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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, гр. ТЕТЕВЕН 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2026 

 
 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия е разработена на основание с чл. 263, ал. 1, т. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и определя приоритетите на 

училището за период от пет години. 

Стратегията е съобразена със Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030).  

Стратегията съответства на принципите, залегнали в ЗПУО, а именно:  

  

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на 

предучилищно и училищно образование;   

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

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

способността му да прилага усвоените компетентности на практика;   

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

и на всеки ученик;   

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;   

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;  

6.  хуманизъм и толерантност;   
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7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез 

българския език;   

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;   

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 

предучилищното и училищното образование;   

10.  автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление 

и децентрализация;   

11.  ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с 

нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани 

страни и диалог между тях по въпросите на образованието. 

Като учебно заведение, което повече от сто години утвърждава традиции и налага 

свой почерк в създаването и утвърждаването на добре подготвени ученици, Средно 

училище “Георги Бенковски” следва стратегия, която цели добра общообразователна, 

профилирана и професионална подготовка на всички учащи се, съобразена с новите 

социално-икономически условия, с актуалното състояние на пазара на труда. 

Основната  задача  на  Средно училище „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  е  да  

подпомага  формирането  и  развитието  на  личността  на  учениците  в  интелектуалната, 

емоционалната, нравствено-социалната  и  физическата  сфери. Училището ни предлага 

обучение, възпитание  и  социализация  на  ученици  от V-ти до  XII-ти  клас  с  

възможност  за  интеграция  и  грижи  за  деца  със  специални  образователни  

потребности  в  една  творческа  среда. 

Училището  осигурява  общообразователна  и професионална  подготовка – 

професия „Финансист“, специалност „Застрахователно и осигурително дело“,  професия 

„Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и профилирана подготовка 

по специалността „Софтуерни и хардуерни науки”  с интензивно изучаване на английски 

език.  

Средно училище „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  е в  Списъка с иновативните 

училища „Участвай в промяната – дигитално-медийна грамотност за ученици от 

гимназиален етап. Споделяйки актуалността на темата, въведохме факултативна 

подготовка по дигитално-медийната грамотност като комплекс от ключови 
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компетентности, органично вградени в учебния план на паралелката „Софтуерни и 

хардуерни науки“. 

Образователните  продукти  и  услуги, които  предлага  училището, дават  

възможности  на  учениците  като  вътрешни  потребители  да  могат  да  удовлетворят  

своите  потребности  и  да  се  реализират  в  желаните  от  тях  сфери  след  завършване  

на  основното  и  средното  си  образование.     

 Реализирането на настоящата стратегия не е еднократен акт, а продължителен 

процес на разработване, апробиране и утвърждаване на процедури, които разширяват 

автономията на училището и формират специфичен облик на общността. 

Оптимизирането на институционалните възможности на Средно училище “Георги 

Бенковски” като център за образователна, културна и социална дейност следва да се 

осмисли не само като краен резултат, а като начин на мислене, дух и философия за 

осъществяване и изпълнение на настоящата Стратегия. 

 Предназначението на Стратегията е да синхронизира усилията на учители, 

родители, заинтересовани институции и ученици в изпълнение на задачите, произтичащи 

от провеждащата се в българското  образование реформа, като създаде концептуални, 

методологически и планови условия за нейното развитие. 

 Предмет на Стратегията е процесът на обучение и възпитание на учениците в 

Средно училище “Георги Бенковски”  за придобиване, разширяване и усъвършенстване 

на уменията им с цел подобряване на пригодността за заетост, подпомагане на 

професионалната им кариера и индивидуалното им развитие. 

 Целта на Стратегията е да очертае основните приоритети за развитие на  Средно 

училище  “Георги Бенковски”  в контекста на концепцията за продължаващо обучение и 

учене през целия живот, да посочи конкретните дейности и набележи мерки за 

изпълнение на поставената цел.   

Настоящата Стратегия е средство за постигане на една от основните цели на 

българското  образование, а именно повишаване на жизнения стандарт чрез 

конкурентноспособно обучение, за създаване на условия за качествена заетост, социално 

включване и гарантиране на достъпно и качествено образование за постигане на 

устойчив растеж на Република България.  
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II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

Средно училище „Георги Бенковски“ е най-голямата училище на територията на 

Община Тетевен, в което се обучават около 430 ученици в дневна, самостоятелна, 

индивидуална и дистанционна форма в прогимназиален и първи и втори гимназиален 

етап. . Училището е средищно за селата Васильово, Бабинци и Гложене. През учебната 

2021/22022 година паралелките в училището са 20, 42 е броят на педагогическия 

персонал и 9- непедагогически. Учениците в гимназиален етап се обучават в следните 

специалности: една профилирана паралелка със специалност „Софтуерни и хардуерни 

науки“ с интензивно изучаване на английски език и една професионална паралелка с две 

специалности- професия „Хотелиер”- специалност «Организация на хотелиерството»  и 

професия «Финансист»- специалност «Застрахователно и осигурително дело» с 

разширено изучаване на английски език..  

 

Анализ на състоянието на училището и външната среда. 

 Направеният SWAT анализ представлява систематизирано разглеждане на 

няколко фактора от външната и вътрешната среда. Описаните силни и слаби страни, 

търсените възможности и опити за минимализиране на заплахите са основанието за 

набелязване на конкретни мерки, краткосрочни и средносрочни цели и задачи, както и 

необходимите средства и задачи за тяхното постигане. 

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

УЧЕНИЦИ 

1. Изпълнение на план-приема; 

2. Голям брой ученици и висока 

пълняемост на паралелките  в 

прогимназиален етап; 

3. Мотивирани за участие в 

образователно-възпитателния 

процес ученици и родители; 
4. Участие в национални проекти; 

5. Актуални и утвърдени в 

училището профили и професии; 

6. Групи за целодневна организация 

на учебния ден в  V-VII клас; 

 

 

1. Постигане на по-висока пълняемост 

на паралелките в гимназиален етап.  

2. Активен Ученически съвет; 

3. Сътрудничество с представители на 

бизнеса; 

4. Сътрудничество с родителската 

общност; 

5. Изграждане на система за 

проследяване реализацията на 

учениците; 

6. Разширяване на сътрудничеството с 

институциите и  партньорски 

организации; 
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7. Използване на електронни 

учебници и софтуерни продукти; 

8. Работещи модели на извънкласни 

форми на работа; 

9. Успешно представяне на 

учениците в националните 

олимпиади- областен кръг, в 

състезания от националния 

спортен календар и други 

национални и международни 

състезания; 

10. Много добри резултати на 

националното външно оценяване и 

държавните зрелостни изпити; 

11. Успешна реализация на учениците 

от училището след завършване на 

средно образование; 

12. Ритуализация на училищния 

живот- униформи, лого, слоган, 

почетен знак, химн, знаме. 

 

 

КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 

1. Квалифициран и мотивиран екип от 

педагогически специалисти- 

преподаватели, педагогически 

съветник, психолог, ресурсен 

учител; 

2. Ефективен мениждмънт; 

3. Работещи МО, в които се обменят 

опит и идеи; 

4. Добра комуникация ръководство-

педагогически колектив; 

5. Разнообразни и работещи форми на 

квалификационна дейност; 

6. Позитивен микро и психоклимат. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

1. Възпитаване  и развиване на 

ценностна система у учениците, 

традиции и ритуали в  училище; 

2. Училищни учебни планове, 

отговарящи на профила на 

училището и възможностите на 

институцията; 

7. Ограничаване на броя на 

отсъствията, допуснати по 

неуважителни причини; 

8. Разширяване на ученическото 

самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сътрудничество с обучителни 

организации за повишаване 

квалификацията на педагогическите 

специалисти; 

2. Разнообразяване на формите за 

квалификация на учителите; 

3. Сътрудничество и обмен на добри 

практики със сродни училища в 

България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Създаване и популяризиране на 

иновативни образователни 

практики и продукти; 
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3. Осигурени безплатни учебници на 

учениците 5-7 клас; 

4. Самостоятелна форма на 

обучение; 

5. Дистанционна форма на обучение; 

6. Индивидуална форма на обучение; 

7. Много добра организация при 

провеждането на различните 

изпити: поправителни, 

приравнителни, от самостоятелна 

форма, външно оценяване; 

8. Достъп до информационни 

програмни продукти и 

образователен софтуер; 

9. Осигуреност със задължителна 

учебна документация; 

10. Устойчиви резултати на 

учениците на НВО и ДЗИ; 

11. Добри постижения от участие в 

олимпиади, конкурси и състезания 

в различни области; 

12. Ден на отворените врати; 

13. Равен достъп до образование 

14. Ученическо портфолио; 

13. Работещ етичен кодекс; 

14. Утвърдени традиции и ритуали в 

училищния живот. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

1. Средищно училище; 

2. Много добра материална база, 

безопасна вътрешна и външна среда 

(достъпна учебна); 

3. Компютърни кабинети с Интернет; 

4. Методичен кабинет;  

5. Закрита и открита спортна база- 

физкултурен салон, открит фитнес-

център, спортни площадки; 

6. Медицински кабинет; 

7. Кабинет за ученици със СОП; 

8. Столово хранене; 

9. Училищна лавка; 

10. Училищно радио; 

2. Използване на наличните  

електронни учебници в училище; 

3. Разширяване на дейностите за 

превръщане на училището в 

желана територия за учениците; 

4. Включване на родители в 

училищни инициативи и 

съвместни дейности 

5. Оптимизиране работата на 

групите с извънкласни форми и 

популяризиране на тяхната 

дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опазване и поддържане на 

иновираната материална база; 

2. Реализирането на дейностите по 

проект „Модернизиране на 

материално-техническата база“; 

3. Подобряване на системата за 

контрол с цел опазване на 

училищното имущество. 
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11. Изградена противопожарна 

известителна система; 

12. Видеонаблюдение в училище и 

дворното пространство. 

13. Библиотека. 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

1.Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегиран 

бюджет; 

2. Усвояване на средства по различни 

програми; 

3. Отдаване под наем на училищния 

стол и училищната лавка. 

 

 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

1. Добро сътрудничество с общинската 

администрация; 

2. Добро сътрудничество със 

социалните партньори; 

3. Сътрудничество с неправителствени 

организации; 

4. Добро сътрудничество с публичните 

институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Възможност за допълнително 

финансиране чрез участие в проекти, 

финансирани от ЕС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приобщаване на родителите към 

училищния живот; 

2. Разумна информационна кампания- 

местни и национални медии, 

училищен сайт и училищен вестник 

за приобщаване  към каузата на 

училището. 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

УЧЕНИЦИ 

1. Тенденция към намаляване 

ангажираността на родители и 

ученици към учебния процес; 

2. Слаба мотивация и безотговорно 

отношение на децата и младежи от 

социално слаби семейства и семейство 

от ромски произход; 

3. Отпадане на ученици в задължителна 

училищна възраст поради нежелание 

 

 

1. Затваряне на пазара за 

образователния продукт; 

2. Влошаване на дисциплината на 

учениците и влошаване на 

качеството на преподаване в час, 

като последица от лошата 

дисциплина; 
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за обучение или мигриране на 

родителите в чужбина; 

4. Загуба на мотивация за по-високи 

резултати в професионалните 

паралелки след Х-ти клас; 

5. Недостатъчно ефективно използване 

възможностите на електронните 

учебници; 

6. Висок процент пътуващи ученици; 

7. Промяна на ценностите в отрицателен 

аспект; 

8. Демотивация за учене; 

9. Дисбаланс в пълняемостта на 

паралелките; 

10. Нарастване на агресията; прояви на 

тормоз; 

11. Тютюнопушене, наркотици. 

 

 

 

 

 

КАДРОВИ РЕСУРС 

 

1. Липса на достатъчна инициативност и 

активност от страна на 

преподавателите за участие в 

национални и международни проекти; 

2. Отсъствието на добри практики по 

отношение на събиране и 

популяризиране на добър опит; 

3. Пропуски при водене на училищната 

документация; 

4. Недостатъчна екипност в работата на 

педагогическия персонал; 

5. Липса на логопед. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

1. Недостатъчна снабденост с учебници 

на учениците от гимназиален етап; 

2. Висок процент извинени отсъствия; 

устойчива тенденция за бързо 

натрупване до 5 отсъствия, 

допуснати по неуважителни причини 

от учениците от горен курс;  

3. Недостатъчна работа с изявени 

ученици; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Феминизирана и застаряваща 

професия; 

2. Немотивирани учители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Липса на мотивация в семействата- 

рефлексия върху учениците; 

2. Обществена търпимост към 

отрицателните явления; 

3. Нарастване на социалните различия 

между учениците; 
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4. Недостатъчно добре работеща 

система за консултиране на 

учениците и работа с изоставащите; 

5. Недостатъчни знания и умения на 

учителите да използват нови 

интерактивни методи в процеса на 

обучение; 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

 

1. Натовареност на материалната 

база. 

2. Недобра дисциплина на част от 

учениците и недобросъвестно 

използване на материалната база 

3. Затихващ интерес към услугите на 

библиотеката. 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

1. Променената формула за определяне 

размера на делегираните бюджети, 

ощетила интереса на големите 

училища; 
2. Недостатъчна и неактуализирана 

сума по единния разходен стандарт 

на ученик; 
3. Отсъствието на добра традиция за 

дарения в полза на училището. 

 

 

 

 

 

 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

1. Недостатъчна осведоменост на част от 

заинтересованите страни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неглижиране на проблема от страна 

на учениците и опасност от 

посегателство върху съоръженията 

в училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ограничаване възможностите на 

бюджета за инвестиране в 

материална база, учебни съоръжения 

и материално стимулиране на 

учителите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нестабилна национална и местна 

икономика в условия на световна 

икономическа криза; 
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2. Недостатъчно активни контакти с 

представителите на бизнеса; 

3. Бавното въвеждане на дуалната 

система; 

 

2. Нестабилна политическа среда; 

3. Ниски доходи на семействата и 

родители; 

4. Безработни родители и мигриране 

в чужбина; 

5. Влошена демографска ситуация в 
общината; 

6. Обществена търпимост към 

отрицателните явления; 

7. Противоречива нормативна 

уредба; 

8. Нарастване на социалните 

различия между учениците; 

9. Засилени миграционни процеси. 

 

 

 

 III. ВИЗИЯ 

  Екипът на   Средно училище „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  споделя огромната 

отговорност и  обществени очаквания към институцията, свързани с формирането  на 

цялостен подход и политики за подобряване качеството на предлаганите образователни 

услуги, както и в превръщането му в конкурентноспособно  и  предпочитано  от  ученици  

и родители  училище, осигуряващо  равен  достъп  до приобщаващо   образование  и   

условия  за  развитие  и  подкрепа  на  всеки  ученик за  придобиване  на  компетентности  

и  умения  за  живот  в  съвременните  общности; училище  с  модерна  и  атрактивна  

учебна  среда, в което  екипно  работят  мотивирани  и  квалифицирани  преподаватели.  

 

 

 IV. МИСИЯ  

Екипът на  Средно  училище „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен   приема като своя 

мисия  да  подпомага  формирането  и  развитието  на  личността  на  учениците  в  

интелектуалната, емоционалната, социалната, духовно - нравствената  и  физическата  

сфери. 

То  предлага  обучение, възпитание  и  социализация  на  ученици  от  пети  до  

дванадесети  клас  с  възможност  за  интеграция  и  грижи  за  деца  със  специални  

образователни  потребности  в  една позитивна и   творческа  среда. 
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Училището  е средишно и иновативно и осигурява  общообразователна  

подготовка, професионална  подготовка – професия „Хотелиер” и професия 

«Финансист», профилирана  подготовка  в  профилирани  класове – профил «Софтуерни 

и хардуерни науки», предприемачески и природоматематически профил  по  съответните  

държавни  образователни  изисквания. 

Образователните  продукти  и  услуги, които  предлага  училището, дават  

възможности  на  учениците  като  вътрешни  потребители  да  могат  да  удоволетворят  

своите  потребности  и  да  се  реализират  в  желаните  от  тях  сфери  след  завършване  

на  основното  и  средното  си  образование.      

Като отчита  важността  на учителското участие в усилията за промяна на 

училищната философия,  екипът  на  Средно училище „Георги Бенковски“ приема за свой 

дългосрочен ангажимент  гарантирането на  равен достъп до образование на всички 

ученици и  предприемане на конкретни мерки  в посока намаляване броя на отпадащите; 

да осигури насърчаване и подкрепа на личностното и индивидуалното развитие на всеки 

ученик като самостоятелна и автономна личност, както и да създаде условия за 

формиране на ключовите компетентности като предпоставка за учене през целия живот.  

 В търсене на европейско измерение в образованието ЗПУО посочва  девет 

ключови компетентности, които екипът ни припознава като свои,  а именно: 

 компетентности в областта на българския език 

 умения за общуване на чужди езици; 

 математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и на технологиите; 

 дигитална компетентност; 

 умения за учене; 

 социални и граждански компетентности; 

 инициативност и предприемчивост; 

 културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и 

спорт. 

 

 

V. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
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За постигане целите на настоящата Стратегия определяме следните приоритетни 

направления: 

1. Утвърждаване на училището като  образователно, научно и  културно пространство, 

приобщаващо всеки ученик със своите потребности и познавателни интереси; 

2. Повишаване качеството и ефективността на учебния процес чрез използване на 

компетентностния подход в образователния процес; 

3. Поддържане на високо ниво и квалификация на педагогическите специалисти; 

4. Иновации и дигитализация на учебния процес; 

5. Изграждане на партньорски отношения с родителската общност и институциите; 

6. Модернизиране на материалната база на училището. 

 

 

 

 

 

VI.ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ 

 

1. Утвърждаване на училището като  образователно, научно и  културно 

пространство, приобщаващо всеки ученик със своите потребности и 

познавателни интереси; 

 

Цели: 

 1. Актуализиране  на учебните планове. 

 2. Организиране на мероприятия с културна и научна цел. 

3. Организиране на спортни дейности, състезания и празници.  

4. Поддържане и обновяване на сайта на училището.  

 

Дейности:  

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

да отговарят на интересите и потребностите на учениците.  

2. Спазване на Учебните програми и оползотворяване на предвиденото в тях 

учебно време за изнесени уроци и практикуми.  
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3. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски 

и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. 

4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт 

5. Организиране на културни празници в училището. 

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

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

творчество. 

7.  Развиване на ученическото самоуправление. 

8. Мотивиране  и стимулиране на учениците за участие в конкурси, състезания, 

олимпиади.  

9. Осъществяване на активно взаимодействие с културните институти и 

творчески организации като форма за развитие и изява на интересите и 

възможностите на учениците. Популяризиране на успеха на учениците. 

10. Публикуване на сайта на училището на вътрешно-училищни нормативни 

документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, 

информация за предстоящи събития, галерия със снимки, работа по проекти. 

 

 

2. Повишаване качеството и ефективността на учебния процес чрез използване на 

компетентностния подход в образователния процес; 

 

Цели:  

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

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

ориентирането му към конкретни резултати, свързани с бъдещата реализация на 

учениците.  

3. Успешно представяне във външното и вътрешно оценяване на участниците в 

образователния процес. 

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

развитие. Създаване на условия за приемственост между различните класове и 

степени. 

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

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 



 

14 

 

предприемаческа култура, физическа активност и спорт, критично мислене и 

медийна грамотност. 

6. По-масово навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивни, 

проектни дейности, неформални и иновативни методи) както по време на 

присъствено, така и по време на дистанционно обучение.  

 

Дейности:  

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

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 

прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности. Засилване на 

възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.  

2. Създаване на условия за пълноценна работа с ученици със специални 

образователни потребности. Осъществяване на допълнителна работа с ученици, 

срещащи затруднения в усвояването на учебния материал. 

3. Откриване на заложбите на всеки ученик и създаване на условия за пълноценна 

изява. Диференцирано прилагане на индивидуалния подход в работата с 

учениците. 

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

здравословен начин на живот и формиране на активна гражданска позиция.  

5. Прилагане на компетентностния подход и други образователни модели, 

свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението. 

5.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал; 

5.2. Използване на иновативни педагогични методи и форми;  

5.3. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост;  

5.4. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното 

оценяване. 

6. Създаване и съхраняване на архивна база от  дидактически материали, 

интерактивни уроци, добри практики, които да бъдат използвани от всички 

учители.  

7. Повишаване на социалните умения и емоционалната интелигентност на 

учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им 

развитие.  
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8. Създаване на училищна система за управление на качеството на 

образователните дейности. 

 

 

 

  3. Поддържане на високо ниво и квалификация на педагогическите 

специалисти; 

Цели:  

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

работещи в училището.  

