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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за професионалното образование и обучение; 

 Подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищното 

образование и на професионалното образование и обучение; 

 Програма за управление на Правителството на Република България за периода      2017 – 

2021 г.; 

 Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030; 

 Националната програма за развитие България 2030; 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната      система; 

 Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ); 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката на Република България; 

 Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република        България за 

периода; 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите по приоритет 

„Образование“; 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ; 

 ОИСР (2018) Бъдещето на образованието и уменията 2030 (OECD The Future of  Education and 

Skills 2030 Project); 

 Индустрия 2030 Документ за обхвата на визията за европейска индустрия до 2030 г.; 

 Препоръка на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови 

възможности за възрастните; 

 Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и 

европейското измерение на преподаването (2016); 

 План за действие в областта на цифровото образование (2020); 

 Препоръка 4 от Специфичните за държавата препоръки, дадени от ЕК в доклада за България за 

2020 г. в рамките на Европейския семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните 

реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от 

задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011; 

 Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска 

възраст; 

 Препоръка на Съвета от 24 ноември 2020 година относно професионалното образование и 

обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и 

издръжливост 

 Препоръка на ЮНЕСКО за Отворени образователни ресурси; 

 Препоръка CM/Rec(2019)10 на Комитета на министрите към държавите членки за развитие и 

насърчаване на образованието за цифрово гражданство;  

 Европейска рамка за дигиталните компетенции на преподавателите; 
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 Рамка на дигиталните компетентности за граждани; 

 Пекински консенсус за изкуствен интелект и образование, ЮНЕСКО; 

 Рамка за действие на ЮНЕСКО „Образование 2030“ в изпълнение на ЦУР 4; 

 Стратегия за уменията ОИСР; 

 Европейска програма за умения; 

 Рамка на ЮНЕСКО за прилагане на образованието за устойчиво развитие отвъд 2019 (приета 

по време на 74-та сесия на ОС на ООН, 2019); 

 Референтна рамка за компетентности за демократична култура на Съвета на Европа (цел 4.7 на 

ЦУР); 

 Препоръка CM/Rec (2018) 7 на Комитета на министрите към държавите членки относно 

насоки за зачитане, защита и изпълнение на правата на детето в цифрова среда; 

 Препоръка CM/Rec (2016) 2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно 

интернет на гражданите и Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016 – 2021 г.); 

 Препоръка CM/Rec (2019) 9 на Комитета на министрите към държавите членки за насърчаване 

на етична култура в учителската професия. 

 Спецификата на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” от стандарта за институциите. 

 

1.2. ИСТОРИЯ, СТАТУТ 

          За първи път Средно училище "Никола Вапцаров" отваря врати през учебната 1983/1984 

г.  При откриването на училището в него се обучават ученици от I до Х клас по 

общообразователен учебен план и два профила на учебно - професионален комплекс (УПК)-

"Електроника" и " Машиностроене".     

          През годините училището гради свой собствен облик.   

          Настоящата стратегия очертава в дългосрочен план пътя и насоките за развитие, основните 

тенденции, цели, задачи и приоритети в дейността на училищната институция, както и ресурсите, 

с които училището ще постигне нейното изпълнение.  

 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

           СУ „Никола Й. Вапцаров е иновативно, средищно училище.  

- Ученици: 

         През 2021/2022 г. се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой към 10.09.2021 г. е 

803 (от тях 26 са със специални образователни потребности, а 180 - пътуващи). Учениците са 

разпределени в 32 паралелки. Съществуват и 13 полуинтернатни групи, като 10 от тях са в 

начален етап и 3 са в прогимназиален. Средната пълняемост на паралелките през 2021/2022 

учебна година е 25 ученици.  Ученическият съвет съществува от 20 години. Дейността му се 

оптимизира с всяка изминала година. 

         През 2022/2023 г. се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой към 10.09.2022 г. е 

849 (от тях 26 са със специални образователни потребности, а 242 - пътуващи). През последните 

години въпреки влошени демографски показатели, броят на учениците в училището се 

увеличава. Учениците са разпределени в 34 паралелки. Съществуват и 13 полуинтернатни групи, 

като 11 от тях са в начален етап и 2 са в прогимназиален. Средната пълняемост на паралелките е 

25 ученици.  Ученическият съвет съществува от 20 години. Дейността му се оптимизира с всяка 

изминала година. 
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- Педагогически специалисти, административен и помощно-  обслужващ персонал: 

           Колективът на СУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” е съставен от 69 педагогически специалисти, 

директор,  трима заместник - директори и 14 души непедагогически персонал. Голяма част от 

учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 

обучения, придобиване на квалификационни степени. Със степен „професионален бакалавър” е 

1, със степен „бакалавър”- 16 и „магистър” – 52 от педагогическите специалисти. Носители на 

професионално - квалификационни степени са както следва: І ПКС – 3, ІІ ПКС – 4, ІІІ ПКС – 10, 

ІV ПКС – 31, V ПКС – 10 от педагогическите специалисти. 

Средната възраст на педагогическите специалисти през 2021 – 2022 учебна година е 48 години. 

           Колективът на СУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” е съставен от 72 педагогически специалисти, 

директор,  трима заместник - директори и 15 души непедагогически персонал. Голяма част от 

учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 

обучения, придобиване на квалификационни степени. Със степен „професионален бакалавър” е 

1, със степен „бакалавър”- 18 и „магистър” – 53 от педагогическите специалисти. Носители на 

професионално - квалификационни степени са както следва: І ПКС – 5, ІІ ПКС – 6, ІІІ ПКС – 6, 

ІV ПКС – 34, V ПКС – 8 от педагогическите специалисти. 

Средната възраст на педагогическите специалисти през 2022 – 2023 учебна година е 47 години. 

 

- Образователни резултати: 

- Резултати от НВО – 4 клас, учебна 2020/2021 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 50 78,62 

Математика 50 66,22 

 

Резултати от НВО – 4 клас, учебна 2021/2022 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 42 65,56 

Математика 43 48,95 

 

- Резултати от НВО – 7 клас, учебна 2020/2021 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 61 45,50 

Математика 61 28,16 

 

- Резултати от НВО – 7 клас, учебна 2021/2022 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 73 46,97 

Математика 73 30,01 

 

- Резултати от НВО – 10 клас, учебна 2020/2021 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 72 39,01 
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Математика 72 21,50 

 

- Резултати от НВО – 10 клас, учебна 2021/2022 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 77 40,65 

Математика 77 31,85 

Английски език 1 72 

 

- Резултати от ДЗИ, учебна 2020/2021 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 42 45,35 

География и икономика 30 47,37 

Биология и здравно 

образование 
4 63,75 

Английски език 8 79,06 

 

- Резултати от ДЗИ, учебна 2021/2022 година: 

Учебен предмет Брой явили се Резултат в точки 

Български език и литература 53 46,75 

География и икономика 49 58,60 

Английски език 14 60,71 

 

- Извънкласна и извънучилищна дейност през учебната 2020/2021 година: 

- НП „Изграждане на училищна STEM среда“, „Център за природни науки, изследвания и 

иновации“  

- НП „Бизнесът преподава” 

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: „Площадки за обучение  

по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г.  

- НП „Без свободен час” 

- НП„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

- НП „Информационни и комуникационни технологии” 

- НП „Иновации в действие4, модул - 1,2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации между училищата и форуми за иновации в образованието“ 

- Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - 

BG05M2OP001-2.010-0001 

-Проект BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука 

и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)  

-Проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ 

-Проект 2019-1-BG01-KA101-061620 „Рамо до рамо” по Програма „Еразъм+“ на Европейскя 

съюз и сключен договор № 2019-1-BG01-KA101-061620 между СУ „Никола Й. Вапцаров“ и 

Център за развитие на човешките ресурси;  

https://innovateconsult.net/product/project-ict/
https://innovateconsult.net/product/project-ict/
https://innovateconsult.net/product/project-ict/
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-Проект 2019-1-IT02-KA229-063291 „Musica e arte nella natura” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз и сключен договор № 2019-1-IT02-KA229-063291 между СУ „Никола Й. 

Вапцаров“ и Център за развитие на човешките ресурси; 

-Проект 2019-1-BG01-KA229-062344 „Identity in dance and song” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз и сключен договор № 2019-1-BG01-KA229-062344 между СУ „Никола Й. 

Вапцаров“ и Център за развитие на човешките ресурси; 

-Проект 2020-1-PL01-KA229-081947_3 „Learning environment for student with special needs“ по 

Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и сключен договор №2020-1-PL01-KA229-081947 

между СУ „Никола Й. Вапцаров“ и Център за развитие на човешките ресурси. 

- Занимания по интереси: 

- МПО "Орел 160" – „Млад огнеборец“ 

-  ПФО "Вапцаровец" – „Морски отряд“ 

- Клуб "Пешеходен туризъм и краезнание" 

- Секция "Футбол" 

- Клуб "Математиката е изкуство" 

- Клуб "Аз мога" 

- Вокална група "Усмивка" - 

- Мажоретен състав "Морски сирени" 

- Клуб "Училищни медии" 

- Клуб "Млади възрожденци"  

- Клуб "Математика за отличници" 

- Клуб "Дигитални светове" и др. 

 

- Извънкласна и извънучилищна дейност през учебната 2021/2022 година: 

-НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

-НП „Изграждане на училищна STEM среда“, „Център за природни науки, изследвания и 

иновации“  

-НП „Без свободен час” 

-НП„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

-НП „Информационни и комуникационни технологии” 

-Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските 

училищана човешките ресурси. 

-Проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ 

-Проект BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна среда“ 

-Проект 2019-1-IT02-KA229-063291 „Musica e arte nella natura” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз  

-Проект 2019-1-BG01-KA229-062344 „Identity in dance and song” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз  

-Проект 2020-1-PL01-KA229-081947_3 „Learning environment for student with special needs“ по 

Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз 

- Занимания по интереси: 

 

https://innovateconsult.net/product/project-ict/
https://innovateconsult.net/product/project-ict/
https://innovateconsult.net/product/project-ict/
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Танцова формация „Българче“ 

Секция „Футбол“ 

Клуб „Млади възрожденци“ – 2 

Клуб „Родолюбец“ 

Клуб „Математика, ура!“ 

Клуб „Млади възрожденци“ – 1 

Клуб „IT академия“ 

Клуб „Компютърно творчество и роботика“ 

Вокална група „Усмивка“ 

Клуб „Откриватели“ 

Клуб „Знайко“ 

Клуб „Млад предприемач“ 

Клуб „Дигитални светове“ 

Клуб „ГеоЕко“ 

Формация „Училищни фанфари“ 

МПО „Орел 160“ 

Мажоретен състав „Морски сирени“ – 1 

Мажоретен състав „Морски сирени“ – 2 

Клуб „Млади фотографи“ 

ПФО „Вапцаровец“ 

Клуб „Пешеходен туризъм и краезнание“ 

Клуб „Училищни медии“ 

Клуб „Аз мога“ 

Клуб „Аз зная“ 

 

- Синдикални организации: 

           В училището има представители на две синдикални организации- КТ ”Подкрепа” и КНСБ. 

Синдикалните организации са с традиции и имат положително влияние при регулиране на 

трудовите отношения с директора на училищетои при определянето на диференцираното 

заплащане.  

 

- Училищно настоятелство: 

          В училището има създадено Училищно настоятелство, с което си партнираме. Те са 

инициатори на различни училищни мероприятия.  

 

- Обществен съвет: 

           Обществиният съвет в училището функционира в синхрон с всички нормативни 

изисквания.  
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2.1. Анализ на тенденциите на външната среда  

             При изследване на влиянието на външната среда се възползвахме от методиката на PEST 

анализа (въздействието на политическата, икономическата, социалната и технологична среда). В 

нашия анализ е добавено и влиянието на законовата среда. 

 

Среда 

Въпроси,засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия  Оценка 

(+/-) 

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
а 

-ЗПУО - 

образованието е 

национален 

приоритет.  

-Разминаване 

между 

обществените 

потребности и 

продукта на 

образованието. 

-Несъответствие с 

изискванията за 

икономическо и 

социално 

обновление на Европа. 

-Разминаване между 

потребности и продукт. 

 

-Качествена промяна във 

философията на 

образователната система: 

организацията на 

обучение, гъвкавост и 

свобода на учебните 

планове и програми, ново 

отношение към ученика и 

учителя и неговата 

квалификация и кариерно 

израстване, оптимизирана 

система на оценяване, 

форми за цялостна и 

индивидуализирана 

подкрепа на учениците и 

др. 

 

 

 

 

 

 

+4 

и
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
а 

-Нестабилна 

икономика. 

-Социални 

неравенства  

-Съществен ръст 

на заплатите на 

педагогическите 

специалисти през 

последните години. 

-Недоразвит преход към 

пазарно стопанство. 

-Липса на национална 

алтернатива за реагиране 

на световната криза. 

-Недооценяване  на 

значението и ролята на 

учителския труд. 

-Свиване на разходната 

част от бюджета. 

-Ученици заминават в 

чужбина. 

-Недостатъчна материална 

осигуреност на ученика. 

-Ниска мотивация на 

учителите. 

 

 

 

 

 

 

 

-4 

со
ц

и
ал

н
а 

-Влошаване на 

демографските 

показатели. 

-Ниска 

заинтересованост 

на родителите. 

-Отрицателно  

влияние на средата 

-Нисък социален 

статус на 

учителите. 

-Влошено качество на 

живота. 

-Неефективна социална 

политика. 

-Липса на мотиви в 

семейството. 

-Обществена търпимост 

към отрицателните 

явления в обществото. 

-Негативизъм към 

учителската професия. 

-Намаляване на броя на 

учениците. 

-Нарастване на социалните 

различия между 

учениците. 

-Влошени показатели на 

възпитателната дейност. 

-Ниски мотиви за учене. 

-Негативно отношение към 

училището. 

-Очертаваща се криза за 

учителски кадри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 
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те
х
н

о
л
о
ги

ч
н

а 

-Подобряване 

на технологичното 

обезпечаване на 

образованието. 

-Въвеждане на 

ИКТ, интернет. 

-Промяна във 

визията и 

съдържанието на 

педагогическите 

технологии. 

-Успешна политика 

на МОН за внедряването 

на ИКТ в училище. 

-Неясни и неточно 

формулирани цели в 

образованието. 

-Остаряла образователна 

парадигма, която не 

съответства на новите 

потребности на 

общестото. 

-Материална 

база,създаваща условия за 

повишаване на 

ефективността на 

обучението. 

-Преодоляване на 

консерватизма в 

образованието. 

-Постигане на ново 

качество на образовталния 

процес на основата 

на иновационното 

мислене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

за
к
о
н

о
в
а 

-Подобряване 

на законовата и 

нормативна 

уредба. 

-Неефективна 

нормативна уредба. 

-Законът не е 

хармонизиран в пълна 

степен с 

европейските норми. 

-Осигуряване на 

прозрачност и 

предвидимост на 

политиките, които се 

предприемат в системата.  

-Постигнат разумен баланс 

между нормативност 

(рамка) и овластяване и 

свобода на отделните 

участници в процеса на 

училищното образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

 

2.2. Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Относително стабилни и оптимални резултати 

на НВО и ДЗИ, съотносими към регионалните и 

националните, висок процент на прием във ВУЗ. 

 Профилирано и професионално обучение в 

гимназиален етап, насочено към усвояване на 

ключови компетентности  

 Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности. 

 Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден. 

 Привличане на учениците като партньори в 

образователния процес и при разработване и 

реализиране на проекти. 

 Добра пълняемост на паралелките (средно 25 

ученици). 

 Няма отпаднали ученици през последните три 

години поради отсъствия и слаб успех. 

 Всички ученици продължават обучението си 

в училището след завършен 7 клас. 

 Достойно представяне на общински, 

 Анализ на демографската перспектива  

на общината и региона във връзка с 

успешното реализиране на приема при 

условията на ЗПУО. 

 Подкрепа на личностното развитие на  

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и предотвратяване 

на причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

 Превенция на агресията и  

противообществените прояви. 

 Повишаване капацитета на учителите за  

промяна на стила и методите на работа и 

ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната личност. 

 Повишаване на квалификацията, обмяна  

на добри педагогически практики и 
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областни, национални олимпиади и конкурси в 

различни области. 

 Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление. 

 Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветник, повече 

от 80 % от учителите имат защитена ПКС (І – 

V). 

 Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и наставничество, 

обмен на успешни педагогически практики, 

ЕКК. 

 Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

 Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

 Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

 Добър ръководен екип, главни учители, 

подпомагащи ръководството на училището. 

 Добро институционално взаимодействие.  

 Осигуряване на свободен, неограничен и 

равен достъп до образование. 

 Високи стандарти на предлаганото 

образование. 

 Дългогодишни традиции и резултати в 

образователната дейност. 

 Работеща и ефективна вътрешна нормативна 

уредба. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 Информация за дейността на училището чрез 

поддържане на актуален сайт и местните 

печатни и електронни медии. 

 Добра координация и обмен на информация 

между класни ръководители, психолог и 

ръководството на училището при работа с 

учениците с проблемно поведение и в риск от 

отпадане. 

 Осигурени здравословни и безопасни условия 

за опазване на живота и здравето на участниците 

в образователния процес. 

 Относително добра материална база – учебни 

кабинети, компютърни зали, мултимедийни 

кабинети, лаборатория по природни науки, 

внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

 Оптимизиране на училищните учебни  

планове в прогимназиален и гимназиален 

етап – разширяване кръга на избираемите и 

факултативните предмети. 

 Разширяване на приема след завършено  

основно образование съгласно ЗПУО – 

профилирано и професионално обучение.  

 Разширяване на връзките с НПО и  

реализиране на проекти по програми на ЕС. 

 Превръщане на училището в център за  

предоставяне на образователни услуги – 

кариерно ориентиране, извънкласни 

дейности, занимания със спорт и др. 

 Осигуряване на възможности за развитие  

и изява на талантливи ученици. 

 Високи изисквания към собствената  

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за развитие на 

педагогическия специалист. 

 Използване на портфолиото като  

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

 Използване на съвременни образователни  

технологии за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката. 

 Ефективност на работата на ЕКК за  

повишаване подготовката на учителите и 

споделяне на добри практики. 

 Преодоляване на рутината и формалното  

изпълнение на служебните задължения. 

 Възможност за кариерно развитие. 

 Разширяване възможностите за  

вътрешноинституционална и 

извънучилищна квалификационна дейност. 

 Сътрудничеството с родителите: 

структуриране и дейност на обществения 

съвет и училищно настоятелство, 

изпълнение на инициативи и съвместни 

дейности. 

 Достъп до Национални програми и  

програми на ЕС и активно включване на 

учители и ученици в разработване на 
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физкултурен салон, актова зала достъп до 

Интернет, Wi-Fi мрежа, видеонаблюдение. 

 Учебно-технически средства – преносими 

компютри, мултимедии, компютърни 

терминални решения, техника за размножаване, 

интерактивни бели дъски, наличие на 

информационни програмни продукти.  

 Обновяване и подобряване на МТБ според 

възможностите на бюджета. 

 Добро управление на финансовите средства в 

условията на делегирани бюджети. 

 Обективност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджета. 

 Управленска култура на ръководството. 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло. 

 Съвместна работа с местни структури: РУО – 

Бургас, Общинa –Айтос, МКБППМН, РУ 

„Полиция“ и инспекторите от ДПС, Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на 

детето“, Ресурсен център, културни институти, 

медии, неправителствени организации и др. 

проекти. 

 Актуализиране на училищните политики  

в съответствие със ЗПУО. 

 Непрекъснат мониторинг на дейностите в  

образователния процес и своевременно 

предприемане на действия за неговото 

подобряване. 

 Целенасочени дейности за поддържане  

и издигане имиджа на училището. 

 Оптимизиране на екипната работа в  

различни направления. 

 Осъвременяване на МТБ и продължаване  

внедряването на иновации на базата на ИКТ. 

 Намаляване риска от достъп на  

външни лица в сградата на училището и 

създаване условия за инциденти. 

 Усвояване на средства по проекти. 

 Гъвкаво използване на системата за  

оценяване на постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал и за определяне 

на ДМС на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Движение на учениците. 

 Недостатъчни умения на учителите за 

използване и създаване на електронни учебни 

ресурси. 

 Увеличаващ се процент на незаинтересовани 

и неактивни родители. 

 Недостатъчна и остаряла база от учебно-

технически и нагледни средства и електронни 

ресурси. 

 Необходимост от основен ремонт на сградата. 

 Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

 Недостатъчни умения за справяне с ниската 

мотивация за учене. 

 Липса на условия за обучение на ученици с 

увреждания (подстъпи, асансьор, специални 

тоалетни). 

 Недостатъчно използване на възможностите 

за привличане на родителите. 

 Демографски срив в региона, 

обезлюдяване, ръст на миграцията, ниска 

степен на раждаемост. 

 Намаляване на финансирането на  

училището за следващите години. 

 Наличие на безработица и икономическа  

несигурност, което затруднява 

образователния процес. 

 Отрицателно влияние на обкръжаващата  

среда върху образователния процес. 

 Небалансиран прием в училищата от  

града, водещ до „разсейване“ на учениците. 

 Липса на ясна политика на местно ниво  

по отношение на видовете училища, 

профилите, професиите и специалностите, 

съобразени с нуждите на бизнеса и региона, 

водеща до нелоялна конкуренция. 

 Нисък социален статус и недостатъчен  

авторитет на българския учител, застаряващ 
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 Ниско ниво на познавателни и социално- 

емоционални умения, необходими за училищно 

обучение у деца, за които българският език не е 

майчин; 

 Висок дял на лицата, които не притежават 

функционална грамотност в областта на 

четенето, математиката и природните науки. 

 Незадоволително равнище на дигиталните 

умения на участниците в образователния 

процес. 

 Застаряване в учителската професия, 

съчетано с недостиг в отделни предметни 

области. 

 Трудности за персонализация на обучението в 

зависимост от потребностите и интересите на 

отделното дете и за работа в мултикултурна 

среда. 

 Затруднена реализация на трудовия пазар на 

завършилите поради недостатъчно съответствие 

на придобитите умения с изискванията на 

реалната икономика. 

 Слабо участие в различни форми на учене 

през целия живот. 

 Недостатъчен мониторинг и оценка на 

въздействието от иновативните дейности и 

обмяната на иновативни практики. 

 Липса на утвърдена култура за изграждане и 

развиване на ефективни училищни общности и 

на системно взаимодействие с родителите за 

подобряване на резултатите от      обучението,  

възпитанието и социализацията. 

учителски състав. 

 Ниска заинтересованост на родителите 

към случващото се в училище. 

 Негативно отношение към училището. 

 Висока средна възраст на педагогическите 

специалисти и започнал процес на смяна на 

поколенията – опасност от липса на млади 

учители. 

 Недостиг на учители по отделни 

специалности. 

 Липса на последователност в 

утвърждаването на образованието като 

хоризонтална политика. 

 Недостатъчно развита система от единни 

индикатори за отчитане институционалния 

напредък (на училището) по определена тема 

в контекста на резултатите от обучението. 

  Предаване на   неграмотността и на 

неравностойното социално- икономическо 

положение между поколенията и 

отрицателните им въздействия върху 

ефективността на включването в 

образование. 

 Отказ от промяна на фокуса на 

обучениетопоради нежелание и трудности да 

се прилага компетентностния подход. 

 Консервативни обществени нагласи и 

ограничена подкрепа за изпреварващи 

промени в сферата на образованието в 

съответствие с развитието на технологиите и 

обществото. 

 

3. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

             Нуждата от актуализацията на Стратегията за развитие на СУ „Никола Й. Вапцаров” 

/чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО/ за периода е продиктувана от  промените в страната ни в 

образователната политика. Тя е изготвена от директора на училището и е съобразена с 

националната и регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат 

специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите 

виждания за качествено образование и изграждане на функционално грамотни личности.   

 Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в 

образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и другите 

педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни. /2, ал.2 и 4 от 

ЗПУО/ 
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4. ВИЗИЯ 

МОТО: НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ  ЧРЕЗ  НАС! 

СУ „Никола Й. Вапцаров" е иновативно, водещо средно учебно заведение, с ефективно 

демократично управление и европейска визия.  

 

5. МИСИЯ 

 СУ „Н.Й.Вапцаров” – гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, 

адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с 

Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности.  

       Тази мисия ще се реализира чрез: 

 Придобиване на съвременните ключови компетентности, развитие на личностния 

потенциал на ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му 

потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му. 

 Развитие на съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно 

съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на учениците. 

 Реализиран модел на   преподаване и учене, основан на компетентностния подход. 

 Повишаване мотивацията за упражняване на учителската професия, за привличане на 

млади хора и специалисти от други професии и представители на бизнеса. 

 Училищни политики за създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в 

училищната общност между всички участници в образователния процес (ученици, учители и 

други специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с институции 

и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно развитие на 

децата.  

 Утвърждаване на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, 

уважение и грижа за другия, на чувството за общностна принадлежност и стремеж към по-

добри постижения. 

 Изпълнение и надграждане на политиките за осигуряване на ранен и равен достъп до 

образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система. Мерки, 

насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, 

намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и 

родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни 

участници в образователния процес. 

 Мерки за разширяване на възможностите за ефективно приобщаване на ученици със 

специални образователни потребности, от уязвими групи, включително роми, на търсещи или 

получили международна закрила и мигранти. Засилване сътрудничеството между 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование с държавните и 

местните органи в социалната и здравната сфера, с образователните медиатори, родителите и 

местните общности. Осигуряване на приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна 

образователна среда за провеждане на ефективен образователен процес, за опазване и 

укрепване здравето на учениците и за  тяхното пълноценно личностно развитие. 
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 Промяна на културата на преподаване и създаване  на по-привлекателна среда за учене, 

както и повишаване ефективността на образователния процес; стимулиране на креативното 

мислене и творчеството в процеса на обучение.  

 Развитие на дигиталните умения и компетенции като приоритет.  

 Изпълнение на политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна 

облачна среда и създаване на ресурси, както и към споделяне и интегриране на вече 

съществуващи и доказали се на национално и международно равнище ресурси. 

 Насърчаване и формиране на умения у учениците да станат дигитални създатели, да 

моделират, програмират и развиват дигитална креативност.  

 Прилагане на образователни политики за създаване на гражданска, финансова, здравна, 

екологична и спортна култура.  

 Формиране на  ключови компетентности у учениците за устойчиво развитие, 

интеркултурен диалог, разбиране  и оценяване на културното многообразие, както и 

компетенции за демократична култура и дигитално гражданство.  

 Разширяване на  познанията за безопасност на движението по пътищата.  

 Създаване на  цялостен обновен облик на училището, подкрепен от инвестиции в 

съвременна, провокираща мисленето и творчеството образователна среда и в модерно 

оборудване и обзавеждане. 

 Разширяване на професионалното образование и обучение  обуславящо се от развитието 

на дигитализацията и технологиите, прехода към зелена икономика и устойчиво развитие. 

 Прилагане на  политики за постигане на качествено и иновативно професионално 

образование и обучение, отговарящо на динамично променящите се изисквания на пазара на 

труда.  

 Актуализиране на учебните планове и програми за адаптиране към промяна в 

структурата на професиите.  

 Създаване на привлекателни и гъвкави възможности за придобиване на основни умения, 

на нови компетентности, на квалификация и преквалификация във формалната образователна 

система и в неформалното обучение, както и създаване на условия за информално учене. 

Всеки избор на индивидуални стратегии за образование, обучение и учене да бъде 

насърчаван, подкрепян и развиван. 

 Утвърждаване на интегрираният подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите.  

 Насърчаване на стратегическите партньорства и мобилността с цел обучение и обмяна на 

добри практики.  

 

6. ПРИНЦИПИ 

             Настоящият стратегически документ съответства на визията и общите цели на училището 

за училищното образование, за професионалното образование и обучение и за ученето през 

целия живот. Изготвен е в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически 

документи на глобално и европейско ниво, които очертават общосподелената визия за 

висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот 

образование, обучение и учене. При изпълнение на целите ще бъдат съблюдавани следните 

принципи: 
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 Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между 

образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите 

училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, 

работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в 

Стратегическата рамка; 

 Приемственост – изпълнение на Стратегическата рамка независимо от 

политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на 

целенасоченост, последователност и устойчивост при прилагане на политиките; 

 Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 

целите, заложени в Стратегическата рамка; 

 Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на 

дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати; 

 Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната 

значимост на образованието, обучението и ученето в Република България изисква 

висока степен на информираност на обществото. 

 

7. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

8. ЦЕЛИ  

8.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

           ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПО-

ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО.   

          С реализирането на настоящата стратегия ще се отговори на очакванията на всички 

участници в образователния процес. 

- СУ „Ниикола Й. Вапцаров” като иновативна образователна институция: 

           Развитие на училището като максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща 

среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и 

дигитално развитие. Обновяване и поддържане на пространствата за учене и развиване на 

интересите, за отдих и взаимодействие между ученици, родители и местна общност, обединени 

от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и можещи 

личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и 

конкурентна социална среда. 
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- Ученици: 

         Създаване на оптимални уславия за обучение, възпитание и развитие на всеки ученик 

съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на образователното 

пространство, в което всеки ученик да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на 

своето обучение; Всички завършват училищно образование като функционално грамотни, 

иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите 

компетентности чрез учене през целия живот; притежават компетентности и се стремят към 

личностно развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна 

социална и професионална реализация и за принос към обществото. Те са активни граждани, 

които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и 

обществено благополучие. 

- Родители:  

          Родителите са заинтересовани, не допускат безпричинни отсъствия на децата си, стараят се 

да подпомагат учебния процес. Целим удовлетворяване на очакванията за съвременна 

организация на образователния процес и постигане ан по-високо качество и резултати от 

училищното образование; 

- Общество и пазар на труда:   

          Изграждане у учениците на социално- значими жизнени ценности, професионално- 

личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото; 

- Педагогически колектив и обслужващ персонал: 

         Чрез реализацията на тази стратегия очакваме от педагогическият специалист да е 

компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно 

учене и развиване на личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да 

вдъхновява учениците, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат 

в различни житейски и професионални ситуации. Той помага на учениците за тяхното 

когнитивно, творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с 

родителите и заинтересованите страни. 

 

8.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Разработените оперативни цели произтичат от  заложените приоритети 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците 

2. Създаване на механизъм за мотивиране и творчески настроени учители 

3. Разработване, създаване и изпълнение на пполитики за сплотени училищни общности и 

системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна          интеграция за всички ученици. 

5. Внедряване на образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7. Подготовка за учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРИОРИТЕТИТЕ  

 

Приоритетни 

направления 

Дейности Срок Изпълнител/и Финансиране 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

1.1. Обучение, 

ориентирано към 

формиране и 

развитие на 

ключовите 

компетентности и 

на умения за 

живот и работа 

през XXI век 

 Осигуряване на съвременна 

образователна среда, която да 

гарантира единен подход при 

прилагането на ключови 

компетентности в сферата на 

формалното образование, 

неформалното обучение и 

информалното учене; 

 Разработване и прилагане на 

система за мониторинг на 

резултатите от образованието и 

готовността за училище; 

 Създаване на условия и 

подкрепа за изграждане на 

цялостни училищни визии и 

стратегии за интегриране на 

учебното съдържание с фокус 

върху ключовите компетентности; 

 Създаване на 

интердисциплинарни учебни 

планове и учебни програми; 

 Смяна на фокуса на 

обучението от преподаване на 

знания към овладяване на 

ключови компетентности и 

развитие на способности да се 

решават проблеми; 

 Акцентиране върху формиране 

на научна, финансова, дигитална 

медийна грамотност и дух на 

предприемчивост и иновации; 

 Инвестиране в изучаването на 

чуждите езици и придобиването 

на дигитални и комуникативни 

умения; 

 Развитие на ключови 

компетентности и умения за 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор; 

педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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живот през XXI век чрез 

средствата и формите на 

различните изкуства, науки, 

технологиите и спорта; 

 Създаване и използване на 

разбираеми, атрактивни и 

съвременни средства за постигане 

на очакваните резултати от 

обучението - познавателни 

книжки, учебници, учебни 

помагала, 

 Достъп до електронно четими 

учебници, електронни ресурси, 

подпомагащи придобиването на 

необходимите компетентности и 

стимулиращи развитието на 

личностни, социални и 

граждански умения и на 

емоционална интелигентност; 

 Развитие на система от 

инструменти за измерване на 

постигането на основни резултати 

от обучението в хода на вътрешно 

оценяване, опиращи се на 

дескриптори (ключови думи); 

 Ориентиране на оценяването 

към ключовите компетентности с 

акцент върху функционалната 

грамотност в областта на 

четенето, математиката, 

природните науки, както и към 

междукултурни компетентности, 

умения за решаване на проблеми 

в екип и метакогнитивни умения 

 Синхронизиране на 

изискванията на вътрешното 

външното и международното 

оценяване на учениците към 

ключовите компетенции на 

учениците; 

 Разработване и прилагане на 

система за провеждане и 

оценяване на изпитите в 

системата на училищното 
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образование в електронна среда; 

 Формиране на умения при 

учениците да използват 

придобитите компетентности при 

изпълнение на ежедневни задачи, 

за справяне в сложни и непознати 

житейски ситуации в променяща 

се околна среда; 

 Придобиване на интегрален 

микс от компетентности чрез 

свързване на знанията и уменията 

от различни области за прилагане 

на наученото в практически 

ситуации, поощряване на ученето 

чрез преживяване и решаване на 

реални проблеми; 

 Създаване на условия и 

подкрепа на екипната работа на 

учителите за интегриране на 

учебното съдържание, за 

ефективно осъществяване на 

междупредметни връзки и за 

работа върху усвояване на 

свързващите (трансверсални) 

компетентности у учениците; 

 Интегриране на дигиталната и 

медийната грамотност в 

обучението по всички учебни 

предмети; 

 Системно взаимодействие с 

родителите за формиране и 

развитие у учениците на 

ключовите компетентности и на 

умения за живот и работа през 

XXI век. 

1.2. Възпитание в 

ценности 

 Насърчаване на ценностно-

ориентирано поведение и 

създаване на атмосфера в класната 

стая, благоприятстваща 

формиране на социални и 

граждански компетентности; 

 Реализиране на инициативи за 

съхраняване и утвърждаване на 

българската национална 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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идентичност и популяризиране на 

българския език, традиции и 

култура; 

 Възпитание, насочено към 

изграждане у учениците на 

стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на 

взаимно уважение, разбирателство 

и сътрудничество; възпитание в 

доброта; 

 Обучение, насочено към 

приобщаване към европейските и 

общочовешките ценности; 

 Развитие на умения за 

справяне с прояви на 

радикализация и екстремизъм, 

водещи до разделение, 

дискриминация, разпространение 

на фалшиви новини и омраза в 

обществото; 

 Развитие на умения за 

разпознаване и превенция на 

трафик на хора; на зависимости 

към        наркотични вещества и др.; 

 Изграждане на умения за 

критично мислене и разбиране за 

света, културата, религиите, 

историята, медиите, икономиката, 

околната среда, устойчивостта; 

 Развитие на ценностно-

ориентирано поведение за 

зачитане на човешкото 

достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, 

правовата държава и правата на 

човека, с акцент върху. правата на 

детето и детското участие; 

 Формиране на компетентности 

за междукултурен диалог и изява 

на активна гражданска позиция; 

осигуряване на детското и 

младежко участие; 

 Формиране на толерантност и 

уважение към етническата, 
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националната, културната, 

езиковата и религиозната 

идентичност на всеки ученик; 

 Системно взаимодействие с 

родителите за формиране на 

ценности у учениците. 

1.3. Развитие на 

способностите и 

талантите 

 Разширяване на спектъра от 

занимания по интереси, насочени 

към развитието на личностни и 

междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на 

участниците в заниманията по 

интереси, чрез провеждане на 

различни форми на изяви на 

училищно и междуучилищно, 

общинско ниво и др. 

 Задълбочаване на 

сътрудничеството между 

училищата и центровете за 

подкрепа за личностното развитие 

(ЦПЛР) за изпълнение на 

дейности по интереси между 

институциите от системата на 

образованието; 

 Разнообразяване на формите и 

възможностите за развитие на 

талантите на учениците с изявени 

интереси в областта на науките, 

изкуствата, технологиите и спорта 

(участие в педагогическите 

форми, организирани в центровете 

за подкрепа на личностното 

развитие и в училищата, 

провеждане на курсове, летни 

академии и др., спортно-

тренировъчни лагери за 

подготовка на отбори за участие в 

различни видове състезания, 

държавни и международни 

първенства); 

 Подкрепа за участие в изяви, 

конкурси, олимпиади и състезания 

на местно, регионално, 

национално и международно ниво 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта; 

 Предоставяне на материални и 

морални стимули за учениците с 

изявени интереси  в определена 

област на науката, технологