
С Т Р А Т Е Г И Я   

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД КЪРДЖАЛИ 

ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 ГОДИНА 

Стратегията е актуализирана с Решение на педагогическия съвет – Протокол 

№10/09.09.2020 г.  

I. УВОД 
 

Стратегията за развитие на ПГ „Васил Левски” град Кърджали е основополагащ, 

динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 

балансирано развитие на гимназията за периода 2016-2020 година. Тя е разработена въз основа 

на следните документи, отразяващи държавната образователна политика: 

 Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и държавните 

образователни стандарти (ДОС) 

 Закон за професионалното образование и обучение 

 Национална стратегия за младежта (2010-2020) 

 Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България за периода (2015-2020) 

 Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на 

Република България за периода (2014-2020) 

 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020) 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 

 Областна стратегия за развитие на област Кърджали (2014-2020). 

 Общински план за развитие на Община Кърджали (2014-2020). 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014- 

2020) 

 други нормативни документи за системата на народната просвета. 

В   съответствие с принципа за приемственост, Стратегията е продължение на 

предходните стратегии и отразява основните цели на училището: осигуряване на оптимални 

условия за изпълнение мисията на училището чрез утвърждаване на неговата визия; 

осигуряване на качествено професионално образование и подготовка на специалисти в областта 

на транспорта и машиностроенето; осъществяване целенасочена работа за формиране у 

учениците на гражданско съзнание и поведение; стимулиране творческата активност и 

реализация на учениците; включване на родителската общност и представители на 

работодателите в училищния живот; подобряване на материално-техническата база; 

приложение на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) в образователните 

дейности и управлението на училището; повишаване квалификацията на учителите и 

усъвършенстване на професионалните умения на училищния екип. 

  

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Настоящият анализ отчита резултатите от дейността на училището от учебната 2016-2017 

до 2019-2020 година, както и проблемите, възпрепятстващи изпълнението на поставените цели 

и  задачи. 



МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

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

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание 

и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в 

духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за 

изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия  

се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения 

живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Мотивиране и задържане в училище 

на застрашени от отпадане ученици. 

Главната функция на училището е да учи младите хора как да ползват богатата 

информация, която им предлагат съвременната наука и техника; да прилагат умело и успешно 

придобитите знания в променящите се условия с цел пълноценна бъдеща реализация. 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Утвърждаване на ПГ “Васил Левски” като конкурентноспособно училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство чрез интеграция на 

етническите малцинства; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП 

за утвърждаване на младия човек като гражданин на България, на Европа и на света. 

Училището да бъде координатор във възпитанието и образованието на учениците за постигане 

на морални ценности. Чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни 

умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

Утвърждаване на учебното заведение като единствено в региона за подготовка на 

машиностроителни и транспортни кадри, с отговаряща на съвременните изисквания на 

работния пазар широкопрофилна квалификация. Привличане на потребителите на работна сила 

за участие в процеса на обучение. Подобряване взаимодействието на институциите и 

организациите, отговорни за професионалното образование и обучение на национално, 

регионално и местно ниво. 

 

1. Ученици 

1.1. Приемът на ученици в ПГ „Васил Левски” в VІІІ клас се извършва по чл. 142, ал. 3, т. 

1 от ЗПУО въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от 

националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент в 

съответствие с изискванията на Наредба №10/01.09.2016 година за организация на дейностите в 

училищното образование. Дейностите се организират от Началника на РУО. 

1.2. В училището се извършва обучение по следните професии и специалности: 

- професия „Техник по транспортна техника”, специалност: „Автотранспортна техника”; 

- професия „Машинен техник”, специалност: „Машини и системи с цифрово програмно 

управление”. 

През учебната 2016/2017 година в училището се обучават ученици в дневна форма на 

обучение в IX, X, XI и XII класове, както и ученици в самостоятелна форма на обучение. 

През учебната 2015-2016 г. 4 ученици, навършили 16-годишна възраст са напуснали по 

семейни причини. 

За учебната 2016/2017 година в ПГ „Васил Левски” има 6 повтарящи ученици. 

През учебната 2017/2018 година в училището се обучават ученици в дневна форма на 

обучение в VIII, IX, X, XI и XII клас, както и ученици в самостоятелна форма на обучение. 

През учебната 2018/2019 година в училището се обучават ученици само в дневна форма на      

обучение в VIII, IX, X, XI и XII клас. 



През учебната 2019/2020 година в училището се обучават ученици в дневна форма на 

обучение в VIII, IX, X, XI и XII класове и в самостоятелна форма на обучение след средно 

образование в квалификационни курсове. 