2. Усъвършенстване на изградената система за квалификация. 

 3. Подпомагане на учителите за работа им с родителите на ученици в риск.  

 

Дейности:  

1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация в три основни направления 

- въвеждаща, поддържаща и надграждаща и изготвяне на правила за нейното ефективно 

прилагане. 

 2. Използване на разнообразни форми на професионално развитие – фокус група, 

практикум, тренинг, семинар, лекция, дискусия, майсторски клас, участие в научно-

практическа конференция, споделяне на добри педагогически практики и др. 

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-

квалификационна степен на педагогическите специалисти.  

4. Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материалното 

стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата. 

 5. Осигуряване на обучения за продължаваща квалификация и преквалификация, 

насочени към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите 

(чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др.).  

6. Квалификация и подкрепа за учители, работещи с надарени и изявени ученици, с 

ученици в риск и със специални образователни потребности.  

 

 

4. Иновации и дигитализация на учебния процес; 

 

Цели: 
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1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на 

училището в сферата на информационните технологии (компютърна и друга техника, 

интeрнет и интернет свързаност). 

2. Продължаващо внедряване и използване на образователни технологии с цел 

повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес в реална среда и 

по време на дистанционно обучение. 

     3. Дигитализиране на административната дейност на училището.  

 

    Дейности:  

   1.Внедряване на нови технологии – интерактивни дъски/дисплеи, технологии за       

видеоконферентни връзки и екипна работа, устройство за все по-широк кръг ученици; 

     2. 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 

образователни технологии.  

4. Използване на електронни документи от задължителната училищна документация.  

5. Активно и безопасно използване на Интернет с образователна цел. 

 

 

 

 

5. Изграждане на партньорски отношения с родителската общност и 

институциите; 

 

Цели: 

 1. Взаимодействие и единство с родителите в обучителния процес на учениците.  

2. Развиване на активно сътрудничество в съответствие със ЗПУО.  

3. Активно използване на системата от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците.  

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

безпричинните отсъствия.  

Дейности:  

1. Повишаване на уменията на учителите за работа с родители.  

2. Планиране и осъществяване на съвместни дейности с родителите.  
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3. Ефективно използване на електронния дневник  

4. Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация на 

родителите: 

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

4.2. за спазването на училищната дисциплина; 

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

 4.4. за интегрирането им в училищната среда; 

 4.5. за посещаемостта на учебните часове от учениците; 

 4.6. за отсъствията на ученика от учебни часове; 

4.7. при започване процедура за налагане на наказание; 

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

развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване  на педагогическа и 

психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;  

4.9. за здравословното състояние на учениците от клас по време на епидемия и промени 

в графика; 

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

родителите за: 

 5.1. среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

 5.2. участие в родителските срещи - присъствено или онлайн;  

5.3. изразяване на мнение и предложения за развитие на училището; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на детето им;  

5.5. участие в училищното настоятелство и обществения съвет; 

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

специалист;  

5.7. осигуряване на посещаемостта на ученика в училище;  

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

училището и други нормативни документи;  

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

класния ръководител или директора; 

 5.10. намиране на нови форми за общуване;  

5.11. правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;  
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5.12. присъствие на родител при изслушване на ученик с право да изрази мнение при 

налагане на наказание. 

 

 

VII. МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА. 

  

 Отчитане на постигнатите резултати в края на всяка година; 

 Отчитане отношението между постигнатите резултати и вложените средства; 

 Анализиране на  постигнатите цели; 

 Информиране на  цялата училищна общност /ученици, учители, родители/ за 

изпълнението на Стратегията  

 Отчитане на изпълнението на целите пред Обществения съвет. 

 

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата стратегия съдържа идеите на екипа на Средно училище „Георги 

Бенковски“ за развитие и модернизиране на образователния процес в областта на 

общообразователната, профилираната  и професионалната подготовка на учениците през 

следващия четиригодишен период. 

Стратегията е отворена за всички нови и рационални идеи и може да се 

актуализира, както в началото на всяка учебна година, така и в случай на значителни 

промени в организацията на работата на Средно училище.  

 

 

 Настоящата  Стратегия е приета с решение на  Педагогическия съвет,  Протокол 

№ 
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