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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА: 

1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020" 
2. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година 
3. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 
4. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО 
5. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот 
6. Национална референтна рамка. 
7. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
8. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /Стандарт за приобщаващо образование/ 
9. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на 

народната просвета Дейности за периоди 2004-2007 
10. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 
11. Съвместен меморандум по социално включване на Република България 
12. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. 
13. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата 
14. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за периода 2015-2020 г. 
15. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 
16. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196 ЗПУО. 
17. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО. 
18. СПЕЦИФИКАТА НА КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ СТАНДАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ. 

Настоящата Стратегия за развитие на ПГ «Константин Фотинов» е разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1) /ПС/ и чл. Чл. 269. 
(1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС. 

Стратегията за развитие обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира при необходимост. 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ИСТОРИЯ, СТАТУТ 

Нашите родолюбиви предци преди 120 години съграждат училище. Изправено в центъра на нашия град, то стои като храм на 
славянската просвета и книжовност, устоял на политическите превратности и икономически кризи. Хиляди ученици са прегърнали 
мечтата си в тези класни стаи и днес, прекрачвайки прага на гимназията, си спомнят с трепет най-значимото си младежко израстване. 

Високият професионализъм на учителите, толерантността и уважението са неотменна част от учебно-възпитателната дейност през 
годините. Подборът на учители с призвание в Самоковската гимназия винаги е бил внимателен и взискателен. В гимназията са 
работили видните самоковски интелектуалци - Сотир Клинков, Слави Генов, Наум Хаджимладенов, Петър Бучевинов, чието дело е 
бюст-паметника на Константин Фотинов в двора на гимназията. 

От 1908/1909 Самоковската гимназия се утвърждава като едно от най-предпочитаните училища. Признанието идва през 1974 г. с 
указ на Министерски съвет № 1030 от 21 май за удостояване на Самоковската гимназия с орден „Кирил и Методий". Чрез духовността 
заложена в нейната същност, тя е дарявала хората със способност за съчувствено и просветлено възприемане на цялостния живот. С 
дълбоко демократичния си и родолюбив учебен процес е допринесла и допринася за утвърждаване на културно-националната ни 
общност. 

В гимназията се обучават ученици от V до XII клас в дневна и вечерна форма на обучение. През последните години броят на 
учениците намалява поради влошени демографски показатели и се колебае между 520 - 560 ученици. Към момента има четири 
паралелки „природоматематически" профил, седем „хуманитарен" и един „технологичен" в средната степен на образование. 
Педагогическата колегия прилага иновации в сферата на Гражданското образование, проектния метод и ученическото 
самоуправление. Училището разполага с добра база за внедряване на ПКТ в образованието и съвременните интерактивни методи на 
обучение и участва в национални програми и проекти. Ученическият съвет активно се включва в живота на гимназията 13 години. В 
гимназията работи ученическо радио „Гласът на Фотинов" и се издава ученически вестник веднъж седмично „Фотинов 24/7", включен 
в самоковския вестник „Самоков 365". Театралният състав на немски език завоюва първи места на международни театрални конкурси 
и фестивали. Приблизително 95% от завършилите XII клас и придобили средно образование продължават образованието си във ВУЗ. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА И 
ЕФЕКТИВНИ НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЕЗИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ": 

2015-та е белязана с един важен знак за образователната реформа в България - приет и обнародван Нов Закон за 
предучилищното и училищно образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните 
форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и бурното и динамично навлизане на 
информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Начинът за справяне с предизвикателствата е изграждането на 

3 



компетентни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да прилагат ефективно знания, умения и нагласи за 
личностна реализация и развитие, активно гражданство, социално включване и трудова заетост. Това определя избора на ПГ 
„Константин Фотинов" да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и 
резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане чрез 
разширената и профилирана подготовка. 

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е успешно функциониращия Ученическият съвет като 
форма за ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния 
живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите часове в 
училищния учебен план. Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния парламент да получават подкрепа и от 
органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат 
тяхното гражданско самосъзнание, екологичната култура, благотворителни инициативи за деца и др. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти, което в съвременните условия е не само право, но и задължение. Кариерното развитите на педагогическите 
специалисти се реализира чрез обучения по специализирани национални програми и повишаване на компетентностите на конкретния 
педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното 
му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка на 
децата и учениците. Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни 
източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи. 

Демографска характеристика: 

В последното десетилетие в община Самоков настъпиха демографски, етнически и социални промени, които поставят 
належащо въпроса за оптимизация на училищната мрежа при запазване на характера и специализацията на училищата и гарантиране на 
оптимална среда за качествен учебен процес. 