В ПГ „Васил Левски” се осъществява добра координация и обмен на информация между 

класните ръководители, родителите и ръководството на училището при работа със 

застрашените от отпадане ученици, ученици с проблемно поведение или с противообществени 

прояви. 

В училището е изградена комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, която разглежда конкретни случаи. Работата й е ефективна и 

резултатна. 

Класните ръководители уведомяват родителите за всички прояви на децата им, както и за 

цялостното им развитие. 

Най-често налаганото наказание на учениците за неспазване на Правилника за дейността 

на училището е „забележка”. Основна причина за това е допускането на отсъствия по 

неуважителни причини. 

2. Учители 

Авторитетът на едно училище зависи от квалификацията на учителските кадри. 

Ежедневната упорита учебно-възпитателна, извънкласна и извънучилищна работа, изградена на 

основата на добрата подготовка на учителите, съгласуваността на професионалните им 

действия, отношението им към възникващите проблеми от най- различно естество и тяхното 

успешно решаване са верен атестат за сегашните възможности и солидна база за бъдещото 

развитие на училището. 

В ПГ „Васил Левски” работят педагогически специалисти с висше образование, 

притежаващи ПКС: 

Учебна година Брой учители Образователно-

квалификационна 

степен 

Брой учители с 

ПКС 

2015-2016 11 магистър - 8 

бакалавър – 1 

професионален 

бакалавър - 2 

ІІ ПКС – 1 

ІІІ ПКС – 3 

ІV ПКС - 1 

2016-2017 11 магистър - 8 

бакалавър – 1 

професионален 

бакалавър - 2 

ІІ ПКС – 1 

ІІІ ПКС – 2 

V ПКС - 2 

2017-2018 12 магистър - 7 

бакалавър – 2 

професионален 

бакалавър - 3 

ІІ ПКС – 1 

ІІІ ПКС – 3 

V ПКС - 1 

2018-2019 11 магистър - 9 

бакалавър – 1 

професионален 

бакалавър - 1 

ІІ ПКС – 1 

ІІІ ПКС – 3 

V ПКС - 4 

2019-2020 11 магистър - 9 

бакалавър – 1 

професионален 

бакалавър - 1 

ІІ ПКС – 2 

ІІІ ПКС – 3 

IV ПКС – 1 

V ПКС - 2 

 

Учителите притежават съвременни знания и умения за използване на нови интерактивни 

методи в обучението, чрез които разнообразяват учебния процес и непрекъснато повишават 

професионалната си квалификация. Формирани са МО на учителите по общообразователна 

подготовка, професионална подготовка и на класните ръководители. В тях се обменят опит, 

идеи и се обсъждат трудностите, които срещат учениците при усвояването на учебното 

съдържание. Педагогическият колектив работи за добър психоклимат в училище. Работи се 

върху потребността на ученика от индивидуален и диференциран подход, съобразен с 

психофизиологичните му особености. Ползват се електронни платформи и виртуални класни 



стаи. 

3. Образователно-възпитателен процес 

3.1. Училищен учебен план 

Образователно-възпитателният процес в ПГ „Васил Левски” се осъществява в 

съответствие с утвърдените от: 

 Министъра на образованието и науката учебни планове и учебни програми по предмети, 
актуални за специалност „Автотранспортна техника” и специалност „Машини и системи с 

ЦПУ”; 

 Началника на РУО, гр. Кърджали, училищни учебни планове и учебни програми по ЗИП - 

за ХІ и ХІІ клас; 

 Директора на училището училищни учебни планове и учебни програми за разширена 

професионална подготовка – за VІІІ, ІХ и Х клас 

 ДОС (държавни образователни стандарти). 

При планирането и организацията на образователно-възпитателния процес се спазват 

изискванията на действащите нормативни документи и указания на МОН и РУО, гр. Кърджали. 

При провеждане на учебните часове все повече учители използват интересна информация 

от Интернет и прилагат ИКТ. Непрекъснато се актуализират използваните дидактически 

средства – тестове, анкетни листи, инструкционни карти и др. 

Трайна положителна тенденция е наред с традиционните методи да се прилагат и методи 

с иновационен и интерактивен характер – работа на учениците в екип, презентации на учебно 

съдържание и др. 

Средният успех по предмети и класове, измерващ изходното равнище, позволява да се 

направят следните изводи: 

По-голямата част от учениците са усвоили задължителния минимум от знания и 

притежават умения за тяхното прилагане в различни по съдържание и степен на сложност 

задания. 

В ПГ „Васил Левски” се провеждат: 

 поправителни и приравнителни изпити; 

 изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети - за учениците от 

самостоятелна форма на обучение; 

 ДЗИ; 

 квалификационни изпити за придобиване степен на професионална квалификация. 

