съвременните условия. Одобрена е от Обществения съвет на ПГСАКН с 

Протокол № 2 от 23.07.2020 г.  (съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1), приета е с Протокол № РД 09-

09 от 13.07.2020 г. от Педагогическия съвет (съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за 

предучилищното и училищното образование) и е утвърдена със Заповед № РД 01-

425/24.08.2020  г. на директора на училището. 

Срокът за изпълнение на стратегията е до края на учебната 2020-2024 учебна година. 

Документът формулира целите и приоритетите за развитие на училището за периода на 

изпълнение на стратегията и планира дейности за тяхната реализация, за да се превърне 

ПГСАКН  в благоприятна среда за обучение и възпитание на учениците и да ангажира в по-

висока степен родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание. В 

изпълнение на целите и задачите се изготвят планове за действие за всеки две учебни години 

с конкретни срокове и отговорници. Стратегията се актуализира в случаите на значителни 

промени в организацията на работата в училището или в нормативната уредба на системата за 

предучилищното и училищното образование.  

Стратегията за развитие на ПГСАКН  е съобразена с Конституцията на Република България и 

с документите, определящи държавната политика в областта на образованието: 

-  Закон за предучилищното и училищното образование; 

- ЗАКОН за професионалното образование и обучение; 

- Закона за закрила на детето; 

- НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

- Стратегия за възпитателната работа в образователните институции за периода 2019 - 

2030 година; 

- Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии 

в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.); 

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

- Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България за периода 2015-2020 г.; 

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

- Национал Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020); 

- Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година; 

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013 – 2020); 

- Препоръка на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент за рамка на 

ключовите компетентности за учене през целия живот (2006 г., осъвременена на 22.05.2018 

г.); 

- Препоръка на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент от 18 юни 

2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в 

професионалното образование и обучение. 

 В съответствие с посочените документи, настоящата стратегията е продължение на 

Стратегията  на училището за периода 2016 – 2020 г. и отразява целите и приоритетите на 

училищната общност. 

  



Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат 

образованието, възпитанието и творческото развитие на учениците, и се ангажира с постигане 

на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност в управлението. 

Очакваният резултат от реализиране на стратегията е да се постигне  успешна адаптивност на 

учениците, насочена към бъдещата професионална реализиция и успешно обществено и 

социално включване. 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

Обща характеристика 

ПГСАКН в Монтана е създадена през 1960 г. Градът е административен, стопански и 

културен център на едноименната община и област, част от Северозападния район, който е с 

най-ниска икономическа активност в България, под средното равнище в сравнение с 

регионите в ЕС. Училището е изправено пред редица предизвикателства, породени от  

спецификата, демографското развитие на града и миграцията: засилените обществени 

очаквания към училището да предоставя качествено образование, съобразено с потребностите 

на социално-икономическата и културната среда; променящите се изисквания на пазара на 

труда; невъзможността да се обезпечи модернизация на материалната база и образователния 

процес с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана дейност. 

Гимназията в своята 60-годишна история успешно преминава през еквилибристиката на 

годините и през реформите на системата на предучилищното и училищното образование в 

непрекъснато развитие:  

- Училището е открито на 01.08.1960 г. като Професионално-техническо училище 

/ПТУ/ по сградостроителство  - единствено по рода си в региона; 

- През учебната 1970/1971 г. - ПТУ по сградостроителство е преобразувано в Средно 

професионално-техническо училище по индустриализирано строителство (СПТУ-ИС)  „Пеньо 

Пенев“ с тригодишен срок на обучение;  

- През 1996 г. СПТУ - ИС се преобразува в Техникум по строителство /ТС/ „Пеньо 

Пенев“; 

- През 2003 г. –  ТС „Пеньо Пенев“ е преобразуван в Професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия;  

- Със Заповед № РД -14-39 от 29 април 2010 г. на Министъра на образованието, 

младежта и науката, считано от 15.09.2010 г. професионалната гимназия приема името на 

проф. арх. Стефан Стефанов.; 

- Със Заповед № РД -14-54 от 11 септември 2019 г. на Министъра на образованието, 

младежта и науката, публикувана в ДВ, бр. 74 от 2019 г., професионалната гимназия е 

приеменувана в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки 

„Проф. арх. Стефан Стефанов”. 

Училището е държавно, според вида на подготовката - неспециализирано, според степента на 

образование - гимназия (VIII-XII клас включително). Средствата от държавния бюджет се 

предоставят чрез бюджета на първостепенния разпоредител Министерство на образованието и 

науката на базата на стандарти за един ученик, на допълващи стандарти и нормативи, 

определени от Министерския съвет. Финансирането включва издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение на учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа на 

личностното развитие, изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

Материално – техническата база на училището е публична държавна собственост. 

Разположена е върху поземлен имот от 18 125 кв.м и включва сградите: учебен корпус, 

общежитие, физкултурен салон и неработещ кухненски блок. Разполага с 14 учебни кабинета,  

6 компютърни зали, 3 учебни работилници и 2 художествени ателиета. В последните 10 



години материално-техническата база на учебния корпус е обновявана и модернизирана чрез 

финансиране по Национална програма „Моденизиране на системата на професионалното 

образование” по  Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на 

професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по ОП РЧР и 

от средства по делегирания бюджет на училището.  

