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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата стратегия има за цел да определи посоката на развитие на СУ «Васил Левски» - 

Русе предвид текущото състояние на материално-техническата база, човешките ресурси, 

демографските изменения, миграционните процеси, модерните технологии и да гарантира 

качествено образование на всички  деца в училището. 

Стратегията се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните 

документи: 

1. Закони 

• Закон за предучилищното и училищно образование 

• Закон за народната просвета 

• Правилник за прилагане на закона за народната просвета 

• Закон за закрила на детето 

• Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 

 

2. Други документи 

• Областна стратегия за регионално развитие  

• Национална стратегия за учене през целия живот  

• Национална стратегия за закрила на детето  

• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 

• Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата 

• Програма за развитието на образованието, науката и младежките политики в 

Република България  

• Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и подготовка 

• Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности 

• Национални програми за развитие на средното образование 

• Национален план за интегриране на деца със сециални образователни потребности и/ 

или с хронични заболявания в системата на народната просвета 

• План за развитие на Община Русе  

 

Поемане на отоворност 

 

Четиригодишната програма за развитие на СУ „В. Левски“ – Русе за периода 2016/17-2020/21 

учебна година е изготвена въз основа на компетенциите, опита на ръководството и 

педагогическата колегия в сферата на образованието, реализирани в училището. Нашите 

приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и 

представят нашите виждания за качествено образование според европейските стандарти за 

развитие на училището и изграждане на високоинтелигентни, успешни и морални личности. 

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

образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в училището и се 

ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на 

управлението.   
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II. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

СУ „В. Левски” – Русе е център за образователна, културна и възпитателна дейност. 

Училището е призвано: 

- Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; 

- Да възпитава и обучава според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

- Да осигурява условия за усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, за 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.   

СУ „В. Левски” – Русе е училище с хуманна мисия за осигуряване на образование за всяка 

отделна личност и създаване на условия за учене през целия живот, мотивиране на младите хора 

за високо гражданско съзнание в демократичното общество чрез оптимални усилия в урочната и 

извън урочна работа.  

 

III.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:  

Да изградим качествено образование за всички ученици от учебното заведение, да се утвърдим 

като модел за конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

Утвърждаване на СУ „В. Левски“- Русе като: 

• модерно и съвременно училище, устояващо в условията на конкуренция, с непрекъснато 

обновяваща се материална база; 

• училище, предоставящо качествено и иновативно образование, осигуряващо развитие на 

мисленето, творческото въображение и способностите на учениците; 

• училище, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на 

преподаване; 

• училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в 

учебния и извънучебния процес; 

• училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и 

е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешките ценности. 

     IV.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

    4.1. Социално-икономически преглед 

Училище „Васил Левски” отваря врати през 1853 г. като килийно училище под името „Свети 

Георги”. През 1948 г. приема името „Васил Левски”. През 1984 г., след изграждането на 

жилищните квартали „Дружба 1” и „Дружба 3” в гр. Русе новото училище „Васил Левски” 

разтваря врати с 3124 ученици. През 1995 година училището става публична общинска 

собственост (Акт № 168/11.09.1995 год. за общинска собственост на недвижим имот). През 1997 

г. се извършва ремонтна дейност по програмата „ФАР”. Училището става първата изцяло 

модернизирана по европейски стандарт учебна сграда. 
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На основание на чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 2, 3, 6 от ППЗНП, по предложение на кмета 

на община Русе, решение на Общински съвет, гр. Русе и становище на Регионален инспекторат 

по образованието - Русе, със заповед № РД-14-4/10.01.2003 г. на Министъра на образованието и 

науката и Държавен вестник, брой 7/24.01.2003 г. основно училище „Васил Левски” е 

преобразувано в средно общообразователно училище „Васил Левски”. От 01.08.2016 година, 

след влизане в сила на ЗПУО, училището е преименувано в Средно училище. 

Образованието и обучението в училището имат решаваща роля в справянето на редица 

социално-икономически и демографски предизвикателства в бързоразвиващия се индустриален 

квартал Дружба – 1. То е предпочитано от много родители и ученици, тъй като провежда 

училищна политика, осигуряваща и гарантираща достъп до качествено образование, стреми се да 

поддържа модернизирана материална база, осигуряваща сигурност и безопасност на учениците и 

стимулираща интереса им за максимална изява на техните способности. 

Днес училището е институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия 

за завършване на клас и етап за придобиване на степен на образование. Училището извършва 

и задължителното предучилищно образование на децата. 

За учебната 2016/2017 год. в СУ „В. Левски” - Русе са сформирани 71 паралелки, от които: 

Подготвителен клас – 2 паралелки; 

Начален етап (І-ІV клас) – 33 паралелки; 

Прогимназиален етап (V-VІІ клас) – 21 паралелки; 

Гимназиален етап (VІІІ интензивен – ХІІ клас) – 15 паралелки. 

Интензивните класове са профил „Математически” с профилиращи предмети математика и 

информационни технологии и профил «Природни науки» с профилиращи предмети биология и 

здравно образование и химия и опазване на околната среда и интензивно изучаване на японски, 

китайски и английски език. Средният успех от държавните зрелостни изпити изведе училището 

на едно от призовите места в областта.  

Под формата на факултативна подготовка, свободноизбираема подготовка и извънкласни 

дейности деца от различни възрасти участват в сформираните клубове по спортни танци, 

хореография и религия.  

Правилната визия и стратегия за развитието му в дългосрочен план определя търсенето и 

реализирането не само на приема, но и дава възможности за откриване на нови, устойчиви 

работни места, прави го привлекателно и желано. Обучението на учениците се осъществява от 
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124 учители, от които 91 магистри и 33 бакалаври. Изучаването на източните езици се подпомага 

от доброволци по японски и китайски език, определени от посолствата на двете страни в 

България.  

Работата на училището по международни проекти, резултатите от учебния процес и от 

олимпиади и състезания, спортните постижения на учениците и посещението им в Япония и 

Китай го правят известно и предпочитано място за обучение. Доказателство за правилната 

посока, в която върви училището е спечелването на колективна награда «Русе».  

 

4.2. SWOT – анализ 

Силни страни 

100 % квалифицирани специалисти; 

Над 50 % от тях са с ПКС; 

Високи постижения и призови места в извънкласните форми; 

Реално действащи методически обединения, засилена вътрешно-квалификационна 

дейност; 

Партньорства с училища в чужбина с цел обмяна на опит; 

Високи постижения на НВО и ДЗИ; 

Много добър среден успех на училището като постоянна величина: 

- През учебната 2011/12 –Добър 4.30 

- През учебната 2012/13 – Много добър 4.84 

- През учебната 2013/14 – Много добър 4.70 

- През учебната 2014/15 – Много добър 4.66 

- През учебната 2015/16 -  Много добър 4.71 

- През учебната 2016/17 – Много добър 4.70 

Успешно интегриране на ученици със СОП; 

Съдействие при разрешаване на проблеми в урочната работа на учителите от 

педагогически съветник и училищен психолог; 

Отлична материално-техническа база; 

Реализиране на общинския план-прием; 

 

Слаби страни 

Слаба екипна работа; 

Текучество на персонал по чужди езици; 
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Непълноценно използване на Информационните и комуникационни технологии в 

обучението; 

Слабо застъпени интерактивни методи в урочната дейност, за много ученици ученето е 

скучно, учениците запаметяват, но не анализират, не интерпретират, не оценяват информацията, 

бягането от часове е факт; 

Учениците не знаят как ефективно да решават проблеми (особено конфликти), не поемат 

отговорност за действията си; 

Много ученици и техните родители не виждат връзката между това, което се учи и 

реалния живот, голям % от тях не прилагат на практика това, което учат; 

Съзнателността и оценките понякога създават дисхармония и водят до създаване на 

индивидуалисти, а не на екипни играчи; 

Затруднена комуникация между новоназначени учители и наставници; 

Немотивирани учители за работа с ученици в извънучебно време, немотивиране на 

изоставащи ученици;  

На преподавателите не достигат ресурси (особено време) за да посрещнат учебните и 

поведенческите нужди на всички техни ученици; 

За много преподаватели е разочароващо да имат незаинтересовани ученици, които чакат 

да свърши часа; 

Ограничението на времето, с което учителят разполага в часа; 

Неспазване на трудовата дисциплина – закъснения или прибързано приключване на 

работния ден, неспазване графика за дежурство и графика за консултации; 

Недостатъчна мотивация за лична квалификация на някои учители; 

Невключване на родители в училищни инициативи; 

Затруднена връзка с родители на ученици с проблеми поради нездравата, безконтролна 

семейна среда с нарушени нравствени ценности; 

Продължава да ни тревожи агресивното поведение на ученици; 

Тревожи ни и факта, че силните ученици напускат училище; 

Увеличаването на броя на учениците в училище, като желано и предпочитано, води до 

трудности при осигуряване на стаи и кабинети, както за редовни учебни занятия, така и за децата 

от ПИГ. 

Запазва се тенденцията на учениците, напускащи училище поради емигриране на 

родителите им в чужбина. 
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Възможности 

Засилено участие в проекти с цел осигуряване на финансови средства за закупуване на 

ИКТ оборудване; 

Повече открити уроци по предмети; 

По-засилено включване на родителите в училищните инициативи; 

Провеждане на рекламни кампании във връзка с прием на ученици и поддържащи; 

Стимулиране за участие на преподавателите в квалификационни програми на МОН и 

РУО; 

Изнесени обучения с подбрани лектори – инструмент за мотивиране на добрите учители; 

Благодарствени писма до родителите за участието на децата им в училищни и 

извънучилищни мероприятия; 

Учителите трябва да подготвят учениците да се справят с текущата и бъдеща реалност и 

да подобряват постиженията си в училище; 

Промяна в методите на работа с цел осигуряване на ефективна промяна и подготовка на 

учениците за учене през целия живот в условията на непрекъснато променяща се среда; 

Създаване на практически методи на подобрение и условия, в които всеки ученик да 

поема отговорност за ученето си чрез осигуряване на „инструменти“, с които учениците да си 

поставят цели, да анализират, да съставят и изпълняват план, да оценяват постигнатото, да 

решават конфликти, да работят в екип, да знаят как да учат и да могат да учат ефективно през 

целия живот. 

 

Опасности 

Силно бюрократизиране на отчетността при работа по проекти; 

Негативно отношение на обществото към образователните институции; 

Изоставане от съвременните тенденции в образователната система при използване на 

ИКТ, актуални учебници; 

Липса на стимули за творчески, иновативен подход към преподавателската работа; 

Неработещо Училищно настоятелство за подкрепа; 

Застаряващи кадри, липса на млади кадри; 

 

4.3. Статистика и прогнози 

СУ „В. Левски“ – Русе е общинско училище, финансирано от бюджета на Община Русе. 

Предоставената му за управление собственост е публична общинска собственост.  
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Годишен бюджет за последните пет години: 

2012 г. – Бюджет - 2 244 352 лв.  

2013 г. - Бюджет - 2 440 648 лв.  

2014 г. – Бюджет – 2 468 939 лв. 

2015 г. – Бюджет – 2 579 825 лв. 

2016 г. – Бюджет – 2 453 452 лв. 

2017 г. – Бюджет - 2 590 419 лв. 

СУ „В. Левски“ – Русе е едно от малкото училища в страната, в които се изучават източни 

езици и култури. От 11 години учениците от гимназиален етап изучават интензивно английски, 

японски и китайски език.  Училището е член на Асоциацията на японистите и учебните 

заведения с изучаване на японски език и на Асоциацията на училищата, изучаващи китайски 

език. 

 

I. Брой на групи/паралелки и деца/ученици по учебни години за периода 2012 – 2018 г. 

 

  

Учебна 

година 2012/13 2013/14 2014/15  

2015/16 2016/17 

 

2017/18 

ПГ 

групи 2 2 2 2 2 2 

деца 48 45 40 43 40 33 

I клас 

класове 9 9 8 8 9 8 

ученици 214 196 192 191 216 191 

II клас 

класове 8 9 9 8 8 9 

ученици 180 216 196 179 191 212 

III клас 

класове 8 8 9 9 8 8 

ученици 194 176 216 191 179 181 

IV клас 

класове 9 8 8 9 9 8 

ученици 209 192 176 206 191 186 

V клас 

класове 7 9 8 7 8 7 

ученици 172 218 192 161 187 177 

VI клас 

класове 8 7 9 8 7 7 

ученици 187 154 218 166 161 180 

VII клас 

класове 8 8 7 9 8 7 

ученици 189 175 154 177 166 139 

VIII 

клас 

класове 4 5 5 5 5 3 

ученици 85 124 124 106 108 63 

IX клас 

класове 3 3 5 3 3 3 

ученици 67 61 124 64 67 68 

X клас 

класове 4 3 3 3 3 3 

ученици 79 59 61 69 64 59 

XI клас 

класове 5 4 3 3 3 3 

ученици 104 80 59 52 69 49 

XII клас 

класове 4 5 4 3 3 3 

ученици 85 100 80 56 52 67 
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Общо 

класове 79 80 80 79 76 71 

ученици 1813 1796 1708 1661 1691 1605 

        

 

II. Кадрова обезпеченост и професионална квалификация на персонала. 

Директор – 1, Заместник-директори по учебната дейност – 4, Учители, възпитатели, 

педагогически съветници и психолози – 124, Заместник-директор по административно-

стопанската дейност – 1, Главен счетоводител – 1, Счетоводител – 1, Счетоводител - касиер – 1, 

Библиотекар – 1, ЗАС – 1, ЗАТС – 2, Домакин – 1, Работници по поддръжка – 3, Огняри – 2, 

Шофьор – 1, Хигиенисти – 13, Портиер-пазачи – 2. 