Ученици от училището участват в олимпиади по общообразователни предмети на общинско 

ниво и в национални състезания по изучаваните професии на училищно, регионално и 

национално ниво. 

 Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и свидетелство за 

професионална квалификация – ІІІ-та степен. 

Не всички ученици, завършили XII клас, се явяват на държавни изпити за придобиване 

степен на професионална квалификация и на държавни зрелостни изпити. Има тенденция за 

увеличаване броя на явилите се на Държавните изпити по теория и практика на професията през 

последните две години. 

През учебната 2019-2020 година трима ученици са се дипломирали и осем са получили 

свидетелство за професионална квалификация. 

Резултатите на учениците, явили се на ДЗИ не са удовлетворяващи. 

Незадоволителните резултати могат да се обяснят с натовареността на зрелостниците за 

подготовка за два държавни изпита – ДЗИ и ДКИ; пренебрегване от страна на учениците на 

необходимостта от системна и задълбочена подготовка. 

 

3.2. Извънкласна и извънучилищна дейност 

Развитието на извънкласните и извънучилищни дейности допринася за физическото, 

интелектуалното  и  личностно  развитие  на  учениците.  Мотивира  ги  за  обучение  и  труд. 

 

3.3. Взаимодействие с бизнеса и институциите, ангажирани с професионалното обучение 

Професионална гимназия „Васил Левски” е създала трайни и ползотворни връзки с 

водещи машиностроителни и авторемонтни фирми в града. През учебната 2019-2020г. 



училището поддържа договори с 6 от тях: „Апаз-4” ЕООД, „Диаманд-2012” ЕООД, ЕТ 

„Пневматика Серта“ АД, „Слави– Ст. Ганчев”, ЕТ „Торос-58 – Рамис Мюмюн”, ЕТ „Сара – 

Валентин Стойчев” и „Трафик- Пламен Иванов” ЕООД. За провеждане на практическото 

обучение на учениците са осигурени работни места в условията на учебните работилници и в 

реалните производствени условия фирмите-партньори. Учебните програми и графиците за 

провеждане на обучението по производствена практика са съгласувани с фирмите. 

При провеждане на квалификационни изпити в състава на изпитните комисии се 

включват представители на работодателите и на работниците от съответния отрасъл. 

 

 

4. Учебно-техническа и материална база 

ПГ „Васил Левски” има богата материална база. 

Училището разполага с: 

Учебна сграда 

В нея са разположени: 

 17 учебни кабинета по предмети от общообразователната и професионална подготовка, 

от които: 

- 2 са организирани за обучение по информатика и информационни технологии и 1 като 

мултимедиен кабинет; 

- в 3 се провежда обучение по предмети от отрасловата професионална подготовка; 

- 3 учебни   кабинета   са   оборудвани   за   обучение   по предмети от специфичната 

професионална подготовка - Безопасност на движението по пътищата, теория по специалност 

„Автотранспортна техника” и учебно-лабораторен кабинет за специалност „Машини и системи 

с   ЦПУ”,   оборудван   по   проект   „Професионалисти   с   бъдеще”   по   Национална програма 

„Модернизиране на системата на професионалното образование”; 

- в три от учебните кабинети е изградена локална мрежа с достъп на Интернет, а в цялата 

сграда през учебната 2018-2019 година е изградена Wi-Fi мрежа. 

 зала за срещи; 

 библиотека; 

 мултимедиен кабинет; 

 медицински кабинет; 

 учителска стая; 

 канцеларии; 

 физкултурен салон; 

 спортна площадка с баскетболно и футболно игрище, които се нуждаят от 

благоустрояване – ново асфалтиране и заграждане с мрежа 

 

Три учебни корпуса, в които са разположени работилници по: 

 специалност „Автотранспортна техника”, оборудвани с макети, инструменти, пособия, 

нагледни средства и действащи двигатели на автомобили; 

 стругарство, оборудвани с универсални металообработващи машини и машини с 

цифрово програмно управление; 

 шлосерство, оборудвана с необходимите за обучението металообработващи машини, 

инструменти и пособия; 

 учебен автомобил Фолксваген голф-4. 

 

5. Участие в проекти 

През учебната 2015/2016 г. училището разработи и спечели проект по: 

 Проект от програма „Еразъм +“ на тема „Европейски умения – гаранция за успех в 

професията“ 

 През учебните 2016/2017 г.и 2017/2018 г. училището работи по проекти: „Твоят час“ и 

„Ученически практики“. 

  През учебната 2018/2019 г. училището работи по проекти: 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“, Изграждане на безжични мрежи в 



държавните и общински училища; 

 Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 1 „Подпомагане на екипите за 

обхват“; 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект 

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 

 „Професионалисти без граници“, разработен по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 

„Образователна мобилност на граждани“- 16 ученици, които ще проведат практика в Испания. 

