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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

на СУ „ Стефан Караджа“ град Каварна 

за периода 2016-2020 година 

 

І.  ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящата Стратегия за развитие на СУ „Стефан Караджа“ град Каварна е 

разработена на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.  

Стратегията за развитие на СУ „Стефан Караджа“ град Каварна обхваща периода 

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

  Конституция на Република България 

  Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ    растеж „Европа 2020“  

  Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020) 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в образованието и науката на Република 

България (2014-2020) 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

(2014-2020) 

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 

 Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия 

за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)  

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020) 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015-2020) 

 Конвенцията на ООН за правата на детето 

 Закона за закрила на детето 

 Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

 Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, 2016  

 Наредба № 8 за информацията и документите за системата за 

предучилищното и училищното образование, 2016  

 Наредба за организация на дейностите в училищното образование, 2016 /  

 Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в 

сила от 08.12.2015 г.,издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г.  

 Наредба №11,за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 

2016  

 Наредба №12.за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти /Проект/  
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 Наредба № 6   за усвояването на българския книжовен език  

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

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

от 4 декември 2015г  

 Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене 

през целия живот  

 Национална референтна рамка.  

 Наредба за приобщаващо образование 

 Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“ 

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.  

 Регионални приоритети на средното образование 

 Общински политики в средното образование. 

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи 

развитието на образованието 

         В съответствие с посочените документи в центъра на образователно- 

възпитателния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и 

потребности. Следвайки принципа за приемственост, стратегията е продължение 

на предходните стратегии и отразява основната цел и приоритетите на 

училищната образователна политика – осигуряване на високо качество на 

образование,непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и 

насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и 

възпитание. Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие 

на училището в периода2016-2020 г., планира действия за реализация на 

желаните промени, интегрира действията на различните институции, структури 

и лица, които имат влияние върху развитието на училището, за да се превърне 

училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, 

ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в процеса на 

обучение и възпитание на учениците. Нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за 

европейско развитие на училището, изграждащо личности и творци. Нашият 

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

имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата и се 

ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и 

отчетност на управлението. Отчетени са традициите и добрите практики в 

развитието на училището и новите изисквания, произтичащи от членството на 

България в Европейския съюз, което поставя нови и отговорни изисквания пред 

училищата. Те трябва да се утвърждават и развиват в условията на конкуренция 

и да отговарят на високите изисквания на бизнеса и пазара на труда. 
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ІІ.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО. 

 

Силни страни Слаби страни 

 Условия за позитивни мотиви за 

учене у учениците: 

индивидуален 

подход, дейности за изява на 

способностите и възможностите 

им; 

 Добро равнище на получените 

знания и изградени умения, 

съобразени с ДОС; 

 Приложение на иновационни 

интерактивни методи на работа 

от голяма част от учителите. 

Приложение на ИКТ в УВД; 

 Създадени условия за 

въвеждането на 

информационните технологии в 

организирането и провеждането 

на учебния процес по всички 

учебни предмети; 

 Единодействие на 

педагогическата колегия при 

планиране и организиране на 

дейности с учениците; 

 Желание от страна на учениците 

за участие в училищни дейности; 

 Формирани активи на класа и 

Училищен ученически съвет. 

Съвместно планиране на 

дейностите в част от класовете; 

 Добри изяви на учениците в 

областта на изобразителното 

изкуство,музиката, литературата, 

математиката,информационните 

технологии и др. 

 Разработване на индивидуални 

програми за работа с учениците 

със специфични образователни 

потребности; 

 Пълноценно функциониране на 

УКБППМН, разглеждане на 

всеки 

            случай на провинено дете; 

 Постоянна работа с ДПС към РУ 

-Каварна; 

 Сътрудничество с ОБКБППМН; 

 Добро взаимодействие в 

методически обединения, обмен 

на добри практики, идеи и 

 Недостатъчна мотивация на 

учениците за усвояване на 

трайни знания; 

 Недостатъчно единодействие 

на част от педагогическата 

колегия при изисквания 

към учениците, аргументиране 

на оценяването на 

постиженията на 

учениците; 

  Нестимулиран потенциал за 

участие в съвместни проекти 

на учители и ученици; 

 Незаинтересованост и 

нежелание на част от 

родителите за сътрудничество 

с училището. Непостоянство от 

страна на училището; 

 Недостатъчна координация 

между учители и родители; 

 Непоследователност при 

стимулиране на учениците за 

постиженията им; 

 Развиване на създадено 

доверие между учители, 

ученици и родители.Приета 

система за взаимодействие с 

родителите; 

 Недостатъчна съвременна 

материална база; 

 Недостатъчен баланс между 

теоретичните знания и 

практическото им приложение. 

 Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители, педагогическия 

съветник и ръководството на 

училището при работа с 

ученици с проблемно 

поведение или в риск; 

 Действаща система за 

повишаване на 

квалификацията на учителите; 

 Добра рекламна политика и 

взаимодействие с медиите; 

 Ергономична и естетизирана 

среда; 



 

4 
 

обсъждане на трудностите, които 

срещат учениците при 

усвояването на учебното 

съдържание; 

 Създадени са специфични 

училищни традиции, символи и 

ритуали; 

 Поддържане на интернет 

страница 

на училището - публикуване 

на вътрешно училищни 

нормативни документи, бланки, 

съобщения,постижения на 

учители и ученици,галерия със 

снимки; 

 Изграден ресурс за работа по 

проекти; 

 Добро взаимодействие с НПО и 

културните институти; 

 Създаване на условия за 

експониране на художествени 

произведения на ученици и 

учители в училището; 

 Организиране на дарителски 

кампании от училищната 

общност; 

 Добре оборудвани компютърни 

кабинети; 

 Коректно и редовно 

обезпечаване на средствата за 

заплати и 

възнаграждения, осигурителни 

вноски, ученически стипендии; 

 Благоприятно териториално 

разположение на училището; 

  Регистрирано Училищно 

Настоятелство; 

 Библиотека с добър библиотечен 

фонд; 

 Работа по проекти. 

 

 Собствени приходи от 

отдаване под наем, макар и 

невисоки; 

 Разширена INTERNET мрежа, 

WiFi 

 

    Днес СУ „Стефан Караджа“ е училище, модерно и конкурентноспособно, с 

непрекъснато обновяваща се материална база, предоставящо качествено и 

съвременно образование, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и 

интерактивни методи на преподаване. Училището като институция функционира 

в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху 

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

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

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, 
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технологиите,отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази 

трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите. 

 

ІІІ. ВИЗИЯ И МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. 

 

 ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

         СУ “Ст. Караджа” 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. 

 

 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

         Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация. Възпитание и обучение  в синхрон с ДОИ, насочено към адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. Усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби.  

 

 ЦЕННОСТИ  

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички 

други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Ефективна управленска дейност 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот. 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 
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 ІV. ПРИНЦИПИ, НА ОСНОВАТА КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 

СТРАТЕГИЯТА 

 

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно 

и училищно образование;  

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика;  

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик; 

 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;  

5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

 6. хуманизъм и толерантност;  

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите;  

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование; 

 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление  и 

децентрализация. 

 

Ориентираност към 

личността 

 

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност, 

разбиран като формиране у всеки ученик на знания и умения за 

индивидуална предприемчивост, за справяне и личностна 

реализация в динамично променящия се живот. 

Равен достъп всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му. 

Сътрудничество Успешната образователна и възпитателна политика се основава 

на широко участие в сътрудничеството с други институции – 

от концепцията до изпълнението. 

Отговорност Всички членове на педагогическата колегия и помощно- 

обслужващият 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 децата и младите 

хора се осъществяват в рамките на единна културно- 

образователна среда, която създава гаранции за защита и 

развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната образователна политика. 

Новаторство Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрират воля и възможности за възприемане на нови 

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

Автономност Училището, като част от системата на образованието, ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 
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държавните образователни изисквания. 

Отчетност всички участници в образователната и възпитателната дейност 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

резултатност на политиките. 

Ефективност Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите 

с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие. 

Законосъобразност Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и другите нормативни актове. 