По отношение членството в Европейския съюз: 

> нарастват изискванията към гимназията за предприемане на политики и мерки за повишаване качеството в 
образователната институция. 
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> Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва програми по гражданско, 
здравно и екологично образование, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното 
/програми по „Евроинтеграция" и ,,Евробизнес и протокол", гражданското, здравното образование, предприемачеството, 
управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и 
такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. 

> Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми. 
> Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма "Човешки ресурси", 

оперативна програма „Регионално развитие", „Наука и образование за интелигентен растеж") и следователно възниква 
необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми. 

По отношение на системата на училищното образование: 

> Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, 
както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 

> Преодоляване на пречките пред ученето - Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване 
на децата и учениците от уязвими групи. 

> Отстояванена принципите за хуманизъм и толерантност - равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 
провеждане на предучилищното и училищното образование. 

> Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. Паралелки с профил „журналистика" 
и класови проекти в пети и десети клас с мултидисциплинарно обучение и сътрудничество. 

> Интерактивността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на образователния процес е 
залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети. 

> Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование са ръководните начала за 
ефективното управление на образователната институция. 

> Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. 
> Интегритет на науките по чл.76, ал., т. 5 - изучаване на учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, 

здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, 
защитата на родината, населението и околната среда. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ: SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ, тенденции и прогнози 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

Автономия по отношение на управление 
на делегиран бюджет 

Частична автономия по отношение на училищни 
учебни планове и програми, вид на училището. / 
чл. 28, алЛ ЗПУО/ 

Добре разработена система за финансово 
управление и контрол в публичния сектор. 

Адаптиране на Системите за финансово 
управление и контрол в образователната 
институция спрямо Стандарта за финансиране към 
ЗПУО 

Счетоводна политика на образователната 
институция. 

Система за двоен подпис. 

Процедура по осигуряването на пълно, 
вярно, точно и своевременно 
осчетоводяване на всички операции. 

Разработване на бюджета съобразно 
действащата нормативна база. 

Осигуряване на прозрачност и публично 
отчитане на средствата от бюджета и 
извън бюджетните приходи. Училището 
прави тримесечни отчети, които 
публикува на интернет страницата си и 
представя своевременно в общината. 

Осигуряване на средства от наеми. 

Разделянето на отговорностите по вземане на 
решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

Средствата от наеми могат да бъдат увеличени. 

Слаба активност при търсенето на възможности за 
финансиране чрез кандидаттване по проекти и 
програми. 

Тенденции: 

Квалификация на кадрите за разработване 
и управление на проекти; 
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КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

1. Ръководен персонал 
Наличие на квалифициран ръководен 
персонал - директор и един заместник 
директор по учебната дейност. 

Необходимост от повече приемственост и 
възможност за взаимозаменяемост. 

Тенденции: Осигуряване на лице за 
увеличаващата се електронна обработка на 
информацията. 

Прогноза: изпълнение на програмата за 
квалификация в образователната институция. 

2. Педагогически специалисти 

- наличие на правоспособни учители по 
всички учебни предмети, повишаващи 
квалификацията си; 

- професионално отговорен педагогически 
съветник. 

Липса на квалифицирани млади учители, желаещи 
да се включат в образователната система, особено 
по чуждоезиково обучение и история и 
цивилизация. 

3. Непедагогически персонал. 

-Наличие на квалифициран и компетентен 
непедагогически персонал, отдаден на 
задълженията си в полза на развитие на 
учебното заведение. 

-Добра комуникация с ученици, родители 
и общественост. 

Необходимост от преразпределяне на 
отговорностите. 

4. Квалификация. Недостатъчно средства за квалификационна 
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- Над 50% от персонала е с ПКС 
дейност от външни институции спрямо 
потребностите на педагогическите специалисти 

Тенденции - осигуряване на програми за 
квалификация и финансови средства за 
обезпечаване обучението на персонала през 2016-
2020 година във връзка с получаване на 
необходимия брой кредити -16 на година, 48 за 4 
годишния период на атестиране. 

Прогноза - 2016-2020 година. 

УЧИЛИЩНА СРЕДА 
1. Индивидуална среда на ученика: 

- охрана н сигурност - /училището като 
безопасно място/; 

- специализирани кабинети и добре 
оборудвани 3 компютърни зали; 

- силен Ученически съвет с принос за 
ученическо дежурство, отбелязване на 
важни дати и събития, концерти, 
организация на вечери на отделни учебни 
предмети; 

- изградени групи по интереси: театрален 
състав на немски език; журналистически 
групи за радио и вестник; музикална група 
от настоящи и бивши ученици; танцов 
състав; 

-Разширяване на връзките с НПО и реализиране на 
съвместни проекти по програми на ЕС. 

-Внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

-Разширяване на извънкласните дейности чрез 
участие в национални програми и проекти. 

-Износен училищен инвентар. Незадоволително 
оборудване на кабинетите по природни науки. 
Липса на добра спортна площадка на открито. 

Тенденции: 

- Осигуряване на средства /от проекти или 
програми / за ремонт на външни спортни 
площадки и вътрешни. 
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-математически състезания; 

-домакинство на Национално състезание 
по математическа лингвистика; 

- Осигуряване на интерактивното обучение с 
проектори и подходящ софтуер. 

2.0сигуряване на профилирано обучение 
в природоматематически и хуманитарен 
профил с интензивно изучаване на 
английски и немски език. 

-Отлично представяне на регионални и 
национални олимпиади и състезания. 

-Високи образователни резултати при 
НВО и ДЗИ. 

-Висок процент на прием във ВУЗ и много 
добра резлизация на зрелостниците във 
ВУЗ и в последствие на пазара на труда. 

- Анализ на резултатите от вътрешното и 
външно оценяване /НВО и ДЗИ/ на база 
постигнатите резултати. 

-внедряване на нови профили; разширяване на 
възможностите за изучаване на други чужди езици; 

-увеличаване на приема след VII клас; 

-преодоляване на конкуренцията от 
професионалната техническа гимназия, 
намаляващия брой ученици и нелоялната 
конкуренция; 

-повишаване на капацитета на учителите за 
промяна на стила и методите на работа за 
ориентиране на обучението към потребностите на 
обществото; 

-незадоволителна реклама на постиженията; 

Трудности: 

^ Финансовата автономия прави относително 
стабилна финансовата политика, но 
намалелият брой ученици води до намаляване 
на броя на учениците в паралелките и в 
резултат - намалени допълнителни средства за 
заплати, за издръжка и задържане нивото на 
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индивидуалните работни заплати. 
^ Трудностите във финансирането правят 

невъзможни високите изисквания към 
дисциплината на учениците, тъй като те 
злоупотребяват със зависимостта на училищата 
от средствата, които следват ученика. 

Тенденции: 

- разработване на сайт с възможности за 
представяне на изявите на учениците; 

- споделяне на добри педагогически практики; 

- поставяне на цели и реализиране на дейности с 
цел изготвяне на обективна самооценка на база 
резултатите от проведеното оценяване; 

-осигуряване на необходимата квалификация на 
кадрите. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: МИСИЯ И ВИЗИЯ 

МИСИЯ 

Превръщането му в модел на съвременно училище, което чрез високото качество на обучението създава най-добрите условия за 
развитие на личността на всеки ученик, така че да постигне пълноценна личностна и професионална реализация и активен граждански 
живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 
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членството в Европейския съюз. Високото равнище на успеваемост на нашите ученици при външните оценявания, при реализацията 
във ВУЗ и на пазара на труда отличава нашето училище от другите. Затова нашата мисия е: 

Формиране на европейско съзнание при спазване на държавните образователни стандарти. 
Приоритетно развитие на чуждоезиковото обучение, което способства диалога и комуникацията и досега с европейския 

културен свят. 
Подготовка за отговорно гражданско поведение и по-нататъшно образование. Възпитание в основните ценности на 

демократичното общество. 
Високо качество на обучението, гарантиращо просперитет на личността. 

ВИЗИЯ 

Визията на ПГ „ Константин Фотинов" град Самоков преминава през неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като 
водещо средно учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постиженията в образователното дело, е определящо за визията 
ни като: 

Ключов, притегателен образователен център, отличаващ се с високо качество на овладените знания, умения, ценности и 
нагласи, подготвящ активни социално-отговорни личности. 

РАЗДЕЛ ПЕТИ: ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Целеполагането е функция на аналитичната част на стратегията. Отчитайки предизвикателствата пред българската 
образователна система, целите и принципите на училищното образование, ефективните начини за справяне на ПГ „Константин 
Фотинов", както и тенденциите за въздействие в управлението, организацията на образователната среда и класния мениджмънт се 
достигна до следния вид на стратегическата цел и оперативните цели и дейности: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
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ФОРМИРАНЕ НА КРЕАТИВНИ, СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО 
ЛИЧНОСТИ 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ориентация на образователната политика към интелектуалното, емоционално, социално, 
духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му 

Дейност 1.1: Организиране на урочната работа в съответствие с личностно-ориентирания подход 
Показатели: 1.1.1. Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите. 

1.1.2. Стимулиране иновативното мислене на учителите. 

Дейност 1.2: Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 
Показатели: 1.2.1. Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми. 

1.2.2. Надграждане на знания и умения. 