 През учебната 2019/2020 г. училището работи по проекти: 
1.Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 

„Модернизиране на системата на професионалното образование“, Дейност 1 
„Модернизиране на материално-техническата база“; 

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 
„Библиотеките като образователна среда“;  

3. Национална програма „Мотивирани учители“, Дейност III (т.6.3. в НП) – Обучение 
на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по 
математика“; 

4.  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищното и училищното образование”, Внедряване на образователни 

електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник; 

5. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

6. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект 

BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"; 

      7. Проект „Професионалисти без граници”, разработен по програма „Еразъм+”, ключова 
дейност 1 „Образователна мобилност на граждани” – за 16 ученици, чийто срок бе удължен 

поради усложнената обстановка и въведените противоепидемични мерки; 

6. Финансиране 

ПГ „Васил Левски” е държавно училище и се финансира чрез бюджета на МОН. 

Ръководството на училището се стреми да осигури допълнителни приходи от: 

 отдаване под наем на металообработващи машини; 

 функциониращия център за обучение на външни лица за водачи на МПС, кат. В; 

 чрез работа по проекти. 

 

7. Влияние на външната среда. Фактори, влияещи върху развитието на училището 

7.1. Икономически 

Финансовата и икономическа криза създава неблагоприятна среда за цялостното развитие 

на училището. Безработицата и ниските доходи принуждават родителите на голяма част от 

учениците да работят извън територията на общината и страната. Това ги затруднява при 

осъществяване на контакти с училището и получаването на информация за резултатите и 

проблемите в учебната работа на децата им. Поради затруднено материално положение на 

семействата, част от учениците извършват и трудова дейност, което води до закъснения и 

отсъствия от занятия, непълноценно участие и недостатъчно добри резултати от учебната 

дейност. 

7.2. Социални 

Нарушена, а в много случаи напълно е пренебрегната възпитателната функция на 

семейната среда. Родителската незаинтересованост и търпимостта на обществото към 

отрицателните явления са съществена причина за недоброто възпитание, липсата на мотивация, 

а в редица случаи – за агресивното поведение на учениците. Влошените демографски 

показатели (икономическа миграция, трайната през последното десетилетие тенденция на 

намаляване броя на завършващите основно образование ученици) пречат на осъществяване на 

държавния план-прием и подбиране на постъпващите в гимназията младежи. 

7.3. Технологични 

Обезпечаването на училището с компютърна техника, използването на информационните 

и комуникационни технологии и мултимедийни продукти в процеса на обучение създават 

условия за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и благоприятстват 

въвеждането на иновационни педагогически подходи. 

 



7.4. Институции, неправителствени организации, ангажирани с проблемите на децата и 

бизнес 

Учители и ученици от гимназията редовно участват в общински чествания, 

благотворителни инициативи и форуми. 

Съществено значение за повишаване качеството на професионалното образование има 

сътрудничеството между Професионалната гимназия с работодателите и техните организации 

на територията на общината. 

 

8. Оценка на работата на училището 

8.1. Силни страни 

 Обучение по професии и специалности, позволяващи реализация на пазара на труда не 
само в нашата страна, а и в страните от ЕС. 

 Обвързване на професионалното образование със социално-икономическото развитие на 

общината. 

 Непрекъснато повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. 

 Успешна работа по национални програми и проекти. 

 Непрекъснато обновяване на сградния фонд и обогатяване на материалната база и 
учебно-технически пособия. 

 Постоянно и успешно сътрудничество с фирми от област машиностроене и транспорт. 

 Популяризиране на ПГ „Васил Левски” чрез публикации в местния печат, електронни 
медии, сайта на училището и участие на представители на училището в общински инициативи. 

 Ефективно планиране и контрол. 

 Участие на ученици в националните състезания по професии на училищно, регионално и 

национално ниво. 

 Успешна превантивна работа за предотвратяване отпадането на ученици от обучение. 

 Осигуряване на достъп до Интернет на учители и ученици. 

 Разширяване използването на ИКТ в учебния процес. 

 

8.2. Слаби страни 

 Нереализиран прием в направление машиностроене - за предходните две учебни години 
и нереализиран прием след седми клас.   

 Недостатъчна превантивна работа на педагогическия колектив за недопускане на 
отсъствия по неуважителни причини от учениците. 

 Недостатъчно мотивиране на родителите за участие в училищния живот. 

 Отрицателно влияние  на  средата върху възпитанието на  учениците и мотивите за учене. 