От 1960 г. досега са дипломирани над 6000 ученици по специалности от професионалните 

направления „Строителство”, „Архитектура, урбанизъм и геодезия”, „Компютърни науки” 

„Търговия на едро и дребно”, „Аудио-визуални техники и производство на медийни 

продукти“. 

 

Ученици:  

През учебната 2019/2020 г. в училището се обучават 362 ученици в дневна форма на обучение 

в 14 паралелки и 5 учениците в самостоятелна форма на обучение по специалностите 

„Строителство и архитектура“, „Системно програмиране“ и „Компютърна графика“. 

Динамиката на тяхното движение в предходните 4 години е отразено на Диаграма. 

 Учебна година 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

Общ брой 

ученици 407 418 365 362 

 

 
 Брой ученици по специалности за същия отчетен период: 

 Специалност уч. 2016-2017 г. уч. 2017-2018  уч. 2018-2019  уч. 2019-2020  

Строителство и 

архитектура 
97 131 132 154 

Системно 

програмиране 
131 132 133 132 

Недвижими имоти 74 49 24 
 

Компютърна графика 24 50 52 63 

Геодезия 41 17 
  

Транспортно 

строителство 
40 39 24 

 

Архитектурна 

реставрация    
13 



 
 

Изводи: 

В последните 4 учебни години се наблюдава намаляване, но също и 

стабилизиране на  приетия брой учениците:  

- за учебната 2016/2017 г.  – 401 с 1 по-малко спрямо 2015/2016 г. 

- за учебната 2017/2018 г.  – 418 със 17 повече  спрямо 2016/2017 г.   

- за учебната 2018/2019 г. – 365 с 53 по-малко спрямо 2017/2018 г.   

- за учебната 2019/2020 г. – 362 с 3 ученици по-малко спрямо 2018/2019 г. 

 

Индикатори на качеството на образователно-възпитателния процес:  

 

Национално външно оценяване на дигиталните компетентности: 

Учебна 

година 

Брой 

ученици 

в 

10.клас 

Брой 

ученици, 

явили се 

на НВО 

Среден 

резултат 

за Модул 

1 

Среден 

резултат 

за Модул 

2 

Среден 

резултат 

от М1 и 

М2 

Получени 

сертифи-

кати 

% 

ученици 

със 

сертифи

-кати 

2018/2019  106 101 18,51 24,55 42,57 93 92 

2017/2018 75 70 18 23 38 60 85 

2016/2017  74 70 20,21 20,29 41,14 35 50 

 

Тенденции: 

- Повишава се средния резултат от Модул 1 и Модул 2; 

- Повишава се процента на ученици, получили сертификати. 

 

 

 

 

 



Държавни зрелостни изпити: 

Резултати по учебни предмети за 4 години: 

 

2020 г. 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език 

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

Филосовски 

цикъл 

ДИ за 

придобиване 

на СПК 

явили се 72 2 2 6 9 52 

среден успех 3,72 5,01 3,00 3,95 3,98 4,80 

 

2019 г. 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език 

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

ДИ за придобиване на СПК 

явили се 71 7 18 23 21 

среден успех 3,67 4,04 3,19 3,97 5,01 

 

2018 г. 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език 

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

ДИ за придобиване на СПК 

явили се 104 10 36 49 - 

среден успех 3,81 5,29 3,78 3,86 - 

 

2017 г. 
Български език 

и литература 

Английски 

език 

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

Математи

ка 
Философия 

явили се 87 10 36 37 3 1 

среден успех 3,84 4,94 3,79 4,11 3,59 4,58 

 

 

 

 

СРАВНЕНИЕ НА СРЕДНИЯ УСПЕХ ОТ ДЗИ ПО ГОДИНИ  

предмет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Български език и 
литература 

3,81 3,83 3,78 4,03 4,25 4,11 3,57 3,84 3,81 3,67 3,72 0,05 

Математика - 4,82 4,00 4,85 4,70 4,73 4,86 3,59 - - - - 

История и цивилизация - 4,46 4,50 4,79 3,13 3,14 3,17 - - - - - 

География и иконимика 3,71 3,90 3,43 4,14 4,28 3,81 3,69 3,79 3,78 3,19 3,00 -0,19 

Биология и здравно 
образование 

- 5,93 4,51 4,53 4,62 4,15 4,27 4,11 3,86 3,97 3,95 -0,02 

Химия и ОКС - - - - 5,24 - 4,61 - - - - - 

Английски език 3,67 4,47 4,15 5,36 3,64 4,51 4,34 4,94 5,29 4,04 5,01 0,97 

Философия - - - - - - - 4,58 - - 3,98  

ДИ за придобиване  
на СПК - - - - - - - - - 5,01 4,80 -0,21 



Сравнителен анализ по предмети за последните три години 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И  
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Изпити за придобиване на професионална квалификация: 

Резултати по учебни години и по специалности: 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК 

Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК 

Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК 

Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК 

Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК 

Среден 
успех 

Брой  
придоб

или  
III -то 
СПК   

теор
еия 

практ
ика 

теор
еия 

практ
ика 

теор
еия 

практ
ика 

теор
еия 

практ
ика 

теор
еия 

практ
ика 

теор
еия 

практ
ика 

Строителство и 
архитектура 

4,1 5,37 15 5,15 5,49 21 4,41 5,31 20 2,88 4,59 13       4,3 4,94 21 

Системно 
програмиране 

3,98 5,13 17 4,65 4,8 24 5,01 5,44 24 5,08 5,55 26 4,08 5,15 23 4,93 5,4 25 

Недвижими 
имоти  

      4,02 4,76 24 4,3 4,94 22 4,31 5,27 22 4,13 5,15 19       

Транспортно 
строителство 

                  4,01 5,25 11 4,06 5,39 19       

Геодезия 2,29 2,94 2 3,79 4,74 12 3,47 3,77 9 3,5 4,43 6             

Компютърна 
графика 

                              4,37 5,15 21 
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Кадрови ресурс:  

За периода 2016-2019 г. в квалификационни курсове, организирани и финансирани от 

бюджета на ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“", са включени над 99 % от служителите. 