Дейност 1.3: Реализация на политики и мерки, свързани е възпитанието и социализацията на учениците 
Показатели: 1.3.1. Подобряване на дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. 

1.3.2. Инициативи по основни направления на възпитателната дейност. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността на управление на училището 
Дейност 2.1: Укрепване на кадровия потенциал 
Показатели: 2.1.1. Целенасочена и ефективна кадрова политика. 

2.1.2. Система за вътрешноучилищен контрол ориентирана към доближаване на урочната работа до съвременните 
образователни ценности. 

Дейност 2.2: Сътрудничество със заинтересованите лица при вземането на управленски решения 
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Показатели: 2.2.1. Партньорство между преките участници в училищното образование. 
2.2.2. Прозрачност и откритост в управленската дейност. 
2.2.3. Външно партньорство. 

Дейност 2.3: Укрепване на план-приема на ученици 
Показатели: 2.3.1. Увеличаване на броя на паралелките след седми клас. 

2.3.2. Поддържане на вечерна форма на обучение. 

Дейност 2.4: Внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене 
Показатели: 2.4.1. Учебна дейност. 

2.4.2. Оценяване и самооценяване. 
2.4.3. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик. 
2.4.4. Повишаване на резултатите от обучението. 

Дейност 2.5: Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба 
Показатели: 2.5.1. Изграждане на училищна система за качество. 

2.5.2. Адаптиране на документите по финансово управление и контрол спрямо стандарта за финансиране към ЗПУО. 
2.5.3. Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране. 
2.5.4. Приемане на Етичен кодекс. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Материална и технологична обезпеченост на образователния процес 
Дейност 3.1: Подобряване и модернизиране на материалната база на училището 
Показатели: 3.1.1. Подмяна на старото обзавеждане на класните стаи и кабинети. 

3.1.2. Ремонтиране и реиновиране на физкултурния салон и спортните площадки. 
3.1.3. Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по физика, химия и биология. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ: ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-
2020 Г. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ориентация на образователната политика към интелектуалното, емоционално, 
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 
възрастта, потребностите, способностите и интересите му 

Дейности Отговорни лица и срокове Финансиране Индикатори Дейности 
срок отговорник 

Финансиране Индикатори 

Дейност: 1Л. Организиране на урочната работа в съответствие с личностно-ориентирания подход 

1.1.1 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите 

Изработване на План за квалификация, 
съобразен с изискването за повишаване 
на квалификацията на педагогичските 
специалисти с не по-малко от 48 
академични часа за всеки период на 
атестиране и не по-малко от 16 
академични часа годишно за всеки. 

2016, 
2017, 
2018, 
2019, 
2020 

Председател на 
комисия 

Не изисква 
средства 

Изработен 
план 

Повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, 
висши училища и научни организации. 

постоянен Директор, ЗДУД, 
председатели на 
екипи/обединения 

0,8% Повишена 
квалификация 

Мултиплициране и практическо 
приложение на добрия педагогически 
опит, получен по време на 
квалификационната дейност. 

постоянен Старши учители Проведени 
дни на 
отворени 
врати 

Споделяне на ефективни практики. постоянен Всеки Не изисква Проведени 



учител средства; 
командировъчни 
в зависимост от 
мястото на 
посещение 

съвместни 
уроци между 
учители по 
различни 
учебни 
предмети 

Споделяне на резултатите от обученията 
и популяризиране на добрия опит по 
направления чрез вътрешни 
кавлификационни форми. 

2016-2020 Всеки учител Не изисква 
средства 

2 обучения 
годишно 

1.1.2 Стимулиране иновативното мислене на учителите 

Материално стимулиране чрез 
диференцирано заплащане на труда по 
определени и известни критерии. 

2016-20120 Педаг. съвет 3-4% от фонд 
работна заплата 

Разработени 
критерии в 
карта за 
резултатие от 
труда. 

Мотивиране на учителите за повишаване 
на квалификацията и за кариерно 
развитие. 

2016-2020 Директор, 
социални 
партньори 

Бюджетни 
средства 

Брй на 
учителите с 
повишена 
квалификация 
спрямо общия 
брой. 

Морално стимулиране и мотивиране на 
учителите за подготвяне на ученици-
призьори на състезания, олимпиади и др. 

2016-2020 Директор, 
синдикални 
организации 

Брой учители, 
подготвили 
ученици-
призьори с 
награди и 
отличия. 
Регламентира 
не във 
вътрешноучи 
лищен 
документ. 



Дейност: 1.2. Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 

1.2.1 Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

Изграждане на групи по интереси: 
театър на немски език, в сферата на 
журналистиката, спорт, танци, музика 

2016-2020 Всички учители От бюджета и 
проекти 

Брой 
изградени 
групи 
съобразно 
желанията на 
учениците. 