 

Правоспособни 

учители 

Неправоспособни 

учители 

Брой учители (в т.ч. 

директори и зам. 

директори) с ПКС: 

брой брой предмет V IV III II I 

124 - - 28 12 2 22 7 

 

III. Състояние на материално-техническата база - оборудване и офиси 

 

 СУ „В. Левски” – Русе разполага с 35 класни стаи, разположени на 4 етажа, в 

две крила (източно и западно). Освен тях са оборудвани и специализирани кабинети по: 

информатика и информационни технологии (компютърни кабинети) - 4, фонетични кабинети 

по японски и китайски език - 2, физкултурен салон - 2, фитнес-зала, книжарница, 

зъболекарски кабинет, медицински кабинет, библиотека с 8998 тома, логопедичен кабинет, 

кабинет  за ученици на ресурсно подпомагане, учебна работилница по домашна техника и 

икономика и по технологии – 2, кабинет по изобразително изкуство – 1, кабинет по физика и 

астрономия - 1, кабинет по химия и опазване на околната среда - 1, кабинет по биология и 

здравно образование - 1, кабинет за подготвителна група - 1, стая за целодневно обучение – 8, 

игротека – 1, кабинет за педагогически съветници и психолози - 1, кабинет по музика - 1, 

учителска стая, методичен кабинет и административни кабинети – 10, аула – 1, кабинет по 

китайски език „Конфуций“ – 1. 

Всички стаи и кабинети са оборудвани с маси и столове, бели дъски, мултимедия, 

ламинат, PVC-дограма и щори. Кабинетите по физика, биология и химия са с теракота и 

изградени като лаборатории, с индивидуални работни мивки и плотове. За компютърните 

кабинети са закупени климатици, мултимедия и принтери, а за всеки ученик е осигурен 

персонален компютър. Всички учители разполагат със служебни преносими компютри – 

лаптопи, нужните пособия и учебни помагала. Учителите по чужди езици разполагат и с 

DVD-касетофони. За кабинета по музика е осигурено пиано. Аулата е обзаведена, осветена, 
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озвучена и климатизирана по последни технически и ергономически изисквания. В кабинет 

„Конфуций“ са осигурени мултимедия, принтер, DVD-касетофони. 

Закупена е нужната офис-техника – принтери, копирна техника, скенери, факс и 

нужните консумативи. Училището има LAN-свързаност и постоянен достъп до Интернет. 

Санитарните възли на всички етажи са обновени по европейските изисквания за 

качество. Училището има осигурена рампа и тоалетна за деца със специални образователни 

потребности и за достъп на хора с увреждания.  

През последните години бяха извършени налагащи се ремонтни работи по 

поддържане и обновяване на сградата на училището. По проект с Японското и Китайското 

посолство в България беше извършено саниране на сградата, бяха направени нови фонетични 

кабинети по Японски и китайски език и специализиран кабинет „Конфуций“, беше изградена 

и новата аула. Бяха подменени вратите на класните стаи на 1 и 2 етаж, коридорите бяха 

обновени и обзаведени с удобни дървени пейки за учениците. 

Постижения на учениците: 

3.1. Постигнати резултати  на НВО – 4. клас през периода 2011 - 2017г. (Приложение 1) 

3.2. Постигнати резултати  на НВО – 7. клас през периода 2011 - 2017г. (Приложение 2) 

3.3. Постигнати резултати  на ДЗИ – 12. клас през периода 2011 - 2017г.(Приложение 3) 

 

 

IV. Постигнати резултати  и реализирани проекти през периода 2011 - 2017 г. 

 

 

4.1.Проект по Националната програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без 

свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата. 

Представеният проект предлага възможности за: 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и резултатите от него чрез 

качествено и редовно провеждане на учебните часове. 

2. Свеждане на свободните часове на учениците до минимум или липса на такива чрез 

пълноценното им ангажиране в учебни занятия.  

3. Своевременно осигуряване на заместващи учители на мястото на отсъстващите. 

4. Утвърждаване авторитета на училището като учебно заведение, в което се извършва качествен 

образователно-възпитателен процес. 

 

Резултати: 

1. Създадена действаща, ефективна система за заместване на отсъстващите учители  

2. Постигнати по-високи резултати в образователно-възпитателния процес. 

3. Отговорно отношение на учителите към трудовите им задължения. 

4. Намален брой на „свободните часове” в училище. 

5. Училището стана притегателен център както за учители и служители, така и за ученици и 

социални партньори. 

 

4.2. НП «С грижа за всеки ученик»: 
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✓ Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади” - формирани две групи за извънкласна работа с изявени ученици – по 

информационни технологии. 2 проекта се класираха до национален кръг на олимпиадата. 

✓ Модул “ Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване 

нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – формирана 1 група с 

ученици, изоставащи в обучението си по Математика.  

 

4.3. НП "Оптимизация на училищната мрежа", Мярка "Изплащане на обезщетения на 

персонала" – облекчен е бюджета на училището при пенсиониране, при съкращаване на щат и 

освобождаване на персонал. 

 

4.4. НП „Диференцирано заплащане”, „Кариерно развитие” - осигурени средства за оценка 

труда на педагогическия персонал и за кариерно развитие на учителите  

 

4.5.НП „ Квалификация на педагогическите специалисти“ – преминали обучение общо 35 

специалисти 

4.6.НП „Квалификация“ 

4.7. НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ 

4.8.Проект „Коменски“ 

4.9.Проект „Еразъм“ 

5. Проект „УСПЕХ“ 

 

6. В СУ «В. Левски» - Русе работят 5 медицински специалисти – 3-ма в здравния кабинет и 2-ма 

в стоматологичния. В тях се осъществяват дейности по профилактика и опазване на здравето на 

децата и учениците, както и медицинско обслужване на спешни състояния до пристигане на 

екипите за спешна медицинска помощ.  

В помощ работата на училището успешно и доказано работят 3-ма ресурсни учители, 1 

психолог, 1 педагогически съветник и 1 логопед. 

 

 

 

През учебната 2017/2018 год. целодневното обучение се осъществява в 12 ГЦО, разпределени 

както следва: 

І клас – 4 групи – 119 ученици; 

ІІ клас – 4 групи – 103 ученици; 

ІІІ клас – 2 групи – 64 ученици; 

ІV клас – 2 групи – 55 ученици; 

 

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

3.1. Програмна система (Приложение № 4) 

3.2. Ценности: 

Главна ценност в образователната система е ДЕТЕТО. СУ „В. Левски“ – Русе осигурява 

качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство за 

Учебно 

заведение 

Занимални Здравни 

кабинети 

Ресурсни 

кабинети 

Ресурсни 

учители 

Педаг. 

съвет-

ници 

Психолози Логопед

и 

Групи Деца 

СУ „В. 

Левски” - Русе 

12 341 2 1  3 1 1 1 
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стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, 

търсещ, мотивиран за себереализация и изява посредством: 

• Екип от педагози, който поставя детето на центъра на всяка мисъл, дело и слово. 

• Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на 

мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и значима страна в процеса на 

обучение. 

• Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се 

свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към 

обществения живот. 

 

3.3. Глобална цел: Утвърждаване на СУ „Васил Левски” като водещо училище в системата на 

русенското средно образование. Повишаване на качеството на образованието и предотвратяване 

на ранното отпадане на учениците от училище чрез обучение и възпитание по модерни, 

съвременни методи и форми. 

 

3.4. Основни 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; 

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки; 

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 

ІV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Законосъобразност  Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на 
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Конституцията на Република България и произтичат от законите и другите 

нормативни актове. 

 

   

Ориентираност 

към личността 

Най-важната задача - успехът на отделната личност. 

 

Равен достъп до 

образование 

 

Всеки ученик,постъпил в училището, има право да получи качествено 

образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 

Сътрудничество  Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от 

начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в 

сътрудничество 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 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. 

Отчетност  Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се 

отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и 

резултатност на политиките. 

Ефективност  Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни 

резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

 

  

V. АНАЛИЗ И МАЩАБ НА ПРОБЛЕМА ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ И 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕВЕНЦИЯ 

5.1.НОРМАТИВНА РАМКА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 

НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. 

Разработването и въвеждането на УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 

НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ /УППРНУ/ в СУ„Васил Левски” – Русе е на основание и в 

изпълнение на; 

 - Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, обн., ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в 

сила от 01.08.2016 г.,  

- ДОС за приобщаващо образование,  

- Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

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

  - Национална програма „Без свободен час в училище” и Училищната стратегия за развитие на 

СУ „Васил Левски”-Русе за периода 2016-2020 г.  

 

5.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ. Разработването на ефективни 

мерки и дейности в училищната програма за превенция на ранното напускане на училище е след 

анализ на заместник-директорите по учебната дейност и педагогическия съветник на училището 

върху отчетените резултати от дейността им, както и от дейността на класните ръководители и 

методическите обединения и резултатите от учебно-възпитателния процес, отчетени на 

педагогически съвети в края на учебната 2015/2016 г. Данните от този анализ определят като 

най-рискови групи учениците от VІІ, ІХ, ХІ и ХІІ клас. Става ясно и, че основните причини за 

допускане на извинени и неизвинени отсъствия от учениците и риска от ранното им напускане на 

училище са:  

Педагогически:  

1. Отклонения в отразяването и извиняването на допуснатите отсъствия от учениците.  

2. Приемането на оправдателните документи за извиняване на отсъствията от класните 

ръководители след определения задължителен срок, описан в Правилника за дейността на 

училището.  

3. Непостоянна комуникация и взаимодействие на класните ръководители с родителите на 

учениците.  

4. Неизградени модели за активно включване на родителите на учениците от гимназиален етап на 

образование в учебно-възпитателния процес в училище.  

5. Слабости в методиката на обучение и преподаване. (ПРИМЕРЕН) 

 

Психологически:  

1. Трудности при усвояването на учебния материал и отдалеченост на учебното съдържание от 

учениците.  

2. Занижен интерес на учениците към учебния процес и липса на мотивация за постигане на по-

високи резултати на ДЗИ поради необвързаността на успеваемостта с продължаването във висше 

учебно заведение.  

3. Нарушаване на учебната дисциплина и конфликтно поведение, поради което учениците се 

отстраняват от учебни часове.  

 

Социално-икономически причини:  

1. Липсата на родителски контрол и незаинтересованост към участието и резултатите от учебния 

процес на учениците от гимназиален етап.  

2. Нарушена семейна цялост – работещи в чужбина един или и двамата родители, като учениците 

се отглеждат от други възрастни, които не успяват да приложат успешно възпитателни модели на 

поведение поради липса на авторитет или поради други причини.  

3. Трудова заетост – учениците от ХІ и ХІІ клас все повече се включват в пазара на труда, за да 

подпомогнат семейния бюджет или да подпомогнат бъдещото си образование в България или в 

чужбина. 

 4. Закъснения или отсъствия поради отдалеченост на местоживеенето от училище – не са малко 

учениците, които живеят в близките села и по- малки градове. 

 

5.3. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА И РАННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  

І. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ за допусканите отсъствия от училище по педагогически 

причини:  
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ДЕЙНОСТИ:  

Мярка №1: 

1. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика само при представяне на 

извинителните бележки в определения в ПДУ срок – до три дни, след удостоверяване на 

валидността на документа.  

2. Повишаване на контрола от класните ръководители при получаване на документи за 

извиняване на отсъствията – по негова преценка: се консултира с медицинското лице в училище 

относно лигитимността на медицинските бележки; чрез справка с личния лекар на ученика или с 

лицето, издало документа, когато отсъствията на ученика са системни и продължителни. В 

случай, че е представено потвърждение от родител за отсъствия по семейни причини – се прави 

справка с родителите на ученика.  

3. При системни и продължителни отсъствия на ученик, класният ръководител задължително 

провежда разговор с родителите своевременно за изясняване на причините за отсъствията.  

4. Класният ръководител ежемесечно проверява ученическите книжки, като изисква вписаните 

отсъствия, оценки и бележки за поведението да бъдат подписани от родител.  

5. Извършване на системен ежемесечен текущ контрол за редовното и точно отразяване на 

отсъствията на учениците в училищната документация.  

6. При установена от оценката на индивидуалните потребности на ученика необходимост, 

класният ръководител разработва план за действие с конкретни срокове относно ученик, 

допуснал голям брой отсъствия, с цел превенция на риска от отпадането му от училище. В плана 

задължително се включват дейности и за работа с родителите/настойниците на ученика. 

 7. Засилен контрол относно изпращането на уведомителни писма до Дирекция „Социално 

подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 /пет/ неизвинени отсъствия в рамките на един 

месец.  

8. При отсъствие на ученика повече от три поредни дни, през които не е установена връзка с него 

и с родителите му за изясняване на причините за отсъствията, класният ръководител уведомява 

писмено директора на училището за случая.  

9. Сформиране със заповед на директора мобилна група за посещения на адреса по местоживеене 

на ученика, застрашен от ранно напускане на училище. 

 

Мярка № 2: Изграждане на ефективна комуникация и взаимодействие с родителската общност 

 

1. Разчупване на стериотипа за провеждане на родителските срещи в посока приобщаване на 

родителите чрез търсене на тяхната гледна точка, стимулиране на изразяването на предложения и 

активното им включване в работата по подобряване живота в паралелката и в училище.  

 2. Запознаване на родителите в началото на всяка учебна година и при актуализация с 

Правилника за дейността на училището и с всички други нормативни документи, отнасящи се до 

задълженията, отговорностите и санкциите за поведението на учениците срещу подпис, с цел 

синхронизиране на целите и взаимодействието в учебно-възпитателния процес.  

 3. Системно поддържане на контакт между класните ръководители, учителите и родителите на 

ученицитес цел обсъждане на резултатите, и затруднения в обучението, като и отсъствията на 

ученика. В случай на невъзможност за осъществяване на връзка с родителите, се изпращат 

уведомителни писма.  

4. Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието 

и образованието на децата и общите задължения на родителите. 

5. Включване на родителите в училищния живот чрез пряко и непряко участие в мероприятия и 

инициативи на паралелката, както и в училищни акции, тържества и събития. 
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ІІ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ за допусканите отсъствия от училище по социално- 

икономически причини:  

 

ДЕЙНОСТИ:  

1. Запознаване на родителите с утвърдените училищни планове и програми и образователни 

изисквания и възможностите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

2. Консултации на родителите по въпросите за възпитанието, развитието и отговорностите на 

учениците, с цел успешно прилагане на възпитателни модели и насърчаване на родителите за 

осъществяване на системен родителски контрол. 

3. Координация и взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на 

детето” при случаи на деца в риск.  

4. Провеждане на инициативи от членовете на Обществения съвет в посока повишаване на 

ефективно взаимодействие с родителите на учениците в риск от ранно напускане на училището и 

в посока повишаване на родителския контрол и прилагането на училищните политики за 

качествено образование 

5. Информиране и оказване на съдействие на ученика за възможностите за кандидатстване за 

финансова подкрепа по общински и програми и благотворителни фондации.  

6. Съдействие за осигуряване на безплатни карти за пътуване.  

7. Съдействие за осигуряване на безплатни комплекти учебници и учебни помагала на ученици 

от семейства с финансови затруднения, полусираци и кръгли сираци. 

 

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОБЛЕМА. Образованието у нас и в световен мащаб днес е 

изправено пред сериозни предизвикателства и едно от тях е предоставянето на равни 

възможности и приобщаването учениците от уязвимите групи в системата на образованието. 

Основните причини за пораждането на тези предизвикателства са в пряка зависимост от 

жизнената и семейна среда, в които се отглежда и възпитава детето, и определят неговия 

икономически, социален, образователен и здравословен статус в обществото. Все повече 

родители на деца с увреждания желаят техните деца да бъдат обучавани съвместно с 

връстниците им в общообразователните училища. Друга причина за начилието на тези 

предизвикателства е глобализацията, която създаде условия хората да пътуват, да живеят на 

различни места по света, да са граждани на света, да учат в интернационална среда и да работят в 

мултинационални институции. В България все по-чести са срещите с представители на различни 

култури, ценности, норми, традиции и гледни точки. Тази ситуация формира необходимостта от 

приобщаване и интегриране на децата от различните етнически групи към образователната среда. 

Всичко това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за 

другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност 

към другите – и понякога към самите себе си. Начините за приобщаване на децата са много и 

най-разнообразни, но в основната си част са базирани на образователни мерки. От една страна, се 

насърчава ученето през целия живот: специални програми обхващат децата от най-ранна възраст 

(и техните родители) до възрастни хора, които получават втори шанс да се образоват, да получат 

професионални умения и да се интегрират в обществото. От друга, се набляга на 

интеркултурното образование, умението за общуване с представители на различни култури, 

съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва обучението на учителите, 

които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение. За да се ориентираме 

по-конкретно в ситуацията и да имаме по-ясна представа кои деца следва да се приобщят и 

интегрират в образователната система, се фокусираме върху тези четири групи деца, които в 
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Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ са определени като уязвими или с 

потребности от допълнителна работа, поради спецификите на тяхното развитие, а това са:  

    1. Деца и ученици в риск (от ранно напускане на училище; със слаба мотивация за постигане 

на по-високи резултати в обучението и развитието; жертва на насилие и тормоз; жертва на 

въвличане в трафик на хора; полусираци и сираци, с родители емигранти; с девиантно поведение; 

участващи в употреба и/или разпространение на алкохол, тютюневи изделия, наркотични 

вещества и опиати; участващи и склонни към развиването на зависимости към хазартни игри; от 

етническите малцинствени групи).  

   2. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/.  

   3. Деца и ученици с изявени дарби.  

   4. Деца и ученици с трайни здравословни проблеми.  

Вариациите вътре във всяка от групите е предизвикателство пред учителите, което неизбежно 

води до разместване на педагогическите практики в класната стая и създава нова обучителна 

ситуация за намиране на начини за учене и напредък за всяко дете. Най-важното в 

образователната практика и взаимодействието с учениците от тези четири групи в посока 

тяхното успешно приобщаване и осигуряване на равни възможности за обучение и развитие е да 

се прояви разбиране за тяхното различие. Ученето да се свързва със силните им страни и 

интересите им, а учителят да е посредникът, който да планира и улеснява процеса. Неговото 

майсторство следва да е в откриването на точките на включване на всяко дете в ученето, в 

събуждането и поддържането на желанието му да знае и изследва, в търсенето и в намирането на 

форми, отговарящи на засиления интерес и в прилагане на решения за активното му участие. 

Учебната програма служи на учителя в неговата творческа дейност и поддържането на "живото" 

във взаимодействието му с децата. Тя се разполага на мястото между детето и учителя, като 

последният придава смисъл чрез думите, които ще каже на ученика. Взаимоотношението между 

учителя и ученика е същината на обучението. 

6.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ. Изключително важна 

предпоставка за успешното социално и образователно включване на учениците от уязвимите 

групи е промяна в нагласите в обществото спрямо тях. Това обуславя необходимостта от 

провеждането на системни дейности в училищната среда за преодоляване на тези субективни 

бариери и за промяна на стереотипите в начина, по който те се представят и възприемат от 

обществото. Тези дейности следва да протичат успоредно с решаването на всички трудности, 

свързани с приобщаването и успешно включване на учениците в учебно-образователния 

процес. До момента СУ„Васил Левски”-Русе осъществява дейността си, стараейки се да 

предостави на своите ученици равен достъп за обучение, подкрепа на специфичните 

потребности и затруднения в обучението чрез ресурсните учители, подкрепа за 

усъвършенстване и развитие на индивидуалните възможности като:  

   - реализира училищния план-прием на ученици в І, V и от учебната 2017/2018 г г. – 

държавния план-прием в VIII клас, съгласно утвърдените Наредби на МОН и утвърдените 

критерии за прием в тези класове. 

    - осигурява възможности за включване в допълнително обучение на учениците с по-ниски 

резултати по учебните предмети, както и за учениците с изявени дарби и високи постижения в 

ученически състезания и олимпиади. 

Въпреки постигнатите положителни резултати по осигуряването на достъпна среда за 

учениците от СУ „Васил Левски” - Русе с опорно- двигателни затруднения, е необходимо 

действията в тази насока да продължат, като за тази цел е необходимо да се отделят средства на 

национално, регионално и местно ниво, но също така и активно да се търсят възможности за 

финансиране на тези дейности по различни програми и проекти, с които ефективно да се 

постигне цялостно адаптиране на архитектурната среда спрямо нуждите на тази уязвима група 

ученици. За тях от изключително важно значение е предприемането на мерки и действия по 
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осигуряването на пригодени условия за физическата активност - достъп до училищните спортни 

обекти и съоръжения. Това ще окаже положително въздействие в терапевтичен и 

психологически план на тези ученици, а от друга страна по този начин училището ще окаже 

подкрепа и на техните родители, ще ги направи по-спокойни и уверени за безопасната и 

сигурна среда, в която децата им се обучават.  

Кък момента в СУ „Васил Левски”-Русе се обучават …… ученици със СОП. По тази причина в 

училището са наети педагогически специалисти като ресурсни учители и психолог, които да 

обезпечат адекватно обучението им, съобразно специфичните изисквания и потребности на 

учениците от тази уязвима група. Записаните ученици в училище, които представляват съставна 

част от етническите малцинства, живеещи в България, към момента нямат необходимост от 

прилагане на интегрирано и/или интеркултурно обучение, тъй като успешно покриват 

държавните образователни стандарти за учебното съдържание, и за степента на образование, 

както и общообразователния минимум и учебния план. 

 

6.3. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ: 

      1. Включване на учителите и педагогическите специалисти в обучения с практическа 

насоченост за повишаване на уменията за ранно разпознаване на ученицици- жертва на насилие 

и тормоз, жертва на въвличане в трафик на хора; обучения за работа с ученици с девиантно 

поведение, със слаба мотивация за учене; обучения за рисковете от употребата и развиването на 

зависимости към алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и опиати, към участието и 

развиването на зависимости към хазартни игри; обучения за повишаване на информираността 

на здравното и гражданско образование на учениците; за работа с родители на ученици в риск.      

    2. Представяне на получените знания и умения от посетените обучения и квалификации в 

заседания на МО и/или на тематични педагогически съвети, съгласно плана на МО и Плана за 

вътрешноучилищна и външноучилищна квалификация.  

   3. Практическо прилагане на получените знания и умения от посетените обучения / семинари 

/ обмени на опит и добри практики.  

   4. Осъществяване на системен контрол за спазване на утвърдените критерии и изисквания на 

МОН при реализиране на държавния прием на ученици в училище. 

  5. Осигуряване на необходимите педагогически специалисти за предоставяне на равен достъп 

до качествено образование, в зависимост потребностите на учениците и техния брой, съгласно 

изисванията на ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование.  

  6. Осъществяване на допълнителна подкрепа за личностното развитие, съгласно реда, описан в 

ЗПУО. 

 7. Включване на учениците в различни национални програми, свързани с риска/рисковете и 

приобщаването и/или интегрирането в образователната система във взаимодействие с 

родителите.  

8. Изграждане и развиване на толерантност и разбиране към другите чрез разширяване на 

познанията на учениците и подобряване на уменията за общуване с ученици в риск чрез 

провеждане на дискусии, работа в екип, работа по проекти и др. интерактивни методи.  

9. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот  

10. Консултиране на учениците и родителите за възможностите, които регионалните центрове 

за подкрепа на личностното развитие предоставят, чрез работата на регионалните екипи за 

личностно развитие, като възможност за допълнителна подкрепа.   

    

6.4. МЕРКИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ОБХВАНАТ УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ:  

1. Извършване на дейности за проучване и ранно откриване на ученици с изявени дарби, заложби 

и способности и насърчаване на равитието и реализацията им.  
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2. Подпомагане включването на ученици с изявени дарби в различни общински и национални 

програми за закрила на деца с изявени дарби.  

3. Оказване на съдействие и подкрепа при подготовката и изявата на учениците в различни 

общински, регионални, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади.  

4. Включване на учениците в различни форми за допълнително обучение чрез нациомални и 

училищни програми. 

5. Да бъдат предлагани за награди, отличия, стипендии и др. на училищно, общинско, 

национално и международно ниво.  

6. Популяризиране на успехите и постиженията на учениците в училищното, медийното и 

интернет пространство.  

 

    VІІ. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

7.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

Главна стратегическа цел: 

Постигане на оптимални условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в 

демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските 

критерии и изисквания за качество. Всички участници в образователно–възпитателния процес да 

се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти. 

7.2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 А. Децата са различни. Те имат различни интереси, потребности и 

възможности, живеят в различна социална среда.  

1.  Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително 

обучение. 

2. Осигуряване на предучилищно възпитание и целодневна организация в начален етап на 

образование. 

3. Интегрирано обучение на деца със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания. 

4. Развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни форми. 

5. Привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи 

творческата им дейност. 

6. Оптимизиране и обогатяване формите за организиран отдих и туризъм с опознавателна и учебна 

цел. 

7. Да се мотивират децата да разпознаят училището като притегателен център чрез осмисляне и 

ангажиране на свободното им време. 

   Б. Животът на детето е безценен. Грижата за живота и здравето на детето е 

първостепенна задача за всички. 

1.  Да се осигури надеждна охрана и строг пропускателен режим. 

2. Да се осигури безопасност на учениците при движението им по улиците, както и осветление в 

района около училище. 

3. Да се осигури здравословна жизнена среда в училище, в това число 

дезинфекция, почистване на сградата, озеленяване. 

4. Да се усъвършенства превенцията на насилието и противообществените прояви на учениците, 

недопускането на цигари, алкохол и дрога в училище. 

5. В часа на класа да се обсъждат теми и от здравното образование. 
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  В. Качествена грижа за децата може да се получава само от висококвалифицирани 

кадри. 

1.  Създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти 

— както по отношение на знанията и уменията на учителите в конкретната област, така и като обща 

педагогическа компетентност. 

2.  Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант. 

3.  Качествено чуждоезиково и компютърно обучение във всички образователни степени. 

 

  Г. Материалната база - важен фактор в образователно-възпитателния процес. 

1. Създаване на условия за нормална трудова дейност на учители и ученици. 

2. Осъвременяване на материалната база, набавяне на помощни и нагледни средства. 

3. Оборудване на компютърните зали, както и кабинети за чуждоезиково обучение. 

4. Подкрепа за развитието на училищния библиотечен фонд. 

 

  Д. Децата - обща грижа. 

1. Постигане на единодействие между училище и семейство. 

2. Ефективно работещо училищно настоятелство. 

3. Подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца в неравностойно социално 

положение. 

 

VІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

 Нашата цел е да подготвим децата и учениците за учене през целия живот, като предоставим 

качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото 

образование дава възможност на младите хора 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.   

   

Приоритетно 

направление I. 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното 

образование и възпитание  

Приоритетно 

направление II. 

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно 

обучение 

Приоритетно 

направление III. 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно 

средище 

Приоритетно 

направление IV. 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности 

на учениците и нарастващата взискателност на родителите. 

Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения 

Приоритетно 

направление V. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището 

Приоритетно 

направление VI. 

Взаимодействие с родителската общност 

Приоритетно 

направление VII. 

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 VIII. 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 
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Приоритетно 

направление IX. 

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия 

живот” 

Приоритетно 

направление Х. 

Приоритетно 

направление ХІ.  

Приоритетно 

направление ХІІ. 

 

Участие в национални програми и проекти 

 

Създаване на условия за преминаване от целодневна на 

полудневна организация на учебния ден 

 

Ритуализацията и формирането на любов към училището като 

един от водещите приоритети. 

 

 

 

 

ІХ. ДЕЙНОСТИ ПО: 

 

9.1. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ I.  

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание:  

 

ЦЕЛИ:  

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

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

конкретни резултати. 

3. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно 

оценяване. 

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

развитие. 

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. Засилване ролята на обществения съвет при определяне цялостната политика на училището. 

7. Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна 

работа). 

 

ДЕЙСТВИЯ:  

Индивидуализация и диференциация в образованието по всеки отделен учебен предмет.  

1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото 

на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане 

на учебното съдържание и овладяване на компетентности. 

2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български 

език и литература).  

3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и постепенно осигуряване на 

втори чужд език – немски, японски и китайски език в гимназиален етап. 

4. Индивидуализация и диференциация в образованието по всеки отделен предмет. Откриване 

индивидуалните възможности на всеки ученик и насочването му в избраната от него посока. 

Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с ученици със 

специални образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния 

материал. 
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5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Оптимално използване на часовете за 

консултации и създаване на възможност за комбинирането им с консултациите в 

полуинтерантните групи от учители-специалисти по различните учебни предмети. 

Използване на интеграционни форми на обучение, на методи и подходи, гарантиращи 

максимално усвояване на знанията и уменията в рамките на учебния час и насочени към развитие 

на творческата индивидуалност на всеки ученик. 

6. Диференциация на обучението по посока на желания   и възможности на обучението по 

следните основни направления - музика, изобразително изкуство, математика, български език и 

литература, биология и ЗО, чужди езици, информационни технологии и спорт. 

7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока 

успеваемост от страна на учениците. 

8. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците и мотивирането им за участие в 

национални и международни конкурси.  

9. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите чрез създаване 

на специфична образователна и възпитателна интерактивна среда – медиен център 

(ученическо радио, вестниче). 

10. Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално обслужване на 

училището. Реализация на гражданското образование. 

11. Увеличаване броя на полуинтернатните групи и непрекъсната квалификация на учителите в 

тях. 

12. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото 

наследство. 

13. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен 

начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване 

14. Утвърждаване на учебните планове на профил „Природни науки“, както и обучението в 

избираемата подготовка и в ЗИП за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и 

привличане на такива от други училища. 

15. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на 

ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап 

на средната степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище. 

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

модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението: 

16.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на преподавания материал; 

16.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 

научаване на учебни знания; 

16.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

16.4. реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване; 

16.5. успешно въвеждане на нови учебни програми. 

17. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на 

учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и 

възможности. 

18. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности. 

19. Стриктно спазване на изискванията:  

19.1. за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани 

с образованието, опазване на живота и здравето на децата; 

19.2. на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”; 

19.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал; 
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19.4. за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

20. Засилване взаимодействието с родителите, избрани за членове на обществения съвет. 

21. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видео лекции) и 

интерактивни уроци. 

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

социалното и личностното им развитие. 

23. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение. 

24. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. 

25. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 

26. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни 

потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището 

27. 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.   

   

9.2. Приоритетно направление ІІ.  

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и 

контрол:  

   

ЦЕЛИ:  

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

училището. Придобиване на професионална квалификация, съобразена със Стратегията за 

развитие на педагогическите кадри, гарантираща високо квалифицирани специалисти в 

различните области.  

Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация 

от всеки учител. 

2. Продължаване /оптимизиране структурата/ на изградената система за квалификация. 

3. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия. 

4. Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

5. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.     

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическата колегия. 

2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, 

информация от библиотека, интернет. 

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна 

степен за всеки член на педагогическата колегия. 

4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително 

материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата. 

5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към 

работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност. 

6. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 

качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ЗПУО и 

вътрешните правилници и наредби. 

7. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.  
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8. 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. 

9. Изработка на тематични годишни планове, програми за избираема и факултативна подготовка, 

ЗИП и СИП, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа 

на компютър по типови бланки. 

10. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 

11. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво. 

12. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане. 

13. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна 

документация. 

14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите 

кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни 

практики. 

15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на 

актуализирани оценъчни карти. 

16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число 

квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на 

учениците. 

17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и 

вътрешно оценяване. 

18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и 

начини за практическо прилагане на учебното съдържание.  

19. Подкрепа и награди за учители, работещи с надарени деца. 

20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – 

подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.  

 

9.3. Приоритетно направление ІІІ.  

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:       

ЦЕЛИ:  

1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

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

на учениците. 

2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в 

информационното общество /База за разработване на проекти от учениците/ 

3. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището 

4. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на 

въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни 

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

галерия със снимки. 

5. Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на 

тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, 

поезия, снимки и други, на училищните сървъри.    

 

ДЕЙСТВИЯ:   

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 
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2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки 

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. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и 

извънкласни дейност 

6. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 

дейност. 

7. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на които е 

училището. 

8. Участие в културните празници на районно и градско ниво. 

9. Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за 

учители, администрация и ученици. 

10. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта. 

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

социалното и личностното им развитие. 

12. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание. 

13. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и 

подобряване на условията за мобилност. 

14. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани 

учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на 

реални процеси и научни експерименти). 

15. Насърчаване на създаването на колективи от учители и ученици за разработване на 

специфично учебно съдържание. 

16. Засилено чуждо езиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в 

Европейската езикова рамка. 

17. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН.  

 

9.4. Приоритетно направление ІV.  

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и 

нарастващата взискателност на родителите  

     

 ЦЕЛИ: 

1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна 

публичност и прозрачност на управление и състояние. 

2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   

получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света. 

3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 

възможности. 

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени 

5. Развиване ефективността на връзката учител - родител 

6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми. 

7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и 

провеждането на учебния процес по всички учебни предмети. 

8. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на 

училището не само като образователен, но и като духовен и културен център. 

           

ДЕЙСТВИЯ: 
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1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии. 

2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в избираемата и 

факултативна подготовка, СИП и ЗИП. 

3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси. 

4. Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и 

административни стаи и кабинети на училището. 

5. Обогатяване на часовете по литература с театрални сценични разработки от професионални 

актьори по разработена програма на общинските културни институции. 

6. Организиране на „зелени" и „бели" училища. 

7. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото 

развитие на подрастващите. 

8. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на 

учениците. 

9. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни 

потребности. 

10. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   

чрез   осигуряване   на   архитектурен, информационен   и комуникационен достъп в училището. 

11. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване 

на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и 

социализация. 

 

9.5. Приоритетно направление V. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

      

ЦЕЛИ:  

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

2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, 

гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената 

сигурност и безопасност на децата в училището 

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.  

     

ДЕЙСТВИЯ:  

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

за всички ученици – Admin-pro. 

2. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет. 

3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез 

създаване на комисии по спазването на дежурството 

4. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота 

и стабилност на училищната организация. 

5. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане часа на класа. 

6. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма 

7. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение 

и труд в училището. 
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8. 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). 

9. Поддържане на системите за видео наблюдение и охрана на училището и подобряване на 

безопасността на материалната база. 

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

11. Адекватно здравно обслужване в училището. 

12. Осигуряване на условия за ученическо хранене. 

13. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците. 

14. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

15. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на 

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

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

ранното полово съзряване. 

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

екологосъобразно поведение. 

18. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с 

ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището. 

19. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението. 

20. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

21. Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.   

 

 

9.6. Приоритетно направление VI.  

Взаимодействие с родителската общност 

          

ЦEЛИ  

        Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

1. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните 

отсъствия. 

2. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

3. Активно ангажиране на родителите в техническата организация на концерти и проекти на 

училището. 

4.  Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ЗПУО. 

5.  Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование. 

6.  Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост. 

7. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеваемостта на учениците. 

8. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия     

 

 

ДЕЙСТВИЯ  

1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации 

2. Повишаване на уменията за работа с родители 
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3. Изграждане на съдържателен и многообразен образователно-възпитателен процес 

4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите 

родители 

5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните 

отсъствия 

6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

7. Планиране на съвместни дейности с родителите. 

8. Публичност на информация: 

        за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;  

        за спазването на училищната дисциплина;  

        за уменията на децата за общуване с учениците и учителите;  

        за интегрирането им в училищната среда; 

        за посещаемостта на учебните часове от учениците; 

        за отсъствията на ученика от учебни часове,  

        когато започне процедура за налагане на наказание; 

  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; 

9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите 

за:  

        да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

        да участват в родителските срещи; 

        да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

        да участват в обществения съвет; 

        да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от 

специалист;  

        да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

        да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план, с правилника по БУВОТ, с начина 

на ползване на безплатните учебници от І до VІІ клас и с правилника за дейността на училището; 

        да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или директора; 

        намиране на нови форми за общуване; 

        правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 

        присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на 

наказания на ученик. 

 

9.7. Приоритетно направление VII.  

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество. 

     ЦЕЛИ  

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците 

2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата  

3. Развиване форми на ученическо самоуправление (9 май). Ученически вестник, написан от 

ученици за ученици; за интересуващите ги теми; за извънкласни теми; за най-малките и най-

големите; всичко за ученика от 1 до 12 клас; всичко за предстоящи изпити; препоръчана 

литература; логически задачи; анкети за рейтинга на училището и др. 
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4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 

Насърчаване за повече спорт и здравословен начин на живот. 

5. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси. 

Четящият човек в училище – клуб за любознателните и тези, които обичат книгите. Използване 

на голямата библиотечна база с цел обогатяване на знания и запознаване с творчеството на 

писатели от различни стилове, епохи и страни.  

6. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

1. Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със 

спорт и изкуства.  

2. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна 

образователно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 

дейности: 

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

форуми; 

- отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;  

- подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа; 

- творческа “продукция” на определени клубове по интереси; 

-      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 

3. 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. 

4. Ефективно работещи клубове по интереси. 

5. Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент. 

6. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия. 

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

децата пред родителите. 

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

9. Осъществяване на активно взаимодействие с Общински Детски Комплекс – Русе като форма за 

развитие и изява на интересите и възможностите на учениците. 

10. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.     

   

9.8. Приоритетно направление VIII.  

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището  

      

ЦЕЛИ:  

 

1. Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците. 

2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

3. Естетизация на околната среда. 

 

А. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това 

число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, 

подобряване на учебната материална база.   

     

ДЕЙСТВИЯ: 
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1. Старт на изграждането на многофункционална спортна зала и плувен басейн за развитие на 

спортовете баскетбол, плуване, волейбол, хандбал, бойни спортове, фитнес. 

2. Старт на изграждане на покрита монолитна сцена с вградени тонколони и осветление за 

провеждане на всички тържества и благотворителни концерти. 

3. Приключване на последния етап – основен ремонт на корпусите: 

✓ боядисване на стаи и коридори; 

✓ подмяна на чиновете с маси и столове; 

✓ изработване на закачалки за връхните дрехи на учениците; 

✓ смяна на всички врати в училището; 

4. Основен ремонт на останалите санитарни възли. 

5. Постоянно наличие на тоалетни аксесоари. 

6. Изработване и поставяне в коридорите на места за сядане. 

7. Подобряване на пропускателния режим в района на училището: 

✓ Изграждане на нова външна ограда на училището; 

✓ Закупуване на нови външни врати, които ще се заключват; 

✓ Осигуряване на видеокамери към всички врати. 

8. Покриване на вътрешния двор с нова настилка, озеленяване и изграждане място за отдих. 

9. Обновление на централния вход на училището и надпис „СУ с преподаване на източни езици и 

култури“. 

10. Основен ремонт и обзавеждане на хранилищата, обособяването им в кабинети на 

методическите обединения. 

11. Закупуване на необходимите материали и пособия за кабинетите по БЗО, Физика и 

астрономия, ХООС и математика. 

12. Оборудване на нов компютърен кабинет. 

13. Отстраняване на повреди в отоплителната инсталация. 

 

           Б. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

 

ДЕЙНОСТИ:  

1. Укрепване партньорството между СУ „В. Левски“ – Русе и РУ „Анг. Кънчев“ - Русе 

2. Привличане на консултанти с цел оценяване правилността на информацията в проектите 

по компетенции в съответната научна област. 

3.   Участие в Националната образователна мрежа (НОМ). 

4. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание. 

5. Обновяване на скоростите на интернет свързаност. 

6. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

7. Активно участие в електронната свързаност на българските училища 

8. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване 

и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната 

дейност. 

9. Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 

училището. 

10. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - 

ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера. 

11. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, 

терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии 

в учебния процес. /База за разработване на проекти от учениците/ 
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12.    Активно участие в локалната мрежа Нетуоркс за промоционално снабдяване на 

учителите с домашен интернет  

13. Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в 

училището (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, 

технологии и чужди езици). 

14. Непрекъсната квалификация на кадрите и обмен на интерактивни уроци.  

15. Дни на отворени врати в интерактивна образователна среда.  

 

9.9. Приоритетно направление IX. 

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  

 

Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) открива 

възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална 

кариера и добри перспективи. Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока 

конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни 

перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение 

трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.      

ЦЕЛИ 

1. Въвеждане на нови форми на обучение. 

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

3.Развитие квалификацията на педагогическия и на административния персонал.    

   

ДЕЙСТВИЯ 

1.  Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и РУ - Русе, за практическата 

реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището. 

2.Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел 

придобиване на необходими нови умения. 

3.Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма 

на обучение. 

4.  Въвеждане на дистанционната форма на обучение в училището. 

5.  Развитие на разнообразни форми на учене – дистанционно обучение, електронно учене, 

комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи). 

6.  Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.  

7.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.  

8.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски 

програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За 

квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата". 

9.Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности 

като възможности за увеличаване на привлекателността на училището. 

10. Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение с Институт „Конфуций“ като общ 

приоритет в извънкласни и в извънучилищни форми. 

11. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 

обучение, читалища и неправителствени организации. 

12. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри 

практики. 

13.  Развитие на електронните умения на учители и администрация. 

14.Развитие на дистанционни методи за работа и обучение. 

15. Развитие на електронна среда за дистанционно обучение и работа. 
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9.10. Приоритетно направление Х. 

Участие в национални програми и проекти:  

      

ЦЕЛИ – използване на всички национални, общински и регионални програми и проекти в името 

на просперитета на СУ „Васил Левски”, гр.Русе, и на неговите ученици. 

 

ДЕЙСТВИЯ  

 

1. „Закрила на деца с изявени дарби" 

2. "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в 

училището” 

3. "Осигуряване на закуска на всеки ученик в I - IV клас” 

4. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на 

добри практики.. 

    5. Развитие на конкурентноспособността на училището.       

    6. Участие в националните програми: 

          -„Квалификация", чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на 

системата за въвеждане на новата структура на средното образование.  

         - „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са 

свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния 

процес. 

         -  „Модернизация на материалната база в училище", 

         -  „Училището - територия на учениците“ 

        - „Диференцирано заплащане“ 

        - НП„Ученически олимпиади и състезания" 

        -  „Проект подобряване качеството на образование чрез осигуряване целодневна 

организация на обучение" 

       - Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   

отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез 

създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и 

икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:  

      - „Стипендии на ученици след завършено основно образование".   

 

9.11. Приоритетно направление ХІ. 

Създаване на условия за преминаване от целодневна на полудневна организация на 

учебния ден: 

ЦЕЛ: 

Спазване на изискването на параграф 4 от Наредба № 10/01.09.2016 год. на МОН за 

организацията на дейностите в училищното образование за преминаване на едносменно обучение 

само преди обяд. 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Подаване на докладна записка до общинския съвет за преотстъпване на корпус от сградата на 

ОУ „Н. Обретенов“ – Русе на СУ „В. Левски“ – Русе. 

2. Подаване на докладна записа до кмета на Община Русе за изграждане на надлез над бул. 

„Христо Ботев“ с цел безопасно придвижване на учениците от кварталите „Дружба“ и 

„Чародейка“. 

3. Редуциране на училищния план-прием в І клас и приемане на ученици единствено от района на 

двете училища. 
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4. Поетапно преминаване на учениците от начален етап в новия корпус и организиране на 

обучението от І до ІV клас само преди обяд. 

5. Редуциране на държавния план-прием от 4 на 3 паралелки. 

6. Организиране на обучението на учениците от V до ХІІ клас в сградата на СУ „В. Левски“ – 

Русе на една смяна, само преди обяд. 

 

9.12. Приоритетно направление XII.  

Ритуализацията и формирането на любов към училището като един от водещите 

приоритети: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Създаване на Правила за символите и ритуалите в училище. 

2. Спазване на утвърдените училищни ритуали, свързани с:  

а) откриването и закриването на учебната година; 

б) официалното раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението за 

завършен начален етап на основната степен, свидетелството за основно образование и дипломата 

за средно образование; 

в) награждаване на отличили се ученици и учители;  

г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме;  

д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои 

и будители, на празника на патрона на училището;  

е) изпращане на завършилите зрелостници;  

ж) традиционни срещи на бивши възпитаници на училището;  

 

3. Традицията и отговорното поведение на учениците при: 

а) носенето на училищната униформа, съответните знаци и символи;  

б.) възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание 

чрез:  

    - изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти;  

    - поставяне на националния флаг на фасадата на училището.  

4. Участието на учениците чрез подходящи за възрастта им, включващи демократични практики, 

като: 

а.) участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство;  

б.) организиране на доброволчески дейности в и извън училище;  

в.) поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, 

телевизия, списания, интернет страници и др.);  

г.) организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;  

д.) организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и 

културните дати и празници;  

е.) организиране на обучения на връстници от връстници;  

ж.) развиване на младежкото лидерство;  

з.) участие в клубове и неформални групи по интереси;  

5. Традиция във формите на ученическо самоуправление и представителство, практики.  

 

Х. ФИНАНСИРАНЕ  
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Въвеждането на делегиран бюджет, като нов 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 четиригодишния 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 формулата 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. Размерът на 

финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще 

претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината. С въвеждане на целодневно 

обучение за учениците от І до ІV клас разчитаме на дофинансиране за увеличения брой учители, 

съобразно броят им за съответната учебна година. 

Извънредните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за: 

-стипендии; 

-учебници и учебни помагала (рециклируеми); 

-здравни кабинети; 

-капиталови разходи; 

-спорт; 

-добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане; 

-добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна 

форма на обучение; 

-средствата по национални програми за развитие на образованието; 

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

разпределение. 

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

„Квалификация") са включени в единните разходни стандарти. Средства ще постъпват при 

въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) 

и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за 

диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри. 

Ще разчитаме и на приход на училището от наеми. Приходите на училището ще постъпват 

директно по банковата ни сметка и ще се разходват за подобряване на материалната база. 

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти. 

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

вътрешните правила за работна заплата. 

Нашите усилия ще бъдат насочени към: 

- Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво училище. 

- Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.  

- Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което 

означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска 

европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло. 

- Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. 

- Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата 

дейност на училището. 

- Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни 

дейности с обществения съвет.   
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Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за 

развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и 

разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на 

резултатите, постигнати от учениците. 

 

 

Настоящата Стратегия е обсъдена и приета на ПС с Протокол № 1/12.09.2016 год. и 

утвърдена със Заповед № 934/13.09.2016 год. 
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Приложение № 4 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ 

КЪМ СУ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ " - ГР. РУСЕ 

 

 

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът 

на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна система като част от 

стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително предучилищно 

образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на 

децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

 

І. МИСИЯ 

 

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна 

дейност в Подготвителните групи, които осигуряват максимално развитие на детския личностен 

потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на 

способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите в личностното 

развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова 

идентичност; формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с критическо мислене 

и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, 

умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на Подготвителните групи в СУ "Васил 

Левски" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, 

познание и общуване  и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа. 

 

 

ІІ. ВИЗИЯ 

 

             Утвърждаване в общественото пространство на Подготвителните групи към СУ "Васил 

Левски" като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда 

за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като 

съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:  

        - осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и 

творческо развитие на децата от 5 и 6-годишна възраст;  

        -гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - 

образователен процес в педагогическото взаимодействие; 

        - водене на постоянен конструктивен диалог с доверие и подкрепа на родителите в името на 

децата. 

 

 

III. ЦЕННОСТ 

1. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ 

 

Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в 

рамките на определен период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е 

цялостна дейност, която обхваща детето още при първите му стъпки в детското заведение и 



39 

трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много важни помощта и 

сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори. 

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез 

разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават 

впечатленията и преживяванията на децата. Национални празници, народни празници, велики 

български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. – всичко 

това са аспекти от бъдещата дейност на Подготвителните групи, които ще допринасят за 

активното съприкосновение на децата с българското,  укрепване на  националното им 

самосъзнание и ще ги направят горди със своята национална принадлежност. 

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на 

педагозите. То може да се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на 

национални герои, с изучаване на народни танци, със срещи с творци на българското изкуство, 

както и с организиране на специални празници по повод на традиционни български народни 

обичаи.  

 

2. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

 

 Приоритет на Подготвителните групи към СУ "Васил Левски" ще бъде редовното излизане сред 

природата  със съдействието на туроператорски фирми и със съдействието на родителите. При 

тези излизания, освен търсене на оздравителен и закалителен ефект, ще се работи и по посока на 

екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма. 

➢ Наблюдаване в естествени условия на природни обекти; 

➢ Проследяване развитието на някои от тях чрез неколкократни посещения на едни и 

същи места и  откриване  закономерностите в тяхното развитие; 

➢ Наблюдаване промените на климата през различните сезони и влиянието на тези 

промени върху развитието на растенията и животните; 

➢ Обучаване в основните правила на планинския туризъм и развиване на специфични 

умения, необходими на човека при престоя му в планината; 

➢ Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основните 

двигателни дейности в естествени условия сред природата на подходящо избрани безопасни 

места; 

➢ Развиване на качествата наблюдателност, съобразителност, бързина на реакцията и 

други; 

➢ Развиване на морално-волеви качества, които се изявяват най-добре в екстремни 

ситуации: упоритост, издръжливост, смелост, всеотдайност, взаимопомощ, съпричастност; 

➢ Осъзнаване значението на природата за живота на човека и необходимостта от 

опазването и съхранението й; 

➢ Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане 

на грижи за опазването й. 

 

3. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ 

 

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на 

подкрепяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, както и възможност за обучение по 

индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, 

както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца. Началото на работата ни 

в тази насока е поставено с обучението на педагогическия екип. Те са запознати с главните 
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аспекти на тази специфична дейност и са полезни за отглеждането, развитието и възпитанието на 

такива деца.  

 

4. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 

 

Освен, че е важна цел в развитието на българското общество в момента, тя е и важен 

приоритет при възпитанието на децата в подготвителните групи. Те трябва да осъзнаят себе си не 

само като горди граждани на Република България, но и като част от голяма Европа и от света 

като цяло. 

Много международни организации работят целенасочено по посока преодоляване на 

различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. Приети са редица документи, 

най-важния, от които “Конвенция за защита правата на детето”,  ратифициран и от българското 

правителство. В унисон с тази Конвенция, децата трябва да се възпитават в посока на осъзнаване 

правата и задълженията си. Важна насока на нашата работа е да ги научим на толерантност, 

търпимост, уважение – основни принципи на отношенията между хората по целия свят в новите 

граждански общества. Децата трябва да получават все по-големи възможности за участие в 

дейността на своето общество като подготовка за поемане на отговорностите в живота. 

 

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-

образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за 

осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето на разнообразни 

пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват 

възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-

образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с 

детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на 

мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на 

личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със 

семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на 

необходимите педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание 

на децата.  

 

1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

 

Наша цел е да помагаме в развитието на капацитета и способностите на децата от 

подготвителните групи, да създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успех във 

всички техни начинания. Ние насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение 

към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване. 

Ефективно подпомагаме и стимулираме децата в различни области. 

 

2. ПОДЦЕЛИ 

 

2.1. Повишаване качеството на образование в Подготвителните групи към СУ "Васил Левски" и 

постигане максимално високи резултати при възпитанието и обучението на децата в 

съответствие с ДОИ и динамичните промени в развиващото се демократично общество. 
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2.2.Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през 

целия живот както при децата, така и при служителите. 

2.3. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на 

физически и морално здрави и дееспособни личности. 

2.4. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 

нейната индивидуалност и самостоятелност. 

2.5. Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции. 

2.6. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, 

културни, обществени и други институции.                  

2.7. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на 

собствената си идентичност. 

2.8. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричасност както 

към националните, така и към глобалните проблеми на човечеството. 

2.9. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители. 

 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА  

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ КЪМ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 

 

          5.1. Стратегически приоритети 

 5.1.1. Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност-работа по минипроекти 

със съдържателни и действени характеристики; работа по проекти и други. 

5.1.2.Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на 

позитивна образователна среда. 

5.1.3.Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната 

група в училище 

5.1.4.Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на 

благоприятна семейна и обществена среда. 

 

          5.2. Приоритетни направления  в дейността на Подготвителните групи към СУ 

"Васил Левски": 

 

 5.2.1.Непрекъснато повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и 

възпитание в педагогически ситуации и допълнителни форми на въздействие. 

 5.2.2.Усъвършенстване системата за постоянното повишаване квалификацията и перманентно 

обучение на учителите. 

5.2.3.Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата 

взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и 

физически затруднения. 

5.2.4.Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата. 

5.2.5.Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност. 

 5.2.6.Осигуряване на широк спектър от допълнителни форми за свободното време на децата и 

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

 5.2.7. Участие в национални и регионални програми и проекти. 

 

 

 

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
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         1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда. 

         2.Стимулиране развитието напрофесионалната компетентност на педагогическите екипи, 

отговаряща на образователните изисквания и потребности. 

3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. 

4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 

 

 

VIІ. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

   1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. 

   2. Равен достъп - Всяко дете постъпило в детското заведение има право да получи качествено 

образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 

    3.  Сътрудничество -Успешната образователна и възпитателна политика  се основава на 

широко участие в сътрудничество с други институции. 

     4. Отговорност - Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 

персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, 

осъществявана в подготвителните групи, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие. 

      5. Гъвкавост - Образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и да предоставя възможности за свободен избор на 

децата. 

      6. 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 образователната политика на 

детското заведение и общо културно-езиково пространство. 

      7. Новаторство - Административното ръководство и педагогическият екип са отворени за 

възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати в работата им. 

      8. Отчетност - Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и 

се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност. 

 

 

VIIІ. ДЕЙНОСТИ 

 

➢ Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна 

информация за здравословното, физическо и  психическото състояние на децата при постъпване 

и по време на престоя им в подготвителната група. 

➢ Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие. 

➢ Разпределение на формите на педагогическо въздействие. 

➢ Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП) 

➢ Разработване на Механизъм за взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование. 

 

1.Възпитателно-образователни дейности. 

 

1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие 

 

➢ Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и 

достойнство;приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване 
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на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; 

подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. 

 

➢ Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на 

развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради 

педагогическото взаимодействие. 

 

➢ Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни 

дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; 

стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения; 

 

➢ Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват 

непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, 

осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие. 

 

➢ Холистичен -детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се 

работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има 

такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда 

цялата картина. 

 

➢ Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да 

действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; 

цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително 

настроени връстници и възрастни. 

 

➢ Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за 

растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване 

качество на живот за всяко дете. 

 

 

1.2. Форми на педагогическо въздействие: 

 

➢ Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане 

на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно 

образование. В Подготвителните групи към СУ "Васил Левски" ще се провеждат основни 

форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления: 

 

• Български език и литература - Съдържанието на образователното направление 

е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, 

Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно 

произведение и Пресъздаване на литературно произведение. 

• Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, 

Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми. 

• Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано 

в четири образователни ядра:Самоутвърждаване и общуване с околните, 

Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и 

Културни и национални ценности. 
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• Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по 

образователното направление децата развиват своите познавателни и 

изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество. 

• Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и 

игра и Елементи на музикалната изразност.  

• Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното 

направление е систематизирани в четири основни ядра:Конструиране и 

моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и 

инициативност, Техника.  

• Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна 

дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа 

дееспособност, Игрова двигателна дейност. 

 

➢ Допълнителни форми на педагогическо въздействие: 

 

• Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др. 

• Утринна гимнастика 

• Творчески занимания по интереси  

• Празници и концерти - в подготвителната група и училището. 

• Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, 

изложби, музеи и др. 

• Разходки и екскурзии сред природата 

• Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици. 

• Формиране на етични форми на общуване. 

• Формиране на есетически усет 

• Групова работа с психолог, базирана на принципите на Приказкотерапията. 

• Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни 

взаимоотношения и екипна работа. 

 

 

1. 3. Разпределение на формите на педагогическо въздействие: 

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в 

предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата 

календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 

Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.В 

случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса 

на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за 

децата.Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.  

В СУ "Васил Левски" подготвителните групи са с полудневна организация. Полудневната 

организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките 

на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.  
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Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се 

определят с Правилника за дейността на детската градина или училището. 

В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в 

неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 

осигуряват и: 

• условия и време за игра и почивка; 

• условия и време за закуска; 

• дейности по избор на детето. 

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и 

организират деня на детето в предучилищното образование.Конкретното разпределяне на 

педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и 

седмично разпределение. 

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се 

провеждат са, както следва: 

➢ За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой -15; 

• Български език и литература - 3 

• Математика - 2 

• Околен свят - 2 

• Музика - 2 

• Изобразително изкуство - 2 

• Конструиране и технологии - 2 

• Физическа култура - 2  

 

➢ За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 17. 

• Български език и литература - 3 

• Математика - 3  

• Околен свят - 2 

• Музика - 2 

• Изобразително изкуство - 2 

• Констриуране и технологии - 2 

• Физическа култура - 3 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 

минути – за трета и за четвърта възрастова група. 

Годишните разпределения и методите за проследяване постиженията на децата са описани в 

Приложение 1 (за 3 възрастова група) и Приложение 2 (за 4 възрастова група).  

 

1.4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование 

➢ Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на 

съответната група в началото и в края на учебното време по образователните 

направления. 

➢ Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на 

групата. 

➢ След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за 

индивидуалните постижения на детето. 

➢ В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско 

портфолио. 

➢ Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. 

В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо 
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взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се 

предава. 

➢ В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната 

подготвителна група установява готовността на детето за училище, като отчита 

физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.  

➢ Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за 

децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование. 

➢ Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 

май на съответната учебна година и описва готовността на детето за постъпване в 

първи клас и е в съответствие с очакваните резултати. 

➢ В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за 

участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

➢ Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в 

удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете 

може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в 

държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. 

 

1. 5.  Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на 

децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции. 

 

➢ Връзки с родителите 

 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, 

учителите, директора и другите педагогически специалисти.Сътрудничеството и 

взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и 

родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и 

за формиране на положително отношение към училището и мотивация за 

учене.Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са изградени върху основата 

на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо 

реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и 

училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището, се осъществяват при 

условия и по ред, определени с Правилника за дейността на училището, чрез: 

• Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

• Родителски срещи; 

• Проучване желанията и мненията на родителите; 

• Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и 

индивидуалните постижения на всяко дете; 

• Провеждане на открити моменти; 

• Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

• Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в 

подготвителните групи и училище; 

• Съвместна работа с Училищното настоятелство и Родителският актив; 

• Други форми за комуникация. 
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➢   Външни връзки 

 

• Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, 

поставени от родители; 

• Връзки с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за 

изяви на деца със заложби в различните видове изкуства. 

•  Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи 

дейността на училището: 
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Приложение № 1 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , ГР.РУСЕ (2016-2020) 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на СУ„Васил Левски“, гр.Русе (2016-2020) е съгласуван с целите на Стратегията на 

Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот 

за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни 

стандарти по чл. 22 от ЗПУО. 

  

Дейности 

Отговорни лица, 

институции и 

организации; срокове 

 

 

Финанси 

ране 

 

Индикатори 

срок отговорник 

Приоритетно направление 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование: 
1.1. Изготвяне на анализ на образователната 

реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели 

за превръщането на образованието като 

национален приоритет и намиране мястото 

на образователната институция в контекста 

на промените. Квалификация на ръководния 

персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на 

училищните политики към новите 

образователни цели. 

Септ. 2017  Директор не изисква 

средства 

Утвърден план за изпълнение на 

стратегическите цели. 

Актуализирани вътрешни 

правила 

1.2. Изпълнение  на актуалната вътрешна 

нормативна уредба за изпълнение 

дейностите.  

Септ., 2017 Директор, гл. 

учители, 

председатели на 

постоянни 

комисии 

Не изисква 

средства 

Актуализирани вътрешни 

нормативни актове 

1.3. Актуализиране на училищна система за 

качество.  

Всяка учебна 

година 

септември- 

октомври 

Директор; 

Комисия 

При 

необходимост 

за консултации 

Изградена система за качество 
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1.4. Разработване на училищни учебни планове за 

всяка паралелка – всяка година. съгласно 

изискванията на Стандарта за учебния план, 

приемането им с решение на педагогическия 

съвет, съгласуване с обществения съвет към 

училището при условията и по реда на чл. 

269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование  

Септември 

2017 

Утвърждава не 

от директора на 

училището ПС - 

приемане. 

Директор- 

утвърждаване 

не изисква 

средства 

Разработени и утвърдени 

училищни учебни планове – по 

паралелки за 2017-2018 год. 

1.5. Актуализиране на разработената годишна 

училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден в съответствие 

със Стратегията и спецификата на 

училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за 

организация на дейностите/  

Септември 

2017 

Училищна 

комисия, ПС 

не изисква 

средства 

Разработена и утвърдена 

програма за целодневна 

организация / за 2017-2018 год. 

1.6. Изграждане на училищни екипи за:  

- подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика; 

 - изграждане на позитивен организационен 

климат;  

- утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 развитие на училищната общност. 

 

Октомври 

2017 г. 

ПС 

 Екипи 

не изисква 

средства 

1. Изградени училищни екипи за: 

 -подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика; - изграждане 

на позитивен организационен 

климат; утвърждаване на 

позитивна дисциплина;  

-развитие на училищната 

общност. /за 2017-2018 Г./ 

1.7. Ясно дефиниране на системата от 

индикатори за контрол и инспектиране на 

образователната институция  

Септември 

2017 

Директор, 

главни учители 

Пед. съвет, 

не изисква 

средства 

Разработени планове за 

контролната дейност 

 

 

 

1.8. Подготовка на учениците за успешно 

полагане на изпитите от НВО. 2016 

2016-2020 г. Пед.специали 

сти  

Не изисква 

средства 

1.Относителен дял ( в %) на 

учениците, успешно положили 

изпитите от НВО към общия 

брой ученици съответно в ІV и 

VІІ клас 

1.9. Организиране на допълнително обучение по 

време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на 

училището за ученици с обучителни 

трудности. При необходимост 

допълнителното обучение може да продължи 

и през следващата учебна 

 

2016-2020  Директор Не изисква 

средства 

Проведени допълнителни 

обучения. Относителен дял ( в %) 

на учениците на поправителен 

изпит към общия брой ученици 
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1.10. Изготвяне на програма за превенция на 

ранното отпадане от училище по различни 

причини.  

2016-2020 Директор 

Председател на 

комисията 

Не изисква 

средства 

Относителен дял (в %) на 

отпадналите по различни 

причини от обучение 

1.11. Организиране от училището състезания, 

конкурси и др.  

2017-2018 Гл.учители Средства за 

награди от 

училищен 

награден фонд 

и спонсори 

Протоколи от организирани и 

реализирани от училището 

състезания, конкурси; 

публикации в училищния сайт, 

сайта на РУО, медии. 

1.12. Подготовка за участие на ученици в 

състезания, олимпиади, конкурси и др.  

 2016-2020 Педагогически 

специалисти 

Средства за 

награди от 

училищен 

награден фонд 

и спонсори 

Резултати от участието на 

ученици в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

1.13. Продължаващо изграждане на екипи за 

работа по проекти   

2017 Директор Не изисква 

средства 

Изградени екипи за работа по 

проекти: 

- НП „Без свободен час“; 

- „Твоят час“ 

Приоритетно направление 2. Квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол 
2.1 Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на вътрешно 

училищно ниво; Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, участвали през 

календарната година в продължаваща 

квалификация.  

Септември 

2018 

Директор, ПС 1% от бюджета 

или съгласно 

КТД - 

-Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, 

участвали през календарната 

година в 16 учебни часа . --

Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, 

участвали през календарната 

година в дългосрочни обучения 

над 60 учебни часа по видове 

образователни институции. 

2.2. Проучване на нагласите и потребностите от 

квалификация на персонала в училище и 

провеждане на ефективни обучения с доказан 

резултат съобразно придобитите нови 

компетентности.  

Септември 

2017, 2018, 

2019, 2020 

Главни учители, 

председатели на 

МО 

не изисква 

средства 

Проведени анкети за допитване 

– при необходимост от такива 

2.3. Изработване на План за квалификация, 

съобразен с изискването педагогическите 

специалисти да повишават квалификацията 

си с не по-малко от 48 академични часа за 

всеки период на атестиране и не по-малко от 

16 академични часа годишно за всеки./чл.223 

ЗПУО /; Главен учител, председатели на 

Септември 

2016, 2018, 

2019, 2020 

Главни учители, 

председатели на 

МО 

не изисква 

средства 

Изработен план 



51 

училищни екипи   

2.4. Създаване на стимули за мотивация за 

повишаване квалификацията на членовете на 

колектива чрез учене през целия живот..  

Постоянен Директор Съгласно 

предвидени в 

бюджета 

средства за 

награди 

Утвърден механизъм за 

мотивация 

2.5. Мултиплициране и практическо приложение 

на добрия педагогически опит, получен по 

време на квалификационната дейност.  

Постоянен Директор За педагогически 

специалист  - 

Грамота за 

постижения в  

учебната работа 

и еднократна 

парична премия 

от  50 лв. и 

Грамота за 

постижения в  

учебната работа 

и еднократна 

парична премия 

от 100 лв. 

Утвърдени награди за високи 

постижения в учебната дейност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши 

училища и научни организации.  

постоянен главни учители, 

председатели на 

екипи, комисии  

1%  съгласно 

КТД 

План за квалификация на РУО 

и други институции 

2.7. Споделяне на резултатите от обученията и 

мултиплициране на добрия педагогически 

опит чрез различни форми на изява:  

- Дни на отворени врати,  

събирания на Педагогическите екипи по 

ключови компетентности и др. 

 - Осигуряване на всеки педагогически 

специалист условия за популяризиране на 

добрия педагогически опит: 

 – по направления – /клубове, техника, 

постери и др. 

- по направления - хуманитарно, 

природонаучно, технологично, изкуства и 

спорт  

 

 

постоянен Всеки 

педагогически 

специалист 

При възможност 

– разчет за 

консумативи 

Протоколи от заседания на МО, 

относителен дял в % на 

резултатите от обучението на 

учениците 
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Приоритетно направление 3. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно 

средище 
3.1. Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на училището 

постоянен Директор, 

учител, 

отговарящ за уеб 

сайта на 

училището; 

Отговарящи за 

излагането на 

документите на 

достъпно място 

в учителската 

стая и/или табла 

за информация 

не изисква 

средства или 

само за 

поддръжка на 

училищен уеб 

Наличие на сайт; ФБ група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Актуализиране на изградената вътрешна 

система за движение на информацията и 

документите в образователната институция 

/справка СФУК/: 

 - Инструкция за вътрешна комуникация;  

- Правилник за документооборота  ,  

Септември- 

октомври, 

2017 г. 

Директор 

ЗДАСД 

не изисква 

средства 

Утвърден правилник за 

движение на информация 

3.3. Припомняне пред педагогическия екип на 

Стандарта за физическата среда и 

информационното и библиотечното 

осигуряване и Стандарта за информация и 

документите  

Септември- 

октомври, 

2017 г. 

Директор, 

ЗДУД,  ЗДАСД 

не изисква 

средства 

Заповед за информацията и 

документите в училището 

3.4. Осигуряване на достъп до учебната 

документация по изучаваните учебни 

дисциплини,  

постоянен Директор, ЗДУД не изисква 

средства освен 

за размножаване 

на документите 

Наличие на учебни планове и 

програми 

3.5. Осигуряване на резервни комплекти от 

учебници и учебни помагала в училищната 

библиотека  

постоянен Счетоводител, 

отговарящ за 

библиотеката 

В зависимост от 

броя ученици 

наличие на достатъчен брой 

резервни комплекти. 

 

  

3.5. Осигуряване изрядно водене на училищната 

документация  

постоянен Зам. директори 

главни учители 

учители 

Средства за 

класьори, папки, 

библиотеки, 

стелажи 

Класьори, папки, библиотеки, 

стелажи, компютри, носители 

на информация 

3.6 Поддържане състоянието на библиотечната 

информация съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, 

постоянен Зам. директори 

главни учители 

учители 

В зависимост от 

нуждите 

Училищна библиотека 
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информационното и библиотечно 

обслужване;  

3.7 Набавяне на справочна и художествена 

българска литература 

постоянен Зам. директори 

главни учители 

учители 

Сума, в 

зависимост от 

заявените 

бройки и 

нуждата за 

училището 

Набавена справочна и 

художествена българска 

литература 

 

 

 

3.8 Справочна и художествена българска, 

англоезична и др. чуждоезична – по 

профилите, литература 

постоянен Зам. директори 

главни учители 

учители 

Сума, в 

зависимост от 

заявените 

бройки за 

нуждата на 

училището 

Набавена справочна и 

художествена  чуждоезична 

литература 

3.9. Методическа литература и др.  постоянен ЗДУД, 

председатели на 

МО 

Сума, в 

зависимост от 

заявените 

бройки и 

нуждата за 

училището 

Набавена методическа 

литература и др. 

 

 

 

 

Приоритетно направление 4.  Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците и нарастващата взискателност на родителите 
4.1. Продължаващо създаване условия за 

интегриране на ученици със СОП  

2017-2020 Ресурсен учител, 

счетоводител, 

директор 

В зависимост от 

нуждите на 

училището 

Наличие на ресурсни учители 

4.2. Яснота по Стандарт за приобщаващото 

образование; Изготвяне на програма за 

осигуряване на равен достъп до образование  

Октомври 

2017 г. 

Ресурсни и 

преподаващи 

учители 

Не изисква 

средства 

Изготвена програма за 

осигуряване на равен достъп до 

образование 

4.3. Продължаващи мерки за социализиране на 

ученици, за които българският език не е 

майчин; 

 -Програма за превенция на ранното 

напускане от училище.  

-Участие в различни форми на 

сътрудничество с неправителствени 

организации, регионалните управления по 

образование, органите за закрила на детето и 

др.  

Ноември 2017 Председател на 

комисията 

не изисква 

средства 

Утвърдени мерки за 

социализиране на ученици, за 

които българският език не е 

майчин; 

Програма за превенция на 

ранното напускане от училище 

 

 

 

4.4. Изграждане на правила за разрешаване на 2017  Предс. на не изисква Изградени правила за 
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възникнали конфликти; 

 - Изграждане на механизъм за превенцията и 

разрешаването на конфликти и търсене на 

подкрепа и партньорство в и извън 

общността; 

- Създаване на правила в училищните 

общности за решаване на конфликти в дух на 

сътрудничество с цел постигане на бързи и 

обосновани резултати посредством 

използването на доказани стратегии за 

решаване на конфликти; 

 - Изграждане на училищна комисия за 

превенция на тормоза и насилието. 

комисията за 

противодействие 

на тормоза 

средства разрешаване на възникнали 

конфликти; 

План и отчет за работа на 

училищния координационен 

съвет за справяне с тормоза в 

училище по изпълнение на 

„Механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз“ 

4.5. Съвместна работа на педагогическия 

съветник и/или психолог с класните 

ръководители по изпълнение на Програмата 

за превенция на тормоза и насилието, както и 

дейности за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение, които са израз на 

общата воля и на координираните усилия на 

всички участници в образователния процес 

  не изисква 

средства  

Назначен пед. съветник 

психолог 

 Разработена Програма 

 Брой реализирани дейности 

4.6. Активно включване на учениците в 

дейността на училищните медии 

Създаване на училищен вестник 

2017  Учител по БЕЛ не изисква 

средства 

Брой издания 

Приоритетно направление 5.  Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата 
5.1. Разработване на допълнителни мерки за 

адаптиране на ученика към училищната 

среда  

постоянен Зам. директори 

главни учители 

учители 

Не изисква 

средства 

Тематични планове на класните 

ръководители 

5.2. Изграждане на КУТ и училищни Комисии по 

безопасност и здраве и уреждане в правилник 

правата и задълженията им за 

предотвратяване на рисковете  

Октомври 

2017 

Директор, КУТ не изисква 

средства 

Действащ комитет по условия 

на труд 

 

 

5.3. Регламентиране условията за записване и 

промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно 

Стандарта за организация на дейностите 

чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.  

 

През 

годините 

Директор, не изисква 

средства 

Правилник за дейността на 

училището, Протоколи от ПС 

5.4. Създаване на възможности за включване на 

ученика в различни училищни общности в 

По годишен 

план 

Пед. 

специалисти 

При 

необходимост 

Създадени възможности за 

включване на ученика в 
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зависимост от неговите интереси и 

потребности;  

-Включването на ученика в различни 

училищни общности в зависимост от 

неговите интереси и потребности  

различни училищни общности – 

клубове, школи и др. 

 

 

 

 

5.5. Осигуряване на различни форми на обучение  Септември 

2017 

Директор  Осигурени алтернативни форми 

на обучение 

5.6. Създадени възможности за приложение на 

ИКТ в образователния процес по всички 

учебни предмети 

2017-2020 Директор Мултимедийни 

проектори, бели 

дъски, екрани, 

лаптопи; 

Средства за 

софтуери. 

Наличие на 

достъпни 

източници: 

 -Научна литература за 

подготовка на педагогическите 

специалисти;  

-Методически помагала на 

електронен и хартиен носител; -

Интернет платформа за 

справочна литература; 

 -Кабинети и стаи с 

интерактивна образователна 

среда; 

- персонални лаптопи 

5.7. Разработване от страна на педагогическите 

специалисти на свои модели на интерактивни 

добри педагогически практики;  

2017-2020 Пед. 

специалисти 

Не изисква  

5.8. Създаване на постоянни условия за гъвкаво 

прилагане, изменяне и адаптиране методите 

на преподаване от страна на учителите с 

оглед постигането на по- добри резултати от 

ученето 

2017-2020 Директор, не изисква 

средства 

 

 

 

 

 

 

Приоритетно направление 6.  Взаимодействие с родителската общност 
6.1. Дейности по плана за възпитателната 

дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите   

2017 Ученически 

парламент 

Обществен 

съвет ПС 

не изисква 

средства 

Утвърден план на 

възпитателната дейност в 

партньорство с представителите 

на ученическото 

самоуправление и родителите 

6.2 Ранно откриване на ученици с асоциално 

поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им  

2016-2020 Училищни 

екипи 

Средства за 

консумативи 

Брой проведени анкети, брой 

срещи и разговори с доказан 

ефект. 

6.3. Индивидуално консултиране на ученици по 

проблеми, свързани с тяхното поведение, с 

2016-2020 Училищни 

екипи  

не изисква 

средства 

-Брой разговори, наблюдения и 

проучвания; 
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взаимоотношенията с връстници, родители, 

учители или с психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие.  

- график за консултации; 

- допълнителен час на класа 

6.4. Реализиране на дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности. 

 -Ученически инициативи за изразяване 

почит към националните герои и вековната 

ни история – разписани инициативи за всеки 

празник, вкл.  

-Творби на учениците и възможности за 

публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии.  

2016-2020 Класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Брой реализирани дейности за 

възпитание в национални и 

общочовешки ценности; 

Правила за символите и 

ритуалите 

6.5. Формиране на нагласи у родителите за 

партньорство и сътрудничество чрез 

организиране на родителски срещи и 

тематични инициативи на паралелките 

2016-2020 Педаг. 

специалисти, 

директор 

Не изисква 

средства 

Брой организирани родителски 

срещи % присъстващи на 

род.срещи 

 

 

6.6. Реализиране на дейности за удовлетворяване 

на родителите по конкретни въпроси - 

проучвания чрез анкети, интервюта и др.  

2016-2020 Класни 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Брой реализирани дейности 

6.7. Дейности на УН и родителските активи   2016-2020 Председатели Не изисква 

средства 

Брой проведени дейности 

Приоритетно направление 7.  Осигуряване на извънкласни форми за учениците и създаване на условия за 

личностната им изява, инициатива и творчество 
7.1. Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови 

проблеми  

2016-2020 Директор Не изисква 

средства 

 

7.2. Надграждане на системата за поощрения и 

награди на  ученици и учители за активно 

включване в извънкласните и 

извънучилищни дейности.  

2017 Директор Награден фонд 

на Утвърдена 

система за 

поощрения и 

награди 

Утвърдена система за 

поощрения и награди на 

ученици и учители в ПДУ 

7.3. Функциониране на различни форми на 

извънкласна и извънучилищна дейност. 

Разработване на планове по направления за 

усвояване на ключовите компетентности 

2017  Предс. 

обединения 

Не изисква 

средства 

Наличие на функциониращи 

различни форми на извънкласна 

и извънучилищна дейност. 

7.4. Популяризиране на добри практики с цел 

приобщаване и участие на ученици в 

2017-2020 директор Не изисква 

средства 

Брой споделени добри практики 

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

извънучилищни форми, 

публикации в училищния сайт 

и сайт на РУО, медии 

Приоритетно направление 8: Инвестиции в образованието или финансови ресурси. Подобрение във 

вътрешната и външна страна на училището 
8.1. Създаване на условия за участие в 

национални, европейски и други 

международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти  

 2017,2018, 

2019, 2020. 

Директор, зам. 

директори 

не изисква 

средства 

Осигурени помещения; 

Обучения; Техника; Други 

необходими ресурси. 

 

 

 

 

8.2. Разработване на бюджета съобразно 

действащата нормативна уредба  

Декември 

2017 – 

февруари 

2018 – спрямо 

Стандарта за 

финансира- 

не 

Директор, 

счетоводител 

Не изисква 

средства 

Разработен и актуализиран 

бюджет от 01.01.2018, съгласно 

Стандарта за финансиране на 

институциите. 

8.3. Осигуряване на прозрачност и публично 

отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи.  

постоянен Директор, гл. 

счетоводител, 

Не изисква 

средства 

1.Публикувани на сайта на 

училището: 

 -Бюджет на училището; 

-Отчети по тримесечия, 

полугодия и календарна година;  

2.Процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

3.Обществени поръчки на 

училището /хранене, ремонти, 

доставки и др./  

8.4. Следване на разработените процедури по 

постъпване и разходване на извънбюджетни 

средства от дарения, спонсорство, наеми, 

проекти и др.,  

През годината Директор не изисква Разработени процедури по 

постъпване и разходване на 

извънбюджетни средства от 

дарения, спонсорство, наеми, 

проекти и др.  

8.5. Осигуряване на инвестиции в 

образователната институция и тяхното 

законосъобразно, целесъобразно и 

икономично използване.  

постоянен Директор, 

счетоводител 

 Относителен % приходи от 

наеми, проекти, спонсорства 

дарения спрямо общия бюджет 

8.6. Привличане на алтернативни източници за При Директор, Не изисква Брой договори за привличане на 
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финансиране от работа по проекти и 

програми, дарения, наеми  

възможност счетоводител, 

училищни 

комисии за 

разработване на 

проекти 

средства алтернативни източници за 

финансиране,спонсорство и др. 

 

 

 

8.7. Инвестиции за подобряване на материално-

техническата база: 

- Спортна зала; 

- Нова подова настилка (ламинат) на 

всички класни стаи; 

- Ремонт на ІV етаж, източно крило; 

- Ремонт на стъпалата около 

училището и училищния двор. 

2018 г. Директор, 

главен 

счетоводител, 

ЗДАСД 

Средства от 

Община Русе и 

бюджета на 

училището 

Сключени договори за строеж на 

залата;  

8.8. Инвестиции за подобряване на материално-

техническата база 

- Преасфалтиране на всички училищни 

площадки 

2019 г. Директор, 

главен 

счетоводител, 

ЗДАСД 

Средства от 

Община Русе и 

бюджета на 

училището 

Асфалтирани площадки 

Приоритетно направление 9.  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 
9.1. Развитие и разширяване на системата за 

кариерно ориентиране и осигуряване на 

условия за формиране и развитие на умения 

за планиране на кариерата при учениците  

 

 

 

2017 -2020 Директор, 

ЗДУД, кл. р-ли 

Не изисква 

средства 

 

9.2 Разработване на иновативни форми на 

изграждане на контакти, сътрудничество и 

партньорство между обучители и обучаеми. 

Дейности за сътрудничество между 

училището и посолствата на Китайската 

народна република и на Япония 

2017 -2020 Директор, 

ЗДУД 

 Предишен опит в 

сътрудничеството 

9.3. Сътрудничество с ВТУ” Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. В. Търново и Институт 

„Конфуций“ за продължаващо обучение  на 

ученици от СУ „В. Левски” за повишаване на 

нивото на усвояемост на китайския език през 

годините. 

2017 -2020 Директор За стипендии Предишен опит в 

сътрудничеството, „Зелени 

училища“ в Китай 

9.4. Засилване на сътрудничеството с Русенския 

исторически музей и с библиотеката като 

инициатори и двигатели за развитие на 

2017 -2020 ЗДУД, 

преподаватели-

те по БЕЛ и ИЦ  

Не изисква 

средства 

Наличие на опит в съвместни 

дейности 
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общностите и стимулиране на гражданска 

активност на местно ниво посредством 

дейности за учене през целия живот 

9.5. Участие в проекти по   

 Програма „Еразъм +“ 

2017-2020 Учители по АЕ При 

необходимост  

Наличие на опит 

9.6 Организиране на обучения, семинари и 

кръгли маси за запознаване на учениците с 

възможностите за учене през целия живот – у 

нас и в чужбина 

2017-2020 Учители, 

участвали в 

проекти 

При 

необходимост  

Наличие на опит 

9.7. Провеждане на Конкурс „Млад таланти“ с 

цел подпомагане мотивацията за учене в 

училището и извън него на талантливите 

ученици в СУ „В. Левски”  

2017-2020 ЗДУД, кл. р-ли, 

Преподаватели 

по учебните 

предмети 

При 

необходимост  

Наличие на опит 

Приоритетно направление 10: Участие в национални програми и проекти 
10.1. Участие на училищната общност във всички 

проекти и национални програми обявени от 

МОН и покриващи наши потребности. 

 2017-  2020. Директор, зам. 

директори, 

ръководители 

Не изисква 

средства 

Осигурени помещения; 

Обучения; Техника; Други 

необходими ресурси. 

 

 

10.2. Участие в националните програми и проекти: 

 „Развитие на педагогическите кадри” – за 

допълнителни възможности за 

продължаваща квалификация и за 

надграждане на ключови професионални 

компетентности на педагогическите кадри с 

цел подобряване качеството на българското 

образование и обучение, постигане на по- 

висок обществен статут на педагогическите 

кадри за утвърждаване ролята им на ключов 

фактор в общество, основано на знанието. 

  „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище",  

  „Система за национално стандартизирано 

външно оценяване", чиято основна цел е 

задължителното оценяване на знанията и 

уменията на учениците в края на всеки 

образователен етап (IV, VII, клас) чрез 

национални стандартизирани изпити. 

  "Осигуряване на учебници и учебни 

помагала за учениците в I - VII клас в 

 През 

всичките 

години 

Директор, зам. 

директори, 

ръководител 

направление 

ИКТ 

1.Средства от 

бюджета на 

училището  

2. Средства, 

набрани от УН  

3. Дарения от 

спонсори  

4.Финансира -

не от 

спечелени 

проекти и 

програми 

Досегашен опит в участията на 

училището във всички програми 

на МОН 
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държавните, общинските и частните училища 

в Република България";  

 "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или 

мляко (чай), включително млечно-кисели 

продукти на всеки ученик в I - IV клас ”.  

 Подпомагане на физическото възпитание и 

спорта на учениците по реда на ПМС 

№129/11.07.2000 г. 

 Проект „Твоят час“ – НП по ОП РЧР за 

развитие на извънкласните дейности и 

превенция на отпадането от училище и 

агресията  

 НП „С грижа за всеки ученик“ –Модул 1 – 

подготовка за участие в Олимпиади на 

талантливи ученици  

 

Приоритетно направление 11.  Създаване на условия за преминаване от целодневна на полудневна 

организация на учебния ден 

 
11.1. 1. Редуциране на училищния план-прием в І 

клас и приемане на ученици единствено от 

района на двете училища. 

 

2017-2018 г. Заместник-

директор 

начален етап 

Не изисква 

средства 

Наредба № 10/01.09.2016 год. 

на МОН  

11.2. 2. Поетапно преминаване на учениците от 

начален етап в новия корпус и организиране 

на обучението от І до ІV клас само преди 

обяд. 

2018-2019 г. Директор Средства за 

ремонти, 

отопление, 

осветление и др. 

социално- 

битови 

Наредба № 10/01.09.2016 год. 

на МОН  

11.3. 3. Редуциране на държавния план-прием от 4 

на 3 паралелки. 

 

2018-2019 г. Директор Не изисква 

средства 

Наредба № 10/01.09.2016 год. 

на МОН  

11.4. 5. Организиране на обучението на учениците 

от V до ХІІ клас в сградата на СУ „В. 

Левски“ – Русе на една смяна, само преди 

обяд. 

 

2019-2020 Директор Средства за 

ремонти, 

отопление, 

осветление и др. 

социално- 

битови 

Наредба № 10/01.09.2016 год. 

на МОН  

Приоритетно направление 12: Ритуализацията и формирането на любов към училището като един от 
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водещите приоритети: 
12.1. Спазване и допълване на утвърдените 

училищни ритуали. 

 През 

отчетния 

период и 

завинаги 

Директор, зам. 

директори, 

педагогич. 

съветник 

Не изисква 

средства 

Приети правила и Етичен кодекс 

на учениците 

12.2. Запазване и обогатяване на традициите на 

училището и на добрите нрави, заложени 

като стратегически във възпитанието и 

отговорното поведение на учениците 

 През 

отчетния 

период и 

завинаги 

Директор, зам. 

директори, 

педагогич. 

съветник 

Не изисква 

средства 

Приети правила и Етичен кодекс 

на учениците 

12.3. Участие в различни форми на ученическо 

самоуправление и представителство   

 

 През 

отчетния 

период и 

завинаги 

зам. директори, 

педагогич. 

съветник 

Не изисква 

средства, освен 

за консумативи 

1.Публикация на сайта на 

училището 

2.Процедура за избор на ученици 

за различните длъжности 

3.Ученически парламент 

 

12.4. Участие на учениците в олимпиади, 

конкурси, състезания и оповестяване на 

техните постижения пред широк кръг от 

учители и ученици 

2016- 2020 г. Директор, зам. 

директори, 

педагогич. 

Съветник, 

ръководители, 

учители 

За награди 1.Публикации на сайта на 

училището. 

2. Връчване на утвърдените 

награди на избраните по 

критериите, ученици. 

 

 

 

 