Данните от Таблица 3 показват ангажираността на учителите в процеса на развитие и 

повишаване на качеството на образование в училището. 

Година Общо 

педагогически 

специалисти 

I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС % 

2016-2017 38 2 6 3 1 7 50 % 

2017-2018 37 3 6 3 1 6 51 % 

2018-2019 33,5 3 6 3 2 `5 57 % 

2019-2020 33,5 3 4 3 4 10 72% 

Данните от Таблицата регистрират висок ръст на съотношението между общо педагогически 

специалисти и учители с ПКС. Докато през 2016- 2017 г. г. то е 50 %, през 2019 г. – 2020  

достига 72 %. Ръстът от 22 % е убедително доказателство за успешните усилия на 

педагогическия екип за повишаване на квалификацията. 

Възрастова характеристика на педагогическите специалисти: 

Година Общо 

педагогически 

специалисти 

до 34 

г. 

35 до 

39 г. 

40 до 

44 г. 

45 до 

49 г. 

50 до 

54 г. 

55 до 

59 г. 

60 до 

64 г. 

% до 

49 г. 

2016-2017 38 4 5 8 5 6 6 4 56 % 

2017-2018 37 2 3 9 5 8 5 5 51 % 

2018-2019 33,5 1 2 7 7 6 6 5 51 % 

2019-2020 

 

33,5 2 2 8 6 6 8 1 54 % 

 

Ученическо самоуправление: 

Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. Ученическият съвет 

развива дейност от 19 години по отношение на отбелязване на важни дати и събития, 

национални и училищни празници, благотворителна дейност. 

 

Електронно училище: 

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. За учебните 

2018/2019 г. и 2019/2020 година се работи паралелно на хартиени дневници и със електронен 
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дневник с тенденция през учебната 2020-2021 година да се премине изцяло на електронно 

водене на училищната документация. 

 

 

Работа по проекти и програми:Проекти по европейски програми 

Педагогическият екип има изграден капацитет за работа по проекти и програми.  

За периода 2016-2020 г. са реализирани два проекта  и един в процес на изпълнение по 

програма Програма „Еразъм +“ с двугодишен срок на изпълнение: 

-Договор 2016-1-BG01-KA102-023232 „ЕНЕРГИЙНО–ЕФЕКТИВНОТО 

СТРОИТЕЛСТВО”, КД1  „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално 

образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ с период на изпълнеие 2016 – 2018 г.; 

- Договор 2017-1-BG01-KA102-035782 „БЪДЕЩЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА И УЕБ 

ТЕХНОЛОГИИТЕ”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално 

образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ с период на изпълнение 2017 – 2019 г.; 

-  Договор № 2019-1-BG01-КА102-061667 „Нови технологии в довършителните работи 

в строителството“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално 

образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ с период на изпълнение 2019 – 2021 г. 

Училището работи активно по проекти на МОН: 

-    BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

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

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза ІІ " 

- BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 – 2020) 

- BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г. 

Освен про проекти на МОН, извънкласни дейности за развитие способностите на 

учениците се организират и провеждат и по Наредбата за приобщаващото образование 

 

Партньорства на училището – с културни институции, с бизнеса, с други образователни 

институции 

За периода 2016-2020 г. се задълбочава сътрудничеството на училището с културни 

институции, институции, свързани с културноисторическото наследство, бизнеса, и с други 

образователни институции: 

- Изнасяне на уроци по български език и литература в Регионална библиотека „Гео 

Милев”, съвместно с институцията; 

- Изнасяне на уроци по история и цивилизация в Регионален исторически музей, 

съвместно с институцията; 

- Изнасяне на съвместни уроци по история и цивилизация съвместно с Държавен архив, 

Съюза на ветераните, Общобългарски комитет „Васил Левски“; 

- Изложби на творби на ученици в художествени галерии „Кирил Петров“, „Кутловица“ 

и в Регионална библиотека „Гео Милев”; 

- Посещение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай за обмяна опит; 

- Партньорството с бизнеса; 

- Партньорство с ВУЗ. 

 



Във основа на анализа на състоянието на ПГСАКН е изготвена обобщена оценка на силните и 

слабите страни, възможностите и заплахите, като основа за формулиране на приоритетите и 

оперативните цели за развитие.  

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ  ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни Възможности 

-100 % изпълнение на план-приема за 

последните три учебни години; 

- Повишаване броя на приетите 

паралелки с 1 за учебната 2019-2020 

година спрямо предходните 2 учебни 

години; 

- 100 % пълняемост на паралелките; 

- Повишаване резултатите по дигитални 

компетентности от национално външно 

оценяване; 

- Индивидуален подход и дейности с 

изявени или изоставащи ученици; 

- Многообразие на извънкласни и 

извънучилищни форми; 

- Високи постижения на ученици в 

спорта; 

 - Високи постижения на ученици в 

изобразителното изкуство на национално 

ниво; 

- Утвърдени традиции и символи на 

училището; 

- Квалифициран педагогически 

персонал; 

- Непрекъснат ръст на носителите на 

ПКС. 