1.2.2 Надграждане на знания и умения 

Организиране от училището на 
състезания, конкурси, вечери и др. 

постоянен Всички учители, 
Ученическия 
съвет 

Бюджет, 
спонсори 

Организирани 
и реализирани 
от училището 
състезания и 
др. 

Подготовка за участие на ученици в 
състезания, олимпиади, конкурси и др. 

постоянен Всички учители Национални 
програми и чрез 
формите на 
обща подкрепа 

Резултати от 
участието на 
ученици в 
състезания, 
олимпиади, 
конкурси и 
др. 

Изграждане на екипи за работа по 
проекти. Мотивиране, подпомагане, 
обучение на екипи от учители и 
привличане на външни консултанти. 

2016-2020 Учители по 
направления 

За външни 
консултанти; 
средства за 
квалификация 

Изградени 
екипи за 
работа по 
проекти. 

Дейност: 1.3. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците 

1.3.1 Подобряване на дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 
Актуализиране на състава и дейността 
на училищната комисия за БППМН, 
внедряване на нови форми на 

Ежегодно УКБППМН Не изисква 
средства 

Изготвен план 
и аналитичен 
отчет; 



превантивна работа и мерки за 
въздействие. 

предприети 
мерки. 

Изграждане на училище без агресия, 
осигуряващо подкрепяща среда, 
индивидуално консултиране по 
възрастови проблеми, проблеми 
свързани с взаимоотношенията с 
връстници,родители и учители. 

постоянен Педагогически 
съветник, 
класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Понижаване 
броя на 
противообщес 
твените 
прояви на 
учениците. 

Създаване на система за поощрения и 
награди за постижения и активно 
включване в извънкласни и 
извънучилищни дейности. 

2017 Директор, 
ЗДУД, комисия 

Не изисква 
средства 

Утвърдена 
система за 
поощрения и 
награди 

1.3.2 Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

Планиране и реализация на дейности за 
преодоляване на агресията в училище: 
на ниво паралелки; чрез формите на 
ученическото самоуправление, чрез 
изяви в училищните медии, чрез проекти 
и програми, чрез съдействие от 
компетентни органи, чрез партньорство 
с институции. 

Ежегодно Класни 
ръководители, 
ученически 
съвети, 
партньори 

Брой 
реализирани 
дейности за 
преодоляване 
агресията в 
училище 

Педагогическа и психологическа 
подкрепа чрез: екипна работа между 
учителите и другите педагогически 
специалисти; кариерно ориентиране на 
учениците; занимания по интереси; 
библиотечно-информационно 
обслужване; грижа за здравето; дейности 
за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното 
поведение. 

Ежегодно Учители, 
педагогически 
съветник 

Не изисква 
средства 

Брой 
разговори, 
наблюдения, 
проучвания 

Реализиране на дейности за екологично 
възпитание на учениците. 

Ежегодно Учители по 
природни науки 

Не изисква 
средства 

Брой 
реализирани 



дейности с 
екологична 
насоченост. 

Реализиране на дейности за възпитание 
в национални и общочовешки ценности: 
инициативи за изразяване на почит към 
националните ни герои и вековната ни 
история, ученически творби и 
публикуването им. 

Ежегодно Учители 
обществени 
науки 

Не изисква 
средства 

Брой 
реализирани 
дейности за 
възпитание в 
национални и 
общочовешки 
ценности 

Ритуализация на училищния живот: 
патронен празник, символи и ритуали. 

Ежегодно Педагогически 
съвет 

Бюджет Брой 
реализирани 
дейности по 
ритуализация 
та в 
училището. 

Брой 
реализирани 
дейности по 
ритуализация 
та в 
училището. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността на управление на училището 

Дейност 2.1: Укрепване на кадровия потенциал 

2.1.1 Целенасочена и ефективна кадрова политика 

Разработване на вътрешни критерии за 
кадрова политика, на основата на 
съпричастността и личния принос за 
изпълнение на мисията и целите на 
училището. 

2017 Директор, ЗДУД Не изисква 
средства 

Разработени 
критерии. 

2.1.2 Система за вътрешноучилищен контрол ориентирана към доближаване на урочната работа до 
съвременните образователни ценности 
Контролна дейност на директора и 
заместник-директора чрез наблюдение, 

Ритмично по 
график за 

Директор, ЗДУД Не изисква 
средства 

Наблюдения, 
анализи, 



анализ и управленско въздействие за 
осъществяване на мисията и 
училищните цели. 

всяка учебна 
година 

препоръки. 