Ученическият състав на училището е предимно от социално слаби семейства. Родителите са без 

или с нетрайна и непостоянна работа, поради което заминават в чужбина. Семействата са 

предимно социално слаби без доходи ли с такива под минималната работна заплата. Много 

голям е процента на ученици с един родител или самотни майки.  

8.3. Възможности /Дейности за преодоляване на рисковете/ 

 Осигуряване на собствени приходи. 

 Работа по проекти. 

 Непрекъсната квалификация и обмен на успешни педагогически практики между 

учителите. 

 Разширяване използването на ИКТ в образователния процес. 

 Осъвременяване на МТБ по професионална подготовка. 

 Оценяване на учениците чрез тестове по всички учебни предмети. 

 Организиране на ефективни извънкласни дейности. 

 Популяризиране на училището чрез извършване на съвместни дейности с ученици от VII  

клас на ОУ в обл. Кърджали. 

 По-ефективно партниране с родителите. 

 Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други институции. 

 

 



IІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Основните цели на средното образование са определени въз основа на разбирането, че 

училището подпомага младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното 

общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите й пред самата нея, 

пред нацията и човечеството. 

Стратегическите цели и приоритети за развитие на ПГ „Васил Левски” произтичат от 

приетите: 

- Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република 
България за периода (2015-2020); 

- Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република 
България за периода (2014-2020); 

- Стратегията   за   образователна   интеграция   на   деца   и ученици от етническите 
малцинства (2015-2020); 

- Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.; 

- държавните образователни стандарти; 

- нормативни актове за развитието на средното общо и професионално образование и др. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Високо качество на образованието и обучението, усъвършенстване на условията за 

придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация с оглед подобряване 

пригодността за заетост, професионална кариера, индивидуално развитие и усъвършенстване. 

Утвърждаване на учебното заведение като единствено в региона за подготовка на 

машиностроителни кадри, с отговаряща на съвременните изисквания на работния пазар 

широкопрофилна квалификация. Привличане на потребителите на работна сила за участие в 

процеса на обучение. Подобряване взаимодействието на институциите и организациите, 

отговорни за професионалното образование и обучение на национално, регионално и местно 

ниво. 

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за развитие за 

периода 2016-2021 г. се определят следните основни 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. Общообразователна и професионална подготовка в съответствие с държавните и 

европейските образователни стандарти, осигуряваща възможност за учене, развитие и 

усъвършенстване през целия живот. Създаване и усъвършенстване на условията за 

придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на работната сила с 

оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие. 

Тясна връзка с предприятията - партньори, с цел обучаване и професионална реализация на 

учениците на ПГ „Васил Левски”. 

2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и повишаване 

ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи 

ценностната система на младите хора. 

3. Превръщане на училището в желано място за обучение, развитие и изява. 

4. Интегриране на педагогическите взаимодействия на родители, институции и структури, 

работещи в областта на образованието и младежта. 

5. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността 

на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

 

ПРИНЦИПИ 

 

1. Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители, 

общественост. 

2. Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители, партньори от 

бизнеса. 

3. Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, 

мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание. 



4. Контролът – добронамерен, подчертаващ тенденциите, утвърждаващ компетентността, 

всестранен, целенасочен, обективен, с използване на инструментариум,  осигуряващ 

надеждност и обективност. 

 

ІV. ПЛАН НА МЕРКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ 1. 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

ДЕЙНОСТИ 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на основните училищни документи в съответствие с 

нормативната база в системата на средното образование. 

1.1.2. Функциониране на постоянни училищни комисии за планиране и организация на 

основните направления в дейността на училището. 

1.1.3. Кадрова осигуреност на общообразователната и професионалната подготовка с 

квалифицирани преподаватели. 

1.1.4. Поддържане на оптимален за пълноценното осъществяване на училищната дейност 

състав на помощния и обслужващия персонал. 

1.1.5. Разработване на критерии и показатели за оценка на дейността на учителите и 

служителите в училището, обвързани с резултатите и постиженията. 

1.1.6. Осъществяване на контролна дейност на директора и ПДУПД, съобразно целите на 

стратегията и приетите критерии и показатели за оценка. 

1.1.7. Осъществяване на държавен план-прием по професии и специалности от 

традиционните за училището направления и съобразно проучване нуждите на пазара на труда. 

1.1.8. Подготовка на ДЗИ и ДКИ. 

 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ образователно-възпитателен 

процес 

 

ДЕЙНОСТИ 

1.2.1. Планиране, организация и провеждане на учебния процес в съответствие с 

училищните учебни планове, утвърдените учебните планове и програми от МОН и ДОС за 

учебното съдържание. 

1.2.2. Прилагане на съвременни интерактивни методи и форми на педагогическо 

взаимодействие: групова работа, работа в екип, презентации и др. 

1.2.3. Използване на ИКТ и мултимедийни продукти в обучението. 

1.2.4. Иновативни методи за диагностика и оценка на знанията и уменията: тестове, есета, 

задания с проучвателски и изследователски характер. 

1.2.5. Формиране на ключови компетенции (комуникация на чужд език, владеене на ИКТ, 

професионални умения, работа в екип, умения за самостоятелно учене и др. ) 

1.2.6. Осъществяване на всеки етап от образователно-възпитателния процес на ефективна 

обратна връзка за постигнатите резултати, за отношението на учениците към формите и 

методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация. 

1.2.7. Повишаване равнището на знанията на учениците. 

1.2.8. Проучване на интересите и желанията на учениците при сформиране на групите за 

модулно обучение по ФВС. 

1.2.9. Разработване на учебни програми за обучение по ЗИП, РПП за осми клас и 

модулно обучение по ФВС. 

 

1.3. Повишаване качеството на професионалното образование и обучение 

ДЕЙНОСТИ 

1.3.1. Актуализиране на програмата за осигуряване качество на професионалното 



образование. 

1.3.2. Насоченост на обучението както към придобиване на професионални знания, така и 

към изграждане на умения за предприемачество, бизнес комуникации, професионално 

планиране и др. 

1.3.3. Осигуряване на теоретичната професионална подготовка с нови помагала. 

1.3.4. Обновяване и поддръжка на обзавеждането в специализираните кабинети и 

работилници, включително и чрез разработване на проекти. 

1.3.5. Осъществяване  на  обучение в самостоятелна форма за придобиване на втора и 

трета степен на професионална квалификация. 

1.3.6. Сключване на договори с фирми за провеждане на учебната и производствената 

практика на учениците на реални работни места. 

1.3.7. Актуализиране на критериите и показателите за оценяване качеството на 

професионалното образование. 

 

 

1.4. Квалификация на педагогическите кадри 

 

ДЕЙНОСТИ 

1.4.1. Изготвяне на годишен план за квалификационната дейност и планове на МО за 

вътрешноучилищна квалификация. 

1.4.2. Квалификационна и методическа дейност в МО с цел: 

- повишаване нивото на професионалните умения и компетентност при осъществяване на 

педагогическата дейност; 

- запознаване на учителите с добри практики в области от педагогическата дейност, 

имащи иновационен характер и прилагането им в условията на гимназията; 

- формиране на компетенции за разработване на проекти по национални и международни 

програми. 

1.4.3. Повишаване личната квалификация на учителите. 

1.4.4. Организиране на квалификационни форми на училищно ниво – открити уроци, 

семинари, обучения и др. 

1.4.5. Участие в квалификационни форми на общинско, областно и национално ниво. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. 

2.1. Гражданско образование 

ДЕЙНОСТИ 

2.1.1. Насоченост на обучението по предметите от културно-образователна област 
„Обществени науки и гражданско образование” към формиране и усвояване на умения за 

разбиране и отговорно поведение в обществото; подпомагане процеса на личностно развитие и 

себепознание в контекста на взаимодействие с другите хора. 

2.1.2. Изработване на планове за работа в Часа на класа, съобразени с възрастта на 

учениците. 

2.1.3. Осъществяване на обучение по въпросите на правата на човека, дискриминацията, 

равнопоставеността на половете, трудовите права на младите хора и др. 

2.1.4. Участие в организацията и провеждането на училищни мероприятия и кампании, 

свързани с исторически събития или общественозначими инициативи. 

2.2. Утвърждаване на ученическото самоуправление 

ДЕЙНОСТИ 

2.2.1. Повишаване ролята на ученическите съветите по класове и Училищния ученически 

съвет при организиране и осъществяване дейността на училището. 

2.2.2. Участие на представители на ученическата общност при обсъждане на проблеми и 

вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образователно- 

възпитателния процес. 



2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

ДЕЙНОСТИ 

2.3.1. Възпитателна работа, насочена към комплексно здравно образование чрез беседи и 

лекции в часовете на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол 

2.3.2. Ограничаване на рискови за здравето поведения и формиране на умения и навици за 

здравословен начин на живот чрез спортна и туристическа дейност. 

 

2.4. Превенция на агресията и противообществените прояви 
 

ДЕЙНОСТИ 

2.4.1. Функциониране на училищна Комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни. 

2.4.2. Разработване на планове за превенция на агресията/тормоза и противообществените 

прояви. 

2.4.3. Взаимодействие на Комисията с общинските структури за превенция и борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

 

2.5. Работа с „деца в риск ” 

 

ДЕЙНОСТИ 

2.5.1. Провеждане на индивидуална работа с „деца в риск” . 
2.5.2. Наблюдение на ученици с рисково поведение. 

2.5.3. Взаимодействие с общинските структури за работа с „деца в риск”. 

2.5.4. Предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими 

групи. 

ПРИОРИТЕТ 3. 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 

ДЕЙНОСТИ 

3.1.1. Организиране на учениците в извънкласни и извънучилищни форми, стимулиращи 

техните таланти и творчески способности. 

3.1.2. Участие на учениците при реализиране на проекти по национални и европейски 

програми за развитие на извънкласната и извънучилищна дейност. 

3.1.3. Участие на ученици и ученически отбори в олимпиади, регионални, областни и 

национални състезания. 

3.1.4. Участие на учениците в организацията и провеждането на училищни празници и 

тържества. 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

ДЕЙНОСТИ 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 
3.2.2. Подходящо интериорно оформление на учебните помещения. 

3.2.3. Създаване на благоприятна среда на общуване, доверие, взаимопомощ и подкрепа 

на инициативността и творчеството. 

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната и учебно- техническата база 

ДЕЙНОСТИ 

3.3.1. Поддържане и текущ ремонт на учебните и помощните помещения. 
3.3.2. Поддържане и обновяване на външното и вътрешното оформление и на 

околосградното пространство. 



3.3.3. Поддържане на система за постоянно видеонаблюдение. 

3.3.4. Поддържане и обновяване на компютърната и комуникационната техника. 

3.3.5. Осигуряване на достъп до Интернет за учителите и учениците. 

3.3.6. Осигуряване на мултимедийни продукти за целите на обучението. 

3.3.7. Закупуване на учебно-технически средства по мотивирано искане на учителите по 

професионална и общообразователна подготовка. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. 

 

4.1. Взаимодействие с родителите 

 

ДЕЙНОСТИ 

4.1.1. Подобряване на взаимодействието с родителите и информираността им за 

резултатите от учебната дейност. 

4.1.2. Информираност на родителите за основните нормативни и училищни документи. 

4.1.3. Съдействие на родителите при организиране на училищни празници и мероприятия. 

4.2. Взаимодействие с работодатели 

ДЕЙНОСТИ 

4.2.1. Провеждане на производствената практика на всички ученици на реални работни 

места във фирми въз основа на сключени с работодатели договори. 

4.2.2. Съгласуване на учебните програми по производствена практика с работодателите. 

4.2.3. Провеждане на Държавните квалификационни изпити с участие на работодатели и 

работници от съответните професионални области в изпитните комисии. 

4.2.4. Съвместна дейност за професионалното ориентиране и професионалната реализация 

на завършващите ученици. 

4.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

ДЕЙНОСТИ 

4.3.1. Участие на учители и ученици в общински празници, тържества, състезания, 

дискусионни форуми и конференции. 

4.3.2. Поддържане и обновяване сайта на училището с информация за нормативната база, 

професиите и специалностите, мероприятията и изявите във всички направления на дейността. 

4.3.3. Популяризиране на училището чрез информация в местните печатни и електронни 

медии. 

 

ПРИОРИТЕТ 5. 

 

Постигането на по-добри резултати от обучението на учениците спомага за преодоляване 

на евентуални пречки пред развитието им, за преодоляване на преждевременното напускане на 

училище, за придобиване на ключови компетентности и осигурява възможности за личностна  

и професионална реализация. 

В това отношение следва да се постави акцент върху: 

1. Практическата насоченост на обучението. 

2. Оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за поддържане и 

стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на качеството на образователния 

процес. 

3. Прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на 

ученика като партньор в образователния процес. 

4. Задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към 

идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище. 

5. Развиване и популяризиране на нови форми на обучение. 

6. Формиране на нагласа за учене през целия живот. 

7. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за 



децата и учениците от уязвими етнически общности. 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

1. Повишаване участието и ангажираността на родителите. 

1.1. Популяризиране на добри практики и възможности за участие на родителите за 

предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

 

1.2. Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с 

учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата им с фокус върху родители от 

уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на училището. 

1.3. Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и 

разрешаване на възникнали проблеми. 

1.4. Повишаване ролята на класния ръководител за индивидуално консултиране. 

1.5. Работа по развитие на класа като екип. 

1.6. Провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, изискващо 

намеса. 

1.7. Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за функциониране на 

сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и солидарност. 

1.8. Ангажиране на ученическия съвет с дейности за интервенция при преждевременно 

напускане на училище. 

2. Прилагане на системи за ранно предупреждение. 

След идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане 

на училище и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за всеки застрашен: 

2.1. Работа със семейството му. 

2.2. Насочване за работа с образователен медиатор, младежки или социален работник, 

екипа за подкрепа на личностното развитие на учениците в училище; 

2.3. Допълнителни консултации, насочване и включване в дейности по интереси. 

2.4. Мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 

придобиване на професионална квалификация. 

2.5. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по 

финансови причини, чрез реализиране на училищни политики и правила за отпускане на 

стипендии или еднократна финансова помощ за насърчаване повишаването на образователните 

резултати, подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Чрез средства от бюджета на училището. 
2. Чрез кандидатстване по национални програми и работа по проекти. 

3. Чрез осигуряване на средства от самофинансиране. 

4. Средства от спонсори и дарения. 

 

VI. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

учебна 2020-2021 година 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Планиране дейността на училището. средства от 

бюджета на 
училището 

до 15.09. 2020 г. 

2. Организация и контрол на дейността на 

училището. 

средства от 

бюджета на 
училището 

от 15.09. 2020 г. 
до 15.09.2021 г. 



3. Измерване на постигнатото качество на 

професионалното образование и обучение. 

средства от 

бюджета на 

училището 

съгласно годишния 

план-график за 

провеждане на 

дейностите по 

самооценяването 

4. Осигуряване на учебния процес с подходящи 

учебни помагала. 

средства от 

бюджета на 
училището 

14.09.2020 г. 

5. Обновяване и поддръжка на обзавеждането в 
специализираните кабинети и работилници. 

средства от 
бюджета на 

училището, 

средства по 

национални 
програми 

15.09.2020 г. – 
30.06. 2021 г. 

6. Участие в квалификационни форми на 

училищно, общинско, областно и национално 

ниво. 

средства от 

бюджета на 

училището, 

финансиране по 

национални и 

регионални 

програми за 

квалификация, 

финансиране от 

синдикални и 
др. организации 

по план за квалифи- 

кационната дейност 

за учебната година, 

и при организиране 

на извън училищни 

квалификационни 

форми от други 

институции 

7. Разработване и реализиране на проекти по 

национални и европейски програми. 

финансиране от 
МОН, фондове 

на ЕС и др. 

учебна 2020-2021 г. 

8. Обслужване на учебния автомобил.     средства от 
    бюджета на       
    училището 

15.09.2020 г. –       

30.06.2021 г. 

9. Провеждане на олимпиади, училищни 

кръгове на национални състезания, участия 

на отбори в регионални и национални 
кръгове на национални състезания. 

средства от 

бюджета на 

училището 

съгласно графици за 

провеждането им 

през учебната  

2019-2020 г. 

10. Провеждане на училищни мероприятия, 

празници, тържества и кампании. 

средства от 
бюджета на 

училището 

съгласно планове и 
графици за учебната 

2020-2021 г. 

11. Осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд. 

средства от 
бюджета на 

училището 

до 14.09.2020г. и 
текущо през учебна 

2020-2021 г. 

12. Ремонт на учебни кабинети и канцеларии. средства от 

бюджета на 
училището 

при необходимост 

13. Поддържане на околосградното 

пространство. 

средства от 
бюджета на 

училището 

целогодишно 

14. Поддържане системата за видеонаблюдение. средства от 
бюджета на 

училището 

м. IX. 2020 г. – 

м. V.2021 г. 

15. Поддържане и обновяване на компютърната и 

комуникационната техника. 

средства от 

бюджета на 
училището 

м. IX. 2020 г. – 

м. V.2021 г. 

16. Поддържане сайта на училището. средства от 

бюджета на 
училището 

м. IX. 2020 г. – 

м. VI.2021 г. 



17. Публикуване на информация в местните 

печатни и електронни медии. 

средства от 

бюджета на 
училището 

м. IX. 2020 г. – 

м. VI.2021 г. 

18. Поддържане и разширяване на контактите с 

представители на бизнеса за провеждане на 

практическото обучение в реални 

производствени условия и провеждане на 

квалификационни изпити с представители 

работодателите, работниците и браншовите 

организации. 

средства от 

бюджета на 

училището 

м. IX. 2020 г., 
м. I. 2021 г., 

м. VI. 2021 г. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, актуализацията на Стратегията е приета на заседание 

на Педагогическия съвет (Протокол №10 от 09..2020 г.) и ще се актуализира при влизане в сила на 

нови нормативни документи, промяна на основни положения в действащата нормативна база или 

значителни промени в организацията на дейността на училището. 

Крайният срок за изпълнение на тази стратегия е учебната 2020/2021 година. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници. 

Настоящата Стратегия е одобрена от Обществения съвет в училището. 

Анализ и оценка на резултатите от дейностите по осъществяване на стратегията се извършва 

ежегодно от комисията 
  


