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I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1.  Основание за разработване на стратегия е продиктувано от новата 
динамика на социално-икономическите процеси и обществените 
очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна 
дейност. 

2. Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за 
развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и 
училищно образование, Държавните образователни стандарти. 

3. Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите 
училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, 
Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия 
живот  2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система / 2013-2020г/, 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 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите 
кадри.  

4. Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на 
училището и  План за нейното изпълнение. 

5. Стратегията подлежи на ежегодна актуализация. 
 
В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес в НУ 

”Св. Паисий  Хилендарски” гр. Банско  се поставя детето с неговите заложби, 
интереси и потребности. 

 
II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА 

СРЕДА. 
 

В НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско се осъществява обучение на 
деца в подготвителна група и начален етап на основно образование І -  ІV клас. 

1. УЧЕНИЦИ 
В подготвителна група се приемат ученици, навършили 5г. и 6 г. възраст със 

заявление от родител и копие от удостоверението за раждане. 
За първи клас се приемат  ученици  подлежащи на задължително обучение 

със заявление от родител и удостоверение за завършена подготвителна група в 
детска градина  и училище. 

Училището приема и ученици, съответно във втори, трети и четвърти клас 
през цялата учебна година.  

Осъщественият прием в училището през учебната 2016 / 2017г. е както 
следва:  
         ► подготвителна група – една паралелка 

►първи клас – три  паралелки 
►втори клас - две паралелки 
►трети клас - три паралелки 
►четвърти клас – три  паралелки 



Кратки исторически данни:  
Началото на училището води към далечната 1929г. То е построено с 

помощта и дарителството на родолюбиви банскалии за 3 години по парижки 
проект. Училището се намира в близост до църквата „Св. Троица” и паметника 
на Отец Паисий  в централната част на града, където своеобразно оформят един 
триъгълник на миналото, настоящето и бъдещето в духовните традиции на град 
Банско.  

Днес училището е на 87 години с уникална архитектура,  привлекателно за 
децата, просторно и светло, чисто и подредено. 
 

Прием на ученици за предходните четири години: 
 

Учебна година Брой ученици 
2015/2016 249 
2014/2015 252 
2013/2014 253 
2012/2013 223 

 
В НУ ”Св. П. Хилендарски” гр. Банско  се обучават и 7 ученици със 

специфични образователни потребности. 
  

2.  КАДРОВИ РЕСУРС 
 

Педагогическият колектив на НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско се 
състои от правоспособни и квалифицирани учители, голямата част от които са с 
дългогодишен стаж и опит в системата на образованието, а младите 
специалисти се отличават с подчертан ентусиазъм и  инициативност. Учителите 
повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 
обучения по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, 
придобиване на квалификациионни степени.  

 
Състояние на персонала през предходните четири години е следното: 

 
Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 
научна 
степен 

2015/2016 7 25 Висше магистър ІІ ПКС – 7  
V ПКС – 15 

2014/2015 7 25 Висше магистър ІІ ПКС – 7 
2013/2014 7  Висше магистър ІІ ПКС – 7 
2012/2013 7  Висше магистър ІІ ПКС – 7 

  
 

3. УЧЕБНО -  ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
Качественото образование се свежда не само до усвояване на знания, но и 

до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните творчески и 
индивидуални способности с цел добра социална реализация. 



НУ „Св. Паисий Хилендарски” поставя  детето и ученика в центъра на 
цялостната си учебно-възпитателна  дейност,  изграждайки положителна 
мотивация към учебния процес. Стреми се към постигане на доверие, разбиране 
и сътрудничество Изключително важен партньор за училището са родителите. 
Класните ръководители осъществяват постоянна и своевременна връзка с 
родителите на учениците и са запознати със семейната среда, в която те растат. 
От особено значение е включването на родителите в управлението и 
организацията, както и при реализацията на много от дейностите на училището. 
В НУ „Св. Паисий Хилендарски”  има изградено Училищно Настоятелство, с 
което училищният екип работи ефективно. В услуга на бързата и коректна 
комуникация между родители, ученици и преподаватели е училищният сайт.  