Провеждане на вътрешно оценяване Съгласно 
ДОС за 
оценяване 
резултатите 
от 
обучението 

Учители по 
предмети 

Консумативи за 
копир машина 

Ритмичност 
на 
изпитванията, 
направени 
анализи на 
резултатите. 

Дейност 2.2: Сътрудничество със заинтересованите лица при вземането на управленски решения 

2.2.1 Партньорство между преките участници в училищното образование 

Създадени условия за подкрепа на млади 
учители /ако има такива/ -
наставничество. 

При 
назначаване 
на млад 
учител 

Директор Съгласно КТД -
1 година 

Назначени 
наставници на 
млади 
учители. 

Включване на учителите в управлението 
на промените в училището чрез 
изграждане на комисии. 

Ежегодно Директор Не изисква 
средства 

Изградени 
комисии/екип 
и. 

Съвместни срещи на заинтересованите 
страни при решаване на важни за 
училището въпроси. Обсъждане на 
предложения на групи заинтересовани 
страни/лица. 

Ежегодно Директор Не изисква 
средства 

Изработване 
на 
проекторешен 
ия за внасяне 
на 
педагогическ 
и съвет. 
Становища на 
Обществения 
съвет, 
Ученическия 
съвет. 

Формиране на нагласи у родителите за Ежегодно Учители Не изисква Брой 



партньорство и сътрудничество чрез средства проведени 
организиране на родителски срещи, родителски 
тематични инициативи на паралелките, срещи и 
извънкласни дейности. иинициативи 

с включване 
на 
родителите. 

2.2.2 Прозрачност и откритост в управленската дейност 

Делегиране на правомощия на При Директор Не изисква Формирани 
неформални работни групи от учители и необходимост средства групи, 
ученици за самоорганизация при работещи по 
постигане на общите цели на конкретни 
училището. задачи. 
Създаване на нова интернет страница на 2016; Директор Не изисква Подобрена 
училището и поддържането и с полезна и 
актуална информация. 

постоянен Учители ИТ средства рекламна 
стратегия, 
полезност, 
прозрачност. 

2.2.3 Външно партньорство 

Партньорство с Обществения съвет по Ежегодно Директор Не изисква Приети 
отношение на училищната стратегия, средства Училищна 
училищния план-прием, учебни планове. стратегия, 

Учебни 
планове, 
план-прием. 

Сътрудничество със социални партньори Ежегодно Директор Не изисква Съвместно 
при разработване на концепции, средства разработени и 
вътрешнонормативни документи, утвърдени 
предложения, мнения и становища за Вътрешни 
модернизиране на материалната база на правила за 
училището. работната 

заплата, 
училищни 



критерии за 
диференциран 
е труда на 
учителя и др. 

Партньорство с община Самоков и РУО 
София-регион при организиране на 
регионални и национални състезания, на 
които училището е домакин. 

постоянен Директор Не изисква 
средства 

Брой 
съвместни 
инициативи. 

Партньорство с органите на местно 
самоуправление при подготовката, 
реализирането и управлението на 
национални и международни програми и 
проекти, подпомагащи дейности в 
областта на образованието. 

постоянен Директор Не изисква 
средства 

Получена 
реална 
подкрепа на 
общинска 
администраци 
я. 

Взаимодействие с Агенция за закрила на 
детето, МКБППМН и структурите на 
полицията. 

Ежегодно Директор, 
УКБППМН, 
педагогически 
съветник 

Не изисква 
средства 

Брой 
осъщестени 
взаимодейств 
ия. 

Провеждане на ефективна медийна 
политика 

Постоянен Директор, 
комисия 

Не изисква 
средства 

Отразяване на 
значими 
събития от 
медиите 

Дейност 2.3: Укрепване на план-приема на ученици 

2.3.1 Увеличаване на броя на паралелките след седми клас 

Увеличаване броя на заявените 
паралелки за прием след VII клас. 

2016-2020 Директор, 
ЗДУД, п с 

До три 
паралелки. 

Популяризиране на дейностите в 
профилираните паралелки и 
реализацията на учениците. 

2016-2020 Директор, 
ЗДУД, учители, 
Ученчески съвет 

Отразяване в 
училищния 
сайт, вестник, 
местни медии 

2.3.2 Поддържане на вечерна форма на обучение 



Осигуряване на възможност за учене и 
повишаване на мотивацията за 
завършване на средно образование чрез 
вечерна форма на обучение. 

2016-2020 Директор, ЗДУД Бюджет Брой 
паралелки във 
вечерна 
форма на 
обучение. 

Намаляване броя на отпадналите 
ученици. 

2016-2020 Директор, ЗДУД Задържане на 
учениците в 
училище. 