- Екип в работоспособна възраст 

- Успешен кадрови и финансов преход 

през учебната 2018-2019 г. при 

драстичното намаляване на учениците с 

53 спрямо учебната 2017-2018 г., 

дължащо се на регулиране на приема 

вследствие на разпоредбите на  ЗПУО; 

- Изградени партньорства с културни 

институции, с бизнеса, и с други 

образователни институции; 

- Успешна Проектна дейност по 

Европейски и национални програми; 

- Много добра личностна и 

професионална реализация на учениците 

след завършване на средното 

- Сформиране на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане на 

бивши ученици, на родители и общественици в 

него; 

- Съвременен Закон за предучилищното и 

училищното образование в съответствие с 

установената практика в повечето европейски 

държави; 

- По-добро познаване и прилагане на ЗПУО от 

участниците в образователния процес-учители, 

ученици, родители, чрез  приемането на 

държавни образователни стандарти. 

- Усъвършенстване на професионалната 

компетентност  на педагогическите специалисти 

чрез програми за повишаване на квалификацията 

на МОН; 

- Кариерно развитие на педагогическите 

специалисти на основата на постигнатите 

резултати от учениците, след атестиране на 

всеки 4 години; 

- Ангажиране на родителската и местната 

общност за решаване на проблеми свързани с 

развитието на училището и/или възникнали в 

хода на образователния процес; 

- Обмен на добри управленски и педагогически 

практики; 

- Привличане на млади педагогически 

специалисти; 

- Възможности и условия за прилагане на 

иновативни педагогически подходи /иновативно 

училище/;  

- Подобряване на физическата среда и 

технологичната среда на училището по 

Оперативна програма „Региони в растеж“;  

- Осъвременяване на оборудването в учебните 

работилници, лаборатории, компютърни зали и 

класни стаи; 

- Обогатяване на книжния фонд на училищната 

библиотека; 

- Изграждане на постоянен екип от учители; 



образование; 

- Поддържане на постоянен брой 

ученици в последните 3 години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет; 

- Работещ Обществен съвет; 

- Успешно реализиране на обучението 

чрез средствата на информационните и 

комуникационните технологии в условия 

на панденимия от Ковит 19 за периода от 

13.03. – 15.07.2020 г. 

- Прилагане на индивидуален и диференциран 

педагогически подход в зависимост от 

потребностите и възможностите на ученика. 

 

Слаби страни Заплахи 

- Липса на специализирани кабинети по 

придодни науки; 

- Амортизирана спортна база; 

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация; 

-  Дефицити в адекватностите на 

подходите при работа в променена и 

агресивна среда; 

- Не се наблюдава ръст на резултатите 

от държавните зрелостни изпити; 

- Понижено ниво на подготовка на 

новоприетите ученици; 

- Недостатъчно единодействие в 

работата на педагогическата колегия при 

изискванията към учениците; 

- Липса на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство. 

 - Остра демографска криза в област Монтана; 

- Намаляване броя на учениците от други 

общини, извън община Монтана, вследствие на 

икономически и демографски причини, както и 

вследствие на агресивната политика на 

образователните институции; 

- Намаляване броя на учениците, желаещи да се 

обучават в професионалните гимназии и от тук 

заплаха за изпълнението на план-приема; 

- Намаляване броя на учениците води до 

рестриктивен бюджет и намаляване заетостта 

на педагогическите кадри, което ще доведе до 

текучеството им; 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците; 

- Наличие на безработица и икономическа 

несигурност през 2020 година; 

- Пандемия от COVIO 19 с наясни последици 

върху образователните резултати вследствие на 

дистанционно обучение и икономическата 

стабилност на училището,  вследствие на 

неработещата икономика по време на 

извънредното положение в страната. 

 

 

Изследване на стратегическите връзки: 

Използване на силните страни, така че да не се пропускат наличните възможности: 

 Непрекъснато повишаване професионална квалификация на педагогическите 

специалисти и модернизиране на материално-техническата база. 

  Прилагане на иновативни педагогически подходи /иновативно училище/  

 Повишаване качеството на образователния процес и като следствие повишаване 

образователните резултати на учениците от национално външно оценяване. 

 Стимулиране и насърчаване участието на ученици в училищни, общински, 

регионални, национални и международни олимпиади, конкурси и състезания. 

 Работата по национални и международни програми и проекти. 



 

 Възможности - неутрализиране на слабите страни: 

 Стимулиране и мотивиране на младите учители за повишаване на квалификацията и 

кариерно израстване. 

  Участие на училището в национални и европейски програми с цел повишаване 

привлекателността, реновиране на материално-техническата база, ученическото общежитие, 

местата за отдих и спорт. 

 Сформиране на работещо и ефективно Училищно настоятелство. 

 

 Използване силните страни за намаляване на заплахите: 

   Екипност в работата на педагогическите специалисти, добър психоклимат в училище. 

 Подпомагане и стимулиране на социално слабите ученици и разширяване на 

извънкласните и извънучилищните дейности. 

  Осъществяване на силна и съдържателна рекламна кампания. 

  Привличане и мотивиране на млади учители чрез създаване на условия за повишаване 

на квалификацията. 

 Участие в национални и международни програми и проекти. 