За доброто коордиране на действията на всички участващи в учебно –
възпитателния процес са сформирани следните комисии: 
- Комисия  по охрана на труда 
- Комисия по безопасност на движението 
- Комисия за пожарна и аварийна безопасност и действия при БАК 
- Комисия за БПП, жалби и етика 
- Комисия по правата на детето 
- Комисия за прилагане Правилника за дейността на училището 
- Комисия за прилагане Правилника за вътрешния трудов ред 
- Комисия за дарения и работа с Училищното Настоятелство 
- Комисия за комплексно педагогическо оценяване 
- Комисия за квалификационна дейност и методическо обединение 
- Комисия за организиране на празници и тържества 
- Комисия за природозащитна и спортно-туристическа дейност 
- Комисия за работа по проекти и добри практики 
 

4. УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 

НУ ”Св. П. Хилендарски”  се намира в централната част на града  на ул. 
”Пирин” № 16. Училището е с обща площ 4 740 кв. м., от която застроената 
площ е 1673 кв.м. училище и 297 кв.м. физкултурен салон. Училището 
разполага с една основна сграда на два етажа  и допълнителна едноетажна 
сграда, в която се помещава физкултурния салон. 

В основната сграда  в приземния етаж се помещава училищния стол и 
складови помещения. 
- На  І - я  етаж се намират 8 класни стаи, в които се включва  стаята на 

подготвителна група, както и ресурсната стая/ игротека. Тук се намират и 
стая на помощния персонал, стая на секретаря на училището, санитарните 
възли, склад, медицински кабинет, кабинета на психолога и логопеда. 

- На  II - я  етаж са разположени 11 стаи, в които се включват: кабинета по 
англиийски език, кабинета по информатика, кабинета по музика,  учителска 
стая, библиотека, кабинет на Директора и 5 класни стаи. Училището 
разполага с добре оборудван компютърен кабинет: 14 терминални места и 
интерактивна дъска.  

- На разположение на учителите са 2 мултимедии и 2 лаптоп. 
- Учителската стая също е оборудвана с компютър и принтер. 



- Ресурсната стая е оборудвана с лаптоп и ксерокс/принтер по проекта 
„Приятелството прави чудеса.” 
- Училището разполага със столова,отговаряща на всички санитарно-хигиенни 
изисквания, в която децата получават обяд – кетъринг.  
- Обновена и обогатена е училищната библиотека. 
- Във връзка с целодневното обучение, училището разполага с игротека.  

-  Във връзка с въвеждането на целодневната организация на учебния процес в 
училищния двор бяха поставени две ударопоглъщащи настилки, които са с 
финансиране от община Банско. 

- Физкултурен салон  
- Медицинския кабинет.  
- В началото на всяка учебна година класните стаи на първокласниците се 
освежават.  
 - Парно отопление.  
-  Сайт на училището. 
- Всички учители и помощен персонал всяка година получават работно 
облекло. 
  В училището се води необходимата задължителна документация, съгласно 
Наредба № 8 / 11.08.2016г. на МОН за информацията и документите за 
системата на предучилищното и училищното образование. Изготвят се: 

- Списък - Образец № 1 за организацията и дейността на училището  
- Правилник за дейността на  НУ ”Св. П. Хилендарски”  - гр. Банско  
- Училищни учебни  планове 
- Годишен план за дейността на училището 
- Мерки за повишаване качеството на образованието 
- Програма за превенция на ранното напускане на училище 
- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи 
- Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 
- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд 
- Правилник за вътрешния трудов ред 
- Етичен кодекс на училищната общност 
- План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
- Книга за инструктаж по охрана на труда 
- Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията 
- Книга за регистриране заповедите на директора  
- Книга за контролната дейност на директора 
- Дневник – входяща и изходяща кореспонденция 
- Книга за подлежащите на задължително обучението до 16 години 
- Дневник на ПГ, І – ІІІ клас, ІV клас 
- Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен 
- Удостоверения.  
Училището е осигурило и подържа безопасни и здравословни условия за 

изпълнение на дейностите, както в часовете за задължителна подготовка, така и 
в дейностите за целодневна организация на учебния процес. Изградена е 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система, СОТ, евакуационно 



осветление, санитарно-хигиенни условия във всички помещения, инструкции, 
инструктажи, обучения на длъжностите лица. 