Дейност 2.4: Внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене 

2.4.1 Учебна дейност 

Въвеждане на модел за подготовка и 
планиране на уроците включващ: 

Ежегодно Учители Не изисква 
средства 

> Разработване и утвърждаване на 
тематичен план на учебния 
материал, съобразен с ДОС и 
учебния план на училището. 

Планира 
предварителн 
о цели на 
урока и ги 
операционали 
зира според 
особеностите 
на учебния 
материал, 
мястото на 
урока в 
системата от 
уроци по 
темата, 
нивото на 
подготовка на 
класа, 
потребностит 
е на 



учениците. 

> Съобразяване на урочното 
планиране с учебната програма и 
е резултатите от входяща, 
изходяща диагностика и 
текущото оценяване и го променя 
гъвкаво при необходимост. 

Гъвкавост при 
урочното 
планиране. 

> Разпределяне на съотношението 
на уроците за нови знания към 
тези за затвърдяване съгласно 
изискванията на ДОС за 
общообразователна подготовка и 
ДОС за оценяване. 

Осъществява 
актализация 
на опорни 
знания и 
умения, 
имащи връзка 
с учебното 
съдържание, 
предвидено за 
усвояване. 

> Адаптиране на урочните планове 
за различните паралелки спрямо 
равнището на подготовка и 
различните потребности на 
учениците. 

Прилага 
диференциран 
о обучение 
според 
равнището на 
справяне на 
учениците. 

> Предварителна подготовка на 
учебни материали за урока. 

За урока има 
подготвени 
разнообразни 
учебни 
материали, 
съответстващ 
и на 
различните 
стилове на 



учене на 
учениците. 

> Включване на учениците в 
предварителната подготовка на 
урока със задачи за проучване, 
презентации, информационни 
съобщения, др. 

Учениците са 
включени в 
предварителн 
ата 
подготовка на 
урока. 

Изграждане на ясна и методически 
обоснована структура на урока: 

> Включване на значителна част от 
учениците в отделните 
структурни елементи на урока, 
събуждане на интереса им и на 
потребност от аргументирана 
позиция. 

Ясна и 
методически 
обоснована 
структура на 
урока. 

> Целесъобразно управляване на 
урочното време и постигане на 
баланс между отделните 
структурни елементи. 

Структурните 
компоненти 
на урока се 
разпределят 
равномерно 
във времето. 

Планиране и използване на ИКТ в урока: 

> Осигуряване на обучения за 
методически насоки за работата с 
интерактивно съдържание в 
мултимедийна и електронна 
среда. 

Осигурени 
методически 
насоки. 

> Интерактивен подход на 
обучение, създаване условия за 
формиране на умения за 
правилно,трайно,самостоятелно 

Използва 
ефективно 
интерактивни 
методи. 



и съзнателно усвояване на 
учебния материал. 

2.4.2 Оценяване и самооценяване 

Използване на разнообразни форми на 
проверка и оценка на ученици: 

Постоянен Учителите Не изисква 
средства 

> Прилагане на разнообразни 
форми за проверка и оценка на 
постиженията на учениците 
/формални, неформални, 
вътрешни, външни, 
самооценяване, взаимно 
оценяване/. 

Изготвяне на критерии за оценяване 
известни на учениците: 

> Запознаване на родителите в 
началото на учебната година с 
критериите за оценяване. 

> Изготвяне на график за датите на 
тестовете и класните работи 
ипредварителното му 
оповестяване на учениците и 
родителите. 

Обсег на използване на ИКТ при 
оценяването по учебни предмети: 

> Генериране на данни за средните 
резултати на училището от НВО 
и ДЗИ; средните резултати за 
областта и за страната. 

> Публично оповестяване на 
данните. 

Ритмичност на оценяването: 



> Осъществяване на перманентен 
контрол за ритмичност на 
оценяването. 

ЗДУД 

> Устновяване входното равнище 
на учениците по учебните 
предмети, които са изучавали 
през предходната година в 
задължителните учебни часове, в 
3-седмичен срок от началото на 
учебната година чрез текущо 
изпитване. 

> Установяване на дефицитите от 
входното равнище и 
предприемане на мерки за 
преодоляването им. 

> Провеждане на текущо изпитване 
за установяване на изходното 
ниво на учениците две седмици 
преди оформянето на годишната 
оценка по учебните предмети, по 
които не се провежда класна 
работа и не се провежда външно 
оценяване. 

Изграждане на умения у учениците за 
самооценяване чрез използване на 
адекватни критерии и показатели: 

> Аргументирано устно и писмено 
оценяване. 

> Направляване на учениците да 
преценяват и самооценяват. 

> Разясняване на методиката на 
груповите изпитвания. 