 

Премахване  слабите страни за намаляване на заплахите: 

 Реновиране на училищната среда така, че тя да удовлетворява и развива младите хора 

и техните учители. 

 По-голямо ангажиране на родителите - партньорство на семейство и училище. 

 Приобщаване към училищния дух и традиции. Единство във визия и ценности. 

 

 

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

ВИЗИЯ 

 

Привлекателно за младите хора училище с модерна образователна среда и  високо 

качество на образователния процес, което отговаря на потребностите на новите 

дигитални поколения - средище за формиране на автономни личности, уважаващи 

другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да 

ги развиват и прилагат за себе си и в полза на съвременното глобализирано общество. 

 

МИСИЯ 

 

ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“ осигурява за учениците качествен образователен 

процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, 

партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към 

потребностите и интересите на младите хора. Стремежът на педагогическия екип е да 

образова и да формира мислещи, креативни, социално адаптивни личности с модерни 

виждания за света и родолюбив дух, с изразено гражданско съзнание и отговорно 

собствено поведение, способни на ефективна обществена реализация.  

 

ВОДЕЩИ ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ: 

 Ученикът и неговото интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие; 



 Уважение и стимулиране на индивидуалността на всеки ученик; 

 Равни възможности за квалификация и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти; 

 Уважение към правата на човека, в т.ч. правата на детето; 

  Уважение към българския език; 

  Традиции и ритуали в училищния живот; 

 Уважение към националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

  Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

  Свободата да говорим на чужди езици ни превръща в личности със свободен дух и 

големи възможности; 

 Толерантност и позитивна етика. 



 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:  

Ориентираност - Ориентираност към интереса  и към мотивацията на ученика,към 

възрастовите и социални промени в живота му, както и към 

осигуряване на висококачествено образование с фокус към 

преминаване от преподаване на знания към овладяване на 

ключови компетентности, като се извежда на преден план 

обучението, ориентирано към резултати, и се акцентира върху 

прилагането на знания в реални ситуации от живота,  

интегрирано през всички учебни предмети. 

Равен достъп - До качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите на всеки ученик и приобщаване към училищната 

общност. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация 

Сътрудничество - Успешната образователна и възпитателна политика,  основавана 

на широко участие в сътрудничество с други институции.   

Отговорност - Педагогическия екип и помощно-обслужващия персонал, 

ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата 

дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за 

постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.   

Гъвкавост -   Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя 

възможности за свободен избор на обучаваните. 

Единство в 

многообразието   - 

Обучението, подготовката и възпитанието на 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, съхраняване на културното многообразие и 

приобщаване чрез български език . 

Новаторство  -  Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 

подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати. 

Автономност -    Училището, като част от  системата на предучилищното и 

училищното ообразование ползва автономия да провежда 

собствена политика отговаряща на ЗУПО и ДОС  

Ефективност -  Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието. 

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 другите нормативни актове.   



Отчетност - 

 

Всички участници в образователната и възпитателната дейност 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност и резултатност на политиките. 

Устойчивост на 

резултатите - 

Осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие за постигане 

на определената визия. 

 

 

ЦЕЛИ: 

1. Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условие за развитие на 

подрастващите. 

2. Да се подобрят резултатите от обучението по всички учебни предмети чрез прилагането на 

иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователно-

възпитателния процес. 

4. Да живеем в дигиталната ера означава и да учим в дигиталната ера и учебните технологии  

да са пригодени спрямо нея. 

3. Повишаване квалификацията на учителите за провеждане на образователен процес в 

дигитална среда, прилагане на ИКТ и съвременни методи на преподаване. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Грижа и внимание за личностното развитие на ученика. 

2. Повишаване качеството на обучението чрез включване на съвременни интерактивни методи 

и техники. 

3. Повишаване на образователните резултати и намаляване на функционалната неграмотност 

чрез поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията чрез 

прилагане на проектния метод на учене и оценяване. 

4. Обучение, базирано на знания, професионални умения и компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация. 

5. Осигуряване на многобразие от дейности и възможности за избор на ученика. 

6. Задълбочава на контактите с обществените организации и институции, и с бизнеса. 

7. Използване на европейските образователни практики в професионалното образование и 

обучение. 

8. Използване на електронен дневник. 

9. Да се развият социалните умения на учениците за активен граждански живот в 

съвременните общности и подобряване на уменията им за работа в екип. 

10. Да се създаде желание и струмеж за самоосъвършенстване чрез целенасочен 

образователен процес. 

11. Привличане и приобщаване на родителската общност за актино участие и решаване на 

училищните проблеми. 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

Образованието има фундаментален характер. Това му придава изключително голяма роля за 

формиране и развитие на личността. Динамичните промени в съвременната цивилизация 

налагат изменения в основните послания, характерни за новия тип образование. В тази посока 

ние се стремим към иновации в образователните си политики, адекватни на глобалните 

процеси и тенденции в европейски и световен контекст, но адаптирани към нашата 

образователна действителност. Качеството на образованието е от съществено значение за 

устойчив растеж. Нашата цел е да подготвим бъдещите граждани за учене през целия живот, 



като предоставим качествено и отговарящо на съвременните тенденции образование и 

възпитание.  