Инструктажите свързани с безопасност и охрана на труда и БАК се 
провеждат ежегодно /в началото на всяко учебна година/ и пероидично.  

Учениците  и родителите им се инструктират съгласно Правилника за 
осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, съгласно 
Заповед на Директора в началото на всяка учебна година.  
 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически 
персонал, който отстоява отговорно 
професионалните си ангажименти. 
- Успешна реализация на план -
приема на ученици.  
- Поддържане на относително 
постоянен брой ученици в 
последните години, което осигурява 
и финансова стабилност на 
училището в условията на делегиран 
бюджет. 
- Учениците постигат високи 
отличия в състезанията, 
организирани от Сдружението на 
българските начални учители. Наши 
ученици са завоювали  първите 
места в различни спортни, 
музикални и художествени изяви. 
 - Има желание от страна на 
учениците за участие в училищни 
дейности 
-  Създадени са специфични 
училищни традиции, символи и 
ритуали. Въведена е  ученическа 
униформа (от 2009г.)  
- Нямаме отпаднали ученици. 
- Успешна интеграция на деца със 
СОП повече от 10 години. 
- Висока успеваемост на учениците 
на НВО. Много добър среден успех 
на училището като постоянна 
величина.  

- Учебно – възпитателната 
работа е съобразена с 
възрастовите и психо-физическото 
състояние  на подрастващите . 

- Предоставяне на качествено 
образование. 
- Включване на учителите в различни 
форми на квалификация. 
- Високи изисквания към собствената 
научна и педагогическа подготовка. 
 -    Използване на все по-нови 
модерни технологии и интерактивни 
методи в обучението. 
 -Прилагане на принципа „Учене през 
целия живот”. Използване на 
портфолио като инструмент за 
професионално развитие и оценка. 
-  Създаване на толерантна 
мултиетническа среда в училището – 
разработване и прилагане на 
разнообразни форми и програми за 
деца с трудности и дефицити в 
обучението с цел тяхното 
интегриране. 
- Превенция на противообществените 
прояви. 
- Ранно идентифициране на децата в 
риск чрез проучване и оценка на 
потребностите и интересите на 
учениците. 
- Възможности за изява на талантливи 
ученици 
- Разширяване на дейностите по 
превръщане на училището в желана 
територия 
- Осъвременяване на МТБ и 
продължаване внедряването на 
иновации на базата на ИКТ 
- Дейности за издигане имиджа на 
училището 



Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Постигнато е оптимално оценяване 
– припокриване на текущите оценки 
по време на учебната година с 
оценките от външното оценяване.  
-Приемственост  детска градина/ 
подготвителна група /първи клас. 
- Училищният учебен план 
задоволява желанията и 
потребностите на учениците чрез 
ЗИП и СИП. 
- Създадено е доверие и тясно 
взаимодействие  между учители, 
ученици и родители. 
-Училището е партньор на общината 
в реализирането на много проекти по 
национални  програми като проект 
„Приятелството прави чудеса” 
-Системен контрол върху качеството 
на УВР.  
- Разработване на индивидуални 
програми за работа с учениците със 
специфични образователни 
потребности.  
 - Всяка година се провежда 
„Училище за родители”, където се 
дискутират теми и казуси, свързани с 
проблемите на подрастващите. 
- Училището разполага с много 
добра материално - техническа база. 
Ергономична и естетизирана среда. 
- Съвместна работа по проекти на 
учители и ученици. 