 

 

V. ЦЕЛИ 

 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му;  

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им; 

 6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

 7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;  

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

 10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

 

VІ.  ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Приоритетно направление 1 Утвърждаване на училището като институция, 

научно, културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на 

училищното образование и подготовка ( +система за 

оценка и самооценка на персонал по ЗПУО) 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, 

преквалификация и обучение 

Приоритетно направление 5 Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците. Подобряване на работата с 

ученици с емоционални и интелектуални затруднения 

и специални образователни потребности 

Приоритетно направление 6. Взаимодействие с родителската общност, 

сътрудничество и активни връзки с общественост, 

НПО и органи  чл2 ал.2 от ЗПУО 
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Приоритетно направление 7 Развитие и подобрения във външната и вътрешна 

среда на училището 

Приоритетно направление 8 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми 

за свободното време на учениците и създаване на 

условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество 

Приоритетно направление 9 Участие в програми и проекти ( национални и 

вътрешни) 

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с 

медии и външни звена изграждащи имидж на 

учебното заведение. 

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( 

темпове, етапи) 

Приоритетно направление 12 Оцеляване на училището в извънредни ситуации 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ 

1.1. Създаване на 

вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение 

дейностите по цели, 

свързани с качеството на 

образованието в  СУ „Ст. 

Караджа“. Актуализация 

на вътрешните 

нормативни актове 

спрямо промените в 

нормативната база на 

национално ниво. 

1.1.1. Актуализация на вътрешните 

нормативни актове спрямо 

промените в нормативната база на 

национално ниво. 

1.1.2. Изграждане на вътрешна 

система за повишаване на 

качеството на образованието и 

обучението в училището. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Запознаване на педагогическия 

екип със Стандарта за физическата 

среда и информационното и 

библиотечното осигуряване и 

Стандарта за информация и 

документите. 
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1.2. Адаптиране на 

Системите за финансово 

управление и контрол в 

образователната 

институция спрямо 

Стандарта за 

финансиране към ЗПУО. 

1.2.1. Изработване на счетоводна 

политика и различните процедури, 

системи и инструкции за разделяне 

на отговорностите, 

осчетоводяването, вътрешния 

контрол и други. 

1.2.2. Разработване на бюджета и 

процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетни 

средства. 

1.2.3. Изработване на адекватни 

училищни политики за развитието в 

съответствие със ЗПУО (чл.74, ал.2, 

ЗПУО). 

 

1.3. Повишаване 

квалификацията на 

учителите и придобиване 

на нови компетенции и 

умения 

1.3.1. Запознаване на 

педагогическите специалисти с 

Наредбата за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и Глава 

XI от Закона и с Държавния 

образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

1.3.2. 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 от ЗПУО). 

1.3.3. Изготвяне на професионално 

портфолио за всеки педагогически 

специалист с документи, материали, 

профе-сионални изяви и 

постиженията на учениците. 

1.3.4. Изработване на критерии за 

поощряване на педагогическите 

специалисти с морални и материални 
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награди за високи постижения в 

предучилищното и училищното 

образование (чл.246 (1) от ЗПУО). 

1.4. Работа по 

националната 

информационна система, 

поддържане на 

училищната библиотека и 

осигуряване на преход 

към нейната 

дигитализация. 

1.4.1. Организиране и редовно 

въвеждане на данни в регистрите на 

националната информационна 

електронна система. 

1.4.2. Съхраняване и архивиране на 

училищната документация съгласно 

изискванията на Стандарта за 

информация и документите. 

1.4.3. Поддържане и актуализиране 

на информационния поток в 

училищната библиотека спрямо 

новите изисквания на Наредба 6 за 

познавателните книжки, учебниците 

и учебните помагала и Учебните 

програми (за 2016-2017 год.) за 

първи и пети клас. 

1.4.4. Поддържане състоянието на 

библиотечната информация съгласно 

изискванията на Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и библиотечно 

обслужване. 

1.4.5. Преход към дигитализация на 

библиотечния фонд. 

 

1.5. Осигуряване на 

подходяща среда (охрана 

и сигурност) - училището 

като безопасно място 

1.5.1. Поддържане на системите за 

видео-наблюдение и охрана на 

училището и подобряване на 

безопасността на материалната база. 

1.5.2. Мерки за опимизиране на 

видеонаблюдението в необхванатите 

класни стаи.  