 

За да го постигнем през следващите четири години, ще работим по следните приоритетни 

направления: 

І. Въвеждане на Вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование  в областите 

управление на институцията и образователен процес и прилагане  на мерки за повишаване на 

качеството; 

ІІ. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище в гр. Монтана; 

ІІІ. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на 

интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението; 

ІV. Усъвършенстваме системата за квалификационна и вътрешноквалификационна дейност; 

V. Ефективно внедряване на ИКТ; 

VІ. Участие в национални и международни програми и проекти; 

VІІ. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда за 

обучение и възпитание; 

VІІІ. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно сътрудничество 

в решаване на училищните проблеми; 

ІХ. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците 

и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество; 

Х. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот"; 

ХІ. Модернизиране на образователната среда 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Промяна на образователната парадигма - в центъра на обучението  се поставя ученикът с 

неговите потребности, интереси, психически и личностни особености; 

2. Промяна на ролята на учителя и превръщането ми в партньор на ученика, насочващ, 

подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения; 

3. Чрез умело комбиниране на традиционни форми и форми на обучение с ИКТ да се повиши 

мотивацията за учене на учениците. Използването на интерактивни методи за преподаване и 

учене, използване на ИКТ в процеса на обучение е възможност за откриване на път към детето 

на ХХІ век; 

4. Изграждане на навици за онлайн комуникация между учители и ученици; 

5. Предоставяне на повече свобода, но и изискване на повече отговорност от странан 

участниците в образователния процес чрез контрол и самоконтрол; 

6. Повишаване квалификацията на учителите да се превърне в перманентен процес, като се 

използват различни ресурси – обмен на добри практики, курсове и специализации, 

партньорства с образователни интитуции у нас и в Европа, бизнес сътрудничества и др. 

 

 

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТНИТЕ 

ОБЛАСТИ 

 

І. Въвеждане на Вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование  в 

областите управление на институцията и образователен процес и прилагане  на мерки 

за повишаване на качеството 

 

Цели: 



1. Целенасоченост към постигане на високи резултати на професионалното образование;  

2. Ориентираност на обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;  

3. Ефикасност при ползване на ресурсите и ефективност;  

4. Ангажираност на всички участници в професионалното образование и обучение в 

процеса за осигуряване на качеството;  

5. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани 

лица;  

6. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;  

7. Постигане на прозрачност, демократичност и социален диалог. 

 

Дейности: 

1. Изготвяне и приемане на политиката и целите по осигуряване на качеството 

за двегодишен срок. 

2. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване 

на качеството и актуализирането им. 

2. разработване и приемане на двегодишен план-график за провеждане на дейностите по 

самооценяване. 

3.разработване на конкретни процедури по критерии и съответния 

инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването 

4. провеждане на самооценяването през 2022 и 2024 година. 

5. Приемане на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване 

и приемане на коригиращи мерки за следващия период на измерване на 

качеството въз основа на годишния доклад. 

 

ІІ. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище в гр. 

Монтана. 

 

Цели: 

1. Промяна на учебните планове; 

2. Организиране на мероприятия с културна и научна цел; 

3. Организиране на спортни дейности, състезания и празници; 

4. Поддържане и обновяване на сайта на училището. 

 

Дейности: 

1. Приемане и изпълнение на нови учебни планове за всяка учебна година, които да 

отговарят на интересите и нуждите на учениците. Използване на до 10% от учебното 

време за изнесени уроци; 

2. Организиране, поощтряване и своевременно информиране за участие в конкурси от 

регионален, национален и международен характер; 

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви; 

4. Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи; 

5. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт; 

6. Организиране на културни празници в училището; 

7. Публикуване на сайта на училището на вътрешно-училищни нормативни документи, 

бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия 

със снимки. 

 

 

 



ІІІ. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на 

интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението. 

 

Цели:  

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост па обучението и ориентирането 

му към конкретни резултати, свързани с професионалрната и  социалната реализация на 

учениците. 

3. Успешно участие във външното и доразвиваме и усъвършенстване на системата за 

вътрешно оценяване. 

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. Създаване на условия за приемственост между различните класове и 

степени. 

5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт. 

6. По-широко навлизаме на нови методи на преподаване и обучение (интерактивни, 

проектна работа). 

 

Дейности: 

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

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

за практическо прилагаме на учебното съдържание и овладяване па компетентности. 

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

развитие. 

3. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата е ученици 

със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в 

усвояването на учебния материал. Развитие на включващото образование за децата н 

учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна 

архитектурна и образователна среда в училището. 

4. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко 

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

потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с 

учениците. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици. 

5. За повишаване качеството при изучаване на българския език се провеждат: Празници на 

словото от 23.04 до 24.05 „Словото–мъдрост, сила и красота“ (проследяване пътя на книгата, 

срещи с творци, литературни конкурси, участие в Международния ден на четенето, Маратон 

на четенето, драматизации),разширяване дейността на Обществото на четящите, аналогично 

четене, бинарни уроци. 

6. По природните дисциплини - организиране на изложби на постерни сесии, посещения в 

Природо – научния музей в София, изяви свързани с Международния ден на водата и 

Международния ден на Земята. 

7. Изготвяне на проект за кандидатстване за иновативно училище. 

8. Включване на училището в Списъка на иновативните училища с решение на Министерския 

съвет. 

9. Въвеждане на иновативни практики в учебния процес съгласно разработения проект. 

10. Внедряване и използване на уеб базираната платформа MozaBook за създаване на 

интригуващи уроци с ново поколение софтуер. 