- Оптимизиране на екипната работа в 
различни направления. 
- Включване на родители в училищни 
инициативи и съвместни дейности. 
- Намаляване риска от достъп на 
външни лица в сградата на 
училището и създаване условия за 
инциденти. 
- Усвояване на средства по проекти 
 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
- Демографския проблем, който за 
настоящата година не оказва 
влияние. 
- Нерядко се налага приемането или 
преместването на ученици през 
учебната година, поради промяна 
местопребиваването на семейството 
- Липса на мотивация за учене на  
някои ученици, свързано със 
семейната среда. 

- Недостиг на финансиране. 
- Намаляване на броя на учениците 
поради ниска степен на раждаемост 
- Намаляване на мотивацията за учене 
у учениците. 
  

  
 



ІІI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ  
 

1. МИСИЯ 
 

Да осигурим на децата достъпно и качествено образование, което да 
отговаря на актуалните изисквания на променящата се социо – културна 
действителност. 

 Да създадем възможности за разгръщане на личния интелектуален 
потенциал на подрастващите. 

Да формираме  интерес към развитие и усъвършенстване 
Да подготвим децата  за живота чрез познаване и зачитане на националните 

традиции и общочовешките ценности.  
Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и  правилно поведение в обществото. 
 

2.  ВИЗИЯ   
 

Визията на НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско  преминава през 
неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като водещо  учебно 
заведение с дългогодишна история и с постижения в образователното дело, 
неговата визия се формира като  притегателен образователен център, в който 
основна образователна ценност ще бъде високото качество на овладените 
знания и умения. За всичко това се грижи висококвалифициран и отговорен 
педагогически персонал.         

 Грижите, стабилната и безопасна вътрешна среда, различните дейности 
осигуряват споделянето на училищните ценности и уважаване правото на 
индивидуалност на всеки ученик.  

Ето защо нашата ВИЗИЯ е:  НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско  - 
Училище с традиции – училище с бъдеще 
  

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ   
 

Нашата цел е да подготвим децата за учене през целия живот, като 
предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и 
възпитание. Качественото образование дава възможност на подрастващите  да 
се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То 
запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да 
придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, 
мислеща и социално отговорна личност. 

 
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  
Създаване на благоприятни условия за физическо и психическо израстване 

на  детето като личност, която е достоен гражданин на демократичното ни 
общество. 

 
 
 



 ПОДЦЕЛИ 
 
- 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 и допълнително финансиране. 
 

4. ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 
възпитание. 
 2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение и 
изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”. 
3. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 
учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и 
творчество. 
4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците 
и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с 
ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални 
образователни потребности.  
5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 
6. Сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 
ученици, учители и родители. 
7. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището. 
8. Участие в национални и европейски програми и проекти 
9. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка и 
подготовката по всички други предмети. 
10. Ефективна управленска дейност. 
11. Съхраняване на българската идентичност, история  и  култура. 
12. Продължаване и  обогатяване  на традиции и ритуали в училищния живот.  
13. Формиращо оценяване и самооценяване. 
 
Ръководни принципи в дейността на училищната общност: 
- Равен достъп -  всеки ученик постъпил в училището има право да получи 
качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 
- Ориентираност към личността  - най-важната задача за нас, е успехът на 
отделната личност 
- Отговорност – всички членове на педагогическата колегия и помощно-
обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и 
обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за 
постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие. 



- Единство в многообразието - обучението, подготовката и възпитанието на 
децата  се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, 
която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции 
в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково 
пространство. 
 - 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 образованието ползва 
автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните 
образователни стандарти 
- Законосъобразност - всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 
съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите 
нормативни актове.  
- Хуманизация на процеса на образование - демократизиране и хуманизиране 
на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  
учениците. 
 
ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 

1. Чрез бюджета на училището 
2. Чрез училищното настоятелство - осигуряване на дарения под формата на 

финансови средства, материали и консумативи, необходими за учебната 
дейност, личен труд и др. 

3. Чрез собствен труд на педогогическия и помощния персонал. 
4. Участие в национални  програми и проекти. 
5. Собствени приходи. 
6. Средства, предоставени от дарители.  
Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и 

управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е 
положителна стъпка за нашето училище.  