2.4.3 Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

Изграждане на взимоотношения на 
партньорство между учителите и 
учениците чрез подкрепа за личностно 
развитие на ученика, изграждане на 
позитивен организационен климат и 
утвърждаване на позитивна дисциплина. 

Постоянен Учителите Не изисква 
средства 

Изграждане на умения за работа в екип в 
паралелката и проектно учене. 

Умения за 
работа в екип. 

Поощряване с материални и морални 
награди при показани високи 
постижения в областта на науката, 
изкуството, спорта. 

2.4.4 Повишаване на резултатите от обучението 

Подготовка на учениците за успешно 
полагане на изпитите от ПВО и ДЗИ. 

Ежегодно Учителите Не се изисква Отосителен 
дял на 
учениците 
успешно 
положили 
изпитите към 
общия брой 
ученици при 
НВО. При 
ДЗИ спрямо 
допуснатите 
до зрелостни 
изпити. 
Повишаване 
дела на 
отличните 
оценки. 



Перманентно консултиране на 
учениците, полагащи поправителен 
изпит. 

Ежегодно Учители по 
съответните 
предмети 

Не се изисква Проведени 
консултации. 
Относителен 
дял /в %/на 
повтарящите 
ученици към 
общия брой 
ученици. 

Изготвяне на програма за превенция на 
ранното отпадане от училище по 
различни причини. 

Ежегодно Педагогически 
съветник 

Не се изисква Относителен 
дял /в %/на 
отпадналите 
по различни 
причини от 
обучението. 

Дейност 2.5: Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба 

2.5.1 Изграждане на училищна система за качество 

Разработване на общи и специфични 
училищни стандарти за качество, 
свързани с управлението на 
институцията, повишаване на 
квалификацията на педагогическите 
специалисти, система за контрол на 
качеството, подобряване на училищната 
среда, възпитание на учениците и 
училищно партньорство. 

2017-2018 Директор, ЗДУД Средства за 
консултанти 

Изградена 
система за 
качество. 

2.5.2 Адаптиране на документите по финансово управление и контрол спрямо стандарта за финансиране към 
ЗПУО 

> Счетоводна политика на 
образователната иституция; 

> Процедура по разделянето на 
отговорностите за вземане на 

2017 Счетоводител, 
Директор 

Разработени и 
актуализиран 
и документи 
по СФУК 



решение, осъществяване на 
контрол и изпълнение; 

> Система за двоен подпис; 
> Инструкция за вътрешния 

контрол във връзка с поемането 
на задължения и извършване на 
разход; 

> Инструкция за предварителния 
контрол във връзка със 
завеждането и изписването на 
краткотрайни и дълготрайни 
активи. 

Разработване на бюджета съобразно 
действащата нормативна уредба. 

Ежегодно Директор, 
счетоводител 

Разработен 
бюджет 
съобразно 
действащия 
стандарт. 

Привличане на алтернативни източници 
за финансиране от работа по проекти и 
програми, дарения, наеми, спонсорство 
и др. 

При 
възможност 

Директор, зам. 
Директор, 
счетоводител, 
училищни 
екипи за 
разработване на 
проекти, старши 
учители 

Брой 
договори за 
привличане 
на 
алтернативни 
източници за 
финансиране. 

2.5.3 Адаптиране на вътрешните правила 
заработната заплата спрямо 
стандарта за финансиране 

2017 Директор, 
социални 
партньори, 
счетоводител 

Не се изисква Актуализиран 
и ВПРЗ. 

2.5.4 Приемане на Етичен кодекс 2016-2017 Директор, 
представители 
на 
Педагогическия 

Не се изисква Приет Етичен 
кодекс. 

Директор, 
представители 
на 
Педагогическия 



съвет, на 
Обществения 
съвет, УН и 
ученическото 
самоуправление 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Материална и технологична обезпеченост на образователния процес 

Дейност 3.1: Подобряване и модернизиране на материалната база на училището 

3.1.1 Подмяна на старото обзавеждане на класните стаи и кабинети 

Поетапно закупуване на ново 
обзавеждане. 

2016-2020 Директор, 
счетоводител 

Бюджет Оборудване 
на класни 
стаи, 
кабинети и 
администрати 
вни 
помещения. 

3.1.2 Ремонтиране и реиновиране на физкултурния салон и спортните площадки 

Участие в проекти за подобряване на 
спортната база и привличане на 
средства. 

2016-2020 Директор, 
учители 

Подобрени 
условия за 
спорт. 

3.1.3 Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по физика, химия и биология 

Закупуване на съвременни средства и 
пособия за обезпечаване на 
образователния процес. 

2016-2020 Директор, 
учители 

Бюджет, 
проекти 

Съвременно 
оборудвани 
кабинети. 