11. Разрабоптване и въвеждане на модел за подготовка и формиране на уроците, 

включващ: 

11.1. разработване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и с 

учебния план на училището;  

11.2. съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диганостика и текущото оценяване; 

11.3. гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост; 

 11.4. предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещите се от подкрепа ученици в урочните планове; 

11.5. адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните подтребности на учениците; 

11.6. включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за 

проучване, презентации и информационни съобщения; 

11.7. изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока; 

11.8. включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на 

урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и 

защитата и; 

11.9. целесъобразно управление на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи; 

11.10. осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.  

12. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици: 

12. 1 прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на 

учениците (формални, неформални, вътрешни, външни, самооценяване и взаимно 

оценяване). 

12.2 изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците.  

12.3 провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година 

с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване; 

12.4 разработване и утвърждавена на училищни „стандарти“ за оценяване по отделните 

предмети и запознаване на учениците с тях; 

12.5  прилагане на еднаква система и еднинни изисквания при различни учители по 

един и същ предмет. 

13. Реализация на гражданското и здравно образование, изграждане на навици за 

здравословен начин на живот. 

14. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни 

модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението. 

15. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на пови знания 

и практическа приложимост на преподавания материал. 

16. Използване на иновативни педагогичиски методи и форми. 

17. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост. 

18. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване. 

19. Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци от МО. 

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

социалното и личностното им развитие. 

. 

 

ІV. Усъвършенстваме системата за квалификационна и вътрешноквалификационна 

дейност. 

 



Цели: 

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 

работещи в училището; 

2. Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация; 

3. Квалификация на учителите за работа в дигитална среда; 

 

Дейности: 

1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки педагогически специалист. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия; 

2. Използване на разнообразни форми ма квалификационна работа - проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, майсторски клас, участие в научна-

практическа конференция, открити педагогически практики, информация от библиотека, 

Интернет и др.; 

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално- 

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия; 

4. Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материалното 

стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата; 

5. Осигуряване на обучения за продължаваща квалификация, насочени към 

осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите (чуждоезикови. 

дигитални, предприемачески и др.); 

6. Квалификация па учителите за работа с деца и ученици в риск и деца със специфични 

образователни потребности; 

7. Участие на учителите в електронната европейска платформа за училищно 

партньорство eTwinning; 

8. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца. 

 

V. Ефективно внедряване на ИКТ 

 

 Цели: 

1. Създаване и реализиране на технологичен план за всяка учебна година; 

2. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на 

училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и 

интернет свързаност); 

3. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и 

комуникацинни технологии с цел повишаваме ефективността на образователно- 

възпитателния процес. 

4. Развитие на ИКТ в управленската дейност на училището. 

  

Дейности: 

1. Реализиране на годишния технологичен план; 

2. Внедряване на нови технологии - интерактивни дъски/дисплеи, технологии за 

видеоконферентии връзки и екипна работа; 

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

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни 

области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии; 



4. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна 

документация.; 

5. Създаване на правила за активно и безопасно използване на Интернет с образователна 

цел. 

6. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

7. Поддържане и актуализиране на информа-ционния поток в училищната библиотека спрямо 

новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 

и Учебните програми. 

8. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

9. Въвеждане и използване на облачни технологии за обмен на информация. 

10. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището. 

11. Използване на софтуер за управление на класна стая. 

12. Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека и училищните 

коридори – мяста, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват 

компютърни програми. 

13. Използване на електронни книги и на софтуерни продукти, за създаване на седмичното 

разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал. 

14. Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни 

ръководители и персонал, и изработване на лично електронно досие на колектива. 

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

контрола. Стандартизиране на процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния 

контрол, заместването на учители, дежурства, консултации и други в учебното заведение. 

16. Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на 

училището чрез: използване на електронна поща и други електронни ресурси за 

комуникация между учители и родители за осъществане на обратна връзка, изразяване на 

мнение, написване на коментар; попълване на онлайн анкети, свързани с качеството на 

училищното образование, т.е. поддържане на постоянна обратна връзка с родители и 

общественост, получаване на актуална информация за тяхната удовлетвореност. 

17. Разширяване на социалното присъствие на училището чрез разгръщане на неговата 

виртуална среда; интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация 

на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на 

училището. 

 

VІ. Участие в национални и международни програми и проекти 

 

Цели: 

 1. Писане на проекти за мобилност на ученици и педагогически персонал по Програма 

„Еразъм +”; 

 2. Проекти за модернизиране на материалната база и подобряване на учебната среда; 

 3. Изпълнение на вече съществуващи проекти по Програма „Еразъм +”. 

 

Дейности: 

1. Създаване на екипи за разработване на проекти в различни области 



2. Участие в националните програми: „Информационни и комуникационни технологии в 

училище"; 

3. Участие в ОПРЧР; програмите за трансгранично сътрудничество; 

4. Участие на училището във всички форми и дейности на Европейската програма 

„Еразъм +"; 

5. Участие в НП „На училище без отсъствия", мярка „Без свободен час"; 

6. Програма „Твоят час"; 

7.  „Модернизация на материалната база в училище"; 

8. „Закрила на деца с изявени дарби"; 

9. Национална програма за по-пълно обхващаме на учениците в задължителна училищна 

възраст. 

 

VІІ. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда 

за обучение и възпитание. 

 

Цели: 

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите; 

2. Провеждаме 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; 

3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 

контрол и  дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите; 

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и 

здравето на децата и учениците. 