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на 
училищната образователната политика. През петгодишния период по 
изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на 
средствата за образование.  

Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с 
усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за 
използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с 
постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на 
повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във 
фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество 
на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на 
разпределение на средствата в системата.  

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-
годишна стратегия за развитие и ще извършва вътрешна оценка на приноса на 
всеки учител и на резултатите постигнати от учениците. 

 



 
V. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ) НА НУ „ Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност финансиране срок 
1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане 
на образователния процес – учебен 
план и програми, Етичен кодекс, 
методически обединения и комисии, 
план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. 
на всяка 
година 

2. Обновяване и оборудване на  класни 
стаи  

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

септември  
2016 г. 

3. Достъп до интернет и монтиране на 
мултимедия във всяка класна стая и 
кабинет. 

Делегиран бюджет 
и дарения 

септември 
2018 г. 

4. Участие в квалификационни форми 
на педагогическия състав. 

Делегиран 
бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

5. Разработване, спечелване и 
реализиране на национални и 
европейски проекти 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

Фондове 
на ЕС, 

община, 
дарения 

6. Продължаване на работата по 
програми „Училищен плод“, както и 
включване към програма 
„Училищно мляко“ 

Министерство на 
земеделието и 

Министерство на 
образованието 

постоянен 

7. Продължаване на традицията за 
провеждане на благотворителни 
Коледни и Великденски базари 

Дарения всяка 
учебна 
година 

8. Провеждане на традиционен 
училищен спортен празник, участия 
в районни и общински спортни 
състезания 

Делегиран 
бюджет, 129 ПМС 

постоянен 

 

 

 

 



 
СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 
- Високо развитие на: 
родноезиковата подготовка, 
чуждоезиковата подготовка и 
подготовката по всички други 
предмети. 
 
- Формиращо оценяване и 
самооценяване. 
 
- Обучение в сътрудничество 
между основните партньори в 
училищната общност – ученици, 
учители и родители. 
 
- Издигане на качеството на 
образование за постигане на ДОС. 
 
- Практическа приложимост на 
изучаваното учебно съдържание и 
използване на методите за учене 
чрез действие. 

1.Акцент върху грамотността 
(български език и математика).  
2. Формиране на екип от 
висококвалифицирани учители чрез: 
- повишаване на квалификацията на 
дългогодишните педагогически кадри; 
- провеждане на целенасочен подбор 
на новоназначените учители, 
притежаващи висока квалификация и 
владеещи чужди езици, ако това се 
изисква по учебен план на съответния 
предмет, притежаващи опит за 
реализирането на проекти;  
3. Провеждане на тематични ПС с цел 
повишаване на вътрешноучилищната 
квалификация. 
4. Осъществяване на сътрудничество 
между учителите от училището с 
учители от други водещи училища 
и/или ВУЗ с цел обмен на добри 
педагогически практики. 
5. Обезпечаване на процеса на 
обучение с достатъчно технически 
средства и други необходими пособия. 
6. Използване на интерактивни методи 
на обучение. 
7. Използване на информационните 
технологии в процеса на обучение по 
всички предмети. 
8. Мотивиране на учениците за 
участие в учебния процес чрез 
качествено обучение. 
9. Въвеждане на нови форми за 
проверка и оценка на знанията на 
учениците (тестове).  
10. Организиране и провеждане на 
вътрешноучилищни състезания, 
олимпиади, изложби, викторини по 
различни предмети. 
11. Разширяване и стимулиране на 
формите за обучение и възпитание в 
дух на демократично гражданство и 
патриотизъм, здравно и екологично 
възпитание, потребителска култура, 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 
ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

физическа активност и спорт 
12. Съвместна работа по 
образователни проекти. 
13. Повишаване на нивото на 
трудовата дисциплина. 
14. Усъвършенстване на 
съществуващите училищни учебни 
планове и при необходимост 
разработване на нови, отговарящи на 
търсенето от учениците и на 
ресурсите, с които разполага 
училищната общност. 