Трениране на умения и поведение 

при кризи и екстремни ситуации. 

1.5.3. Засилен контрол по 

изпълнение дейностите, свързани с 

осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по 

безопасност на движението, 
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противопожарна охрана, гражданска 

защита и провеждане часа на класа. 

1. 1.5.4.Стриктно спазване 

системата на дежурство в 

училище. 

2. 1.5.5.Изготвяне и реализиране 

на здравно-образователна 

програма от медицинските 

лица. 

3. 1.5.6.Оптимално използване на 

възможностите на часа на 

класа за участие на учениците 

в процесите на формиране на 

здравна култура и 

природосъобразен  начин  на 

живот. 

4. 1.5.7.Изпълнение на Графици 

за обучение на учениците за 

действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари.  

2.1. Интерактивно и 

проектно базирано 

обучение, екипна работа и 

сътрудничество между 

учител и ученици. 

2.1.1. Промяна в начина на 

преподаване. Залагане изцяло на 

интерактивния подход, на екипната 

работа в час, която държи учениците 

будни, активни и мислещи. 

2.1.2. Промяна и в учениците: от 

пасивни слушатели - активни хора, 

мотивирани, ангажирани, любопитни 

и ентусиазирани. Да използват 

технологиите като средство за учене, 

а не като играчки.  

2.1.3. Промяна от „учене наизуст” 

към креативно и критично мислене, 

ориентирано към реалния живот и 

т.нар. „меки умения”, особено 

ценени от работодателите: работа в 

екип, емпатия, толерантност. 

2.1.4. 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, 
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литературни конкурси, участие в 

Международния ден на четенето, 

Маратон на четенето, драматизации), 

разширяване дейността на 

Обществото на четящите. 

2.1.5. Организиране на инициативи в 

обучението по чужди езици  

2.1.6. Оптимално използване на ИТ 

от учители и ученици в часовете по 

математика, информатика и ИТ. 

Участия в олимпиади и състезания. 

Използване на електронните 

учебници по математика и 

компютърната техника за по-лесно 

усвояване на знания и развитие на 

логическо мислене чрез различни 

игри и задачи. 

2.1.7. По природните дисциплини - 

организиране на изложби на 

постерни сесии, посещения в 

секциите на Софийския научен 

фестивал, изяви свързани с 

Международния ден на водата и 

Международния ден на Земята. 

2.1.8. Подготовка за участие на 

ученици в състезания, олимпиади, 

конкурси и др. 

2.2. Усъвършенстване на 

системата за оценяване на 

резултатите от обучението 

на учениците. 

2.2.1. При годишното и урочното 

планиране се съобразява с учебната 

програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и 

текущото оценяване и го променя 

гъвкаво при необходимост. 

2.2.2. Изработване на ясни критерии 

за оценяване и самооценяване - 

формиращо и многоаспектно.  

2.2.3. Оценяването - информация за 

процеса на развитие (мислене и 

разбиране) и прогреса на ученика на 

всеки етап на учене. 

2.2.4. Ритмичност на оценяването. 
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2.3. Организиране на 

преподаването и управле-

нието на паралелката в 

съответствие с личностно- 

центрирания подход. 

2.3.1. Изграждане на позитивни 

взаимоотношения ученик-учител; 

ученик-ученик. 

2.3.2. Намаляване стреса на 

учителите и постигане на по-голяма 

удовлетвореност и взаимна 

подкрепа. 

2.3.3. Планиране и реализация на 

дейности, мотивиращи учениците за 

усвояване на допълнителни знания и 

умения. 

2.3.4. Адаптиране на урочните 

планове за различните паралелки 

спрямо равнището на подготовка и 

различните потребности на 

учениците. 

 

2.4. Приобщаващо 

образование, подкрепа на 

деца и ученици. 

2.4.1. Запознаване със Стандарта за 

приобщаващото образование. 

2.4.2. Изграждане на подкрепяща 

среда за учениците със специални 

образователни потребности чрез 

осигуряване на архитектурен, 

информацио-нен и комуникационен 

достъп в училището. 

2.4.3. Оказване на педагогическа и 

психологи-ческа подкрепа, за 

общуване и социализация на деца и 

семейства с проблеми. 

2.4.4. Превенция на тормоза, 

насилието и агресията. 

2.4.5. Изготвяне на програма за 

осигуряване на равен достъп до 

образование. 

2.4.6. Създаване на училищни екипи 

за подкрепа на индивидуалното и 

личностно развитие (ЕПЛР) на 

учениците, които ще провеждат 

целогодишно общи и индивидуални 

срещи за диагностика и 

проследяване на развитието на 
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учениците от уязвимите групи. 

2.4.7. Организиране на форуми за 

изява на талантливи ученици– 

конкурси, изложби, студия, 

Общество на четящите. 

2.5. Утвърждаване на 

форми на ученическо 

самоуправление. 

2.5.1. Осъществяване на диалог с 

Ученическия съвет за решаването на 

актуални проблеми на учениците. 

2.5.2. Ученическият съвет да 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. 

2.5.3. 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. 

 

3.1. Изграждане на 

капацитет за 

разработване на проекти 

и участие в европейски и 

национални програми за 

развитие на 

образованието. 

3.1.1. Квалификация на кадрите за 

разработване и управление на 

проекти. 

3.1.2. Участие на училищната 

общност в проекти и национални 

програми обявени от МОН. 

3.1.3. Участие в европейски 

програми и такива на други донори. 

 

3.2. Партньорство и 

сътрудничество. 

3.2.1. Разработване и утвърждаване 

на система от специални мерки за 

училищно партньорство, съдзаваща 

социална ангажираност и 

отговорности на педагогическите 

специалисти при работа с родители, 

ученици и общественост.  

3.2.2. Взаимодействие с 

институциите в системата на 

образованието, териториалните 
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органи на изпълнителната власт, 

органите за местното управление: 

СУ, Агенция за закрила на детето, 

общината и   местната общественост. 

3.2.3. Подкрепа на млади учители–

Система за наставничество или 

менторство.  

3.2.4. Повишаване на 

квалификацията при овладяване на 

компетентности по чужд език. 

4.1. Трансформиране на 

физическата среда 

4.1.1. Съобразяване на дейностите в 

училището със Стандарта за 

минималните и задължителни 

правила и норми към физическите 

елементи на образователната среда. 

4.1.2. Създаване на условия за 

ефективно протичане на 

образователния процес. 

4.1.3. Надграждане на физкултурния 

салон. 

4.1.4. Подобряване и модернизиране 

на вътрешното обзавеждане на 

класни стаи, кабинети, 

административни помещения. 

 

4.2. Обмен на 

информация между 

администрация, учители, 

ученици и родители. 

4.2.1. Въвеждане и използване на 

облачни технологии за обмен на 

информация.  

4.2.2. Изграждане на вътрешна 

информационна система за 

разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището.  

 

4.3. Въвеждане на 

платформа за управление 

на учебния процес 

4.3.1. Използване на електронен 

дневник, on-line тестове и проверка 

на знанията, домашна работа и др. 
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VIII. МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ 

 

     Дейности – изработване на мониторингов инстументариум – тестове, анкети, 

интервюта. Планиране и провеждане на мониторинг на отделните подсистеми – ученик, 

учител, МТБ. Провеждане на мониторинговата дейност на наблюдение, проучване на 

мнения съобразно целите и задачите поставени в началото. Анализ на резултатите и 

представянето им пред всички участници в наблюдението. Осигуряване на обективна 

обратна информация за изпълнение на поставените цели на базата на конкретни 

показатели- за учениците – степен на готовност за час и дисциплина; на учителите 

качество на обучение, оценка по различни показатели; на МТБ – качество и опазване. 

     Очаквани резултати – всички знаят, че са участници в системата за наблюдение и 

оценка; присъства и елемент на самооценка-критичност и формиране на чувство за 

равнопоставеност, усещане за екипност, съпричастност към всичко, което се случва в 

училището. Обхваща всички дейности в училището. Възможност за обсъждане на 

резултатите в системата “училище” и предприемане на ефективни мерки за коригиране 

на възникнали проблеми. По-високи изисквания към текущия контрол, своевременно 

регистриране на резултатите и получаване на обратна връзка. 

       

 

 

   Директор на СУ „Стефан Караджа“  Емил Андонов            