 

Дейности: 

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане 

на данни за всички ученици - Admin-Pro; 

2. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряваме безопасни 

условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, 

противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа; 

3. Изготвяне и реализиране на здравнообразователна програма; 

4. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия па 

обучение и труд в училището; 

5. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 

два пъти годишно, провеждане на практическо обучение - проиграване на основни 

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

терористичен акт); 

6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана па училището и подобряване 

на безопасността на материалната база; 

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

Превенция на насилието и агресията сред учениците; 

8. Превенция на тютюнопушенето и употребата па алкохол и наркотични вещества сред 

учениците; 

9. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и 

екологосъобразно поведение; 

10. Продължаване на създадената система за доброволчество и взаимопомощ на ученици в 

гимназията 



VІІІ. Взаимодействие с родителската общност н приобщаването й за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми 

  

Цели: 

1. Осъществяване на процеса на подготовка, обучение и възпитание па учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със 

ЗПУО. 

3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемосгга на учениците. 

4. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричин 

ните отсъствия. 

 

Дейности: 

1. Повишаване на уменията на учителите за работа е родители; 

2. Усъвършенстване на системата на електронния дневник с цел предоставяне на 

възможност родителите да се информират в реално време за децата си; 

3. Планиране на съвместни дейности с родителите. 

4. Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация на 

родителите: 

4.1. за успеха и развитието на учениците в образователпо-възпитателния процес: 

4.2. за спазването на училищната дисциплина; 

4.3. за уменията на децата за общуване с учениците и учителите: 

4.4. за интегрирането им в училищната среда; 

4.5. за посещаемостта на учебните часове от учениците; 

4.6. за отсъствията па ученика от учебни часове. 

4.7. при започване процедура за налагане на наказание; 

4.8. за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед 

максимално развитие на заложбите му. както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

5. Училището да предоставя възможност и да оказва необходимото съдействие на 

родителите за: 

5.1 среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

5.2 участие в родителските срещи; 

5.3 изразяване на мнение и предложения за развитие на училището; 

5.4 присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

5.5 участие в училищното настоятелство; 

5.6 консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от 

специалист; 

5.7 осигуряваме на посещаемостта на ученика в училище; 

5.8 запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 

училището при записване на ученика; 

5.9 явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора; 

5.10 намиране на нови форми за общуване; 

5.11 упражняване правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 



6. Формиране на училищно настоятелство.  

 

ІХ. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

Цели: 

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

2. Развиване форми на ученическо самоуправление. 

3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 

4. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

 

Дейности: 

1. Осъществяваме на оптимално ниво па вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности: 

1.1 състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел. участие в олимпиади, изложби, 

спортни форуми; 

1.2 отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния 

календар; 

1.3 участие в обявени регионални, национални и международни конкурси и състезания.  

1.4 подчертаване на националната и училищна символика - знаме, химн и др.; 

2. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по- 

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците. 

3. Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет. 

4. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата 

колегия. 

5. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата 

с децата пред родителите. 

6. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, 

олимпиади. 

7. Осъществяване на активно взаимодействие с културните институти и творчески 

организации като форма за развитие и изява на интересите и възможностите ма учениците 

8. Ученическият съвет активно участва в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната общност и дава мнения и предложения за училищните 

дейности, включително за избираемите и факултативни часове. 

9. Съдействие от Училищното ръководство на Ученическия съвет за получаване на подкрепа и 

от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на 

общността. 

10. Делегиране на правомощия на Ученическия съвет на училището по отношение на 

поддържането на дисциплината, хигиенните условия и опазването на училищното имущество 

 

Х. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот"  

 

Цели: 

1. Въвеждане на нови форми на обучение, които дават възможност за обучение през целия 

живот, в съответствие със ЗПУО. 

2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот. 

 

Дейности: 



1. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато 

образование с цел придобиване на необходими нови умения. 

2. Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека. 

3. Развиване на партиьорствата и сътрудничеството между училището и други центрове 

за обучение - читалища и неправителствени организации. 

4. Осъществяване на европейски партьорства като допълнителен инструмент за 

въвеждане на добри практики. 

 

ХІ. Модернизиране на образователната среда 

 

Цели: 

1. Развитието на материалната и културната среда и околното пространство в училището; 

4. Условия за развитие на интересите и удовлетворяване на индивидуалните 

потребности на децата и учениците; 

5. Осигуряване на достъп на всички ученици до съоръженията и сградите 

 

Дейности: 

1. Реновиране на училищния комплекс по Програма „Региони в растеж“ . 

2. Изграждане на училищна беседка – класна стая на открито. 

3. Изграждане на достъпна архитектурна среда. 

4. Изграждане на системи за сигурност при достъп в сградите на училищния комплект. 

 

ФИНАНСИРАНЕ  

Финансирането на настоящата стратегия ще бъде осъществено чрез: 

1. Средства от бюджета на училището; 

2. Средства, набрани от УН; 

3. Дарения от спонсори. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Срок за изпълнение на тази стратегия е периодът 2020 - 2024 година. 

2. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случай на значителни 

промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното 

образование. 

3. Стратегията подлежи на изменение и преосмисляне в съответствие с динамиката на 

изменение на социалната и икономическата среда в страната.  

4. Редът за изменение на стратегията е по реда на нейното приемане и утвърждаване. 

5. Въз основа на тази стратегия ежегодно се разработва годишни планове за дейността на 

училището,. 
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