 
- Поставяне на ученика в центъра 
на цялостната педагогическа 
дейност в училищната общност. 
 
- Поставяне на ученика в отговорна 
активна позиция при овладяване на 
знанията и развиване на 
способностите за самостоятелно 
търсене и използване на 
информация от разнообразни 
източници. 
 
- Подобряване на процеса на 
педагогическо взаимодействие 
между основните партньори в 
училищната общност – ученици, 
учители и родители. 

1. 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. 

 Осъществяване на съвместни 
инициативи от ученици, учители и 
родители 
2. Добра координация и обмен на 
информация между класни 
ръководители, родители  и 
ръководството на училището при 
работа с учениците. 
3. Обогатяване и разнообразяване на 
извънкласните дейности и 
заниманията със спорт. 
4. Утвърждаване на традиции и 
символи на училището.  
5. Включване на ученици и родители в 
разработване на проекти. 
6. Прилагане на нови и разнообразни 
форми за работа с родител ( Училище 
за родители, Открити уроци, Ден на 
отворените врати) 
7. Превенция на агресията, тормоза и 
други негативни прояви в училищната 
общност. 
8. Организиране на дейности за борба 
с противообществените прояви и 
противодействие срещу наркоманията 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 
ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

и сектите. 
9. Поддържане и актуализиране на 
информацията с данните и 
координатите за връзка с  ученика и 
неговите родители 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 
училищната общност чрез: 
- Включване на максимален брой 
учители във вземането на управленски 
решения, чрез учaстието им в 
дирекционни съвети, методически 
съвети и комисии. 
- Организиране на по-добра 
вътрешноучилищна информационна 
система. 
- Изграждане на ръководен екип. 
- Създаване на партньорски 
взаимоотношения със синдикалните 
организации в училище. 

- Използване на различни форми за 
мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните 
трудови възнаграждения на 
работещите в рамките на утвърдените 
средства в делегирания бюджет. 
2. Изработване на правилник за 
провеждане на ПС. 
3. Формиране на система от морални 
стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 
4. Осигуряване и организиране на 
квалификацията на учителите. 
5. Провеждане на тиймбилдинг и 
обучения на колектива, семинари и др. 

-  Осигуряване на стабилност, ред и 
защита на учениците в училището 

1. Засилен контрол по изпълнение 
дейностите, свързани с осигуряване 
безопасни условия на обучение, 
дейността на комисиите по 
безопасност на движението, 
противопожарна охрана, гражданска 
защита. 
2. Възпитаване на умения и поведение 
при кризи и екстремни ситуации. 
Периодично провеждане на 
практическо обучение – проиграване 
на основни бедствени ситуации 
(земетресение, наводнение, пожар, 
терористичен акт). 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 
ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 
3. Поддържане на системите за 
видеонаблюдение и охрана на 
училището и подобряване на 
безопасността на материалната база. 
4. Адекватно здравно обслужване в 
училището. 
5. Превенция на насилието и агресията 
сред учениците. 

- Материална база и допълнително 
финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 
2. Разработване на проекти за 
обогатяване на училищната МТБ. 
3. Естетизация на училищния двор. 
4. Актуализиране и обогатяване на 
фонда на училищната библиотека. 
5. Освежаване  на физкултурния салон  
6. Текущи ремонти в кабинети и 
класни стаи. 
10. Обезпечаване на подходящо 
обзавеждане на кабинети и класни 
стаи. 
11. Осигуряване на нови компютри. 
12. Внедряване на съвременни 
интерактивни средства за обучение – 
проектори, мултимедийни дъски и 
приложения. 

 
 
 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2016-2020 години. 
 Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в 

случаи на значителни промени в организацията на работа в училището 
или на нормативните актове за средното образование. 

 Със стратегията за развитието на училището са запознати всички 
членове на колектива, учениците, родителите, РУО – Благоевград. 

 

 Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол  № 9 от 08.09.2016г. 

 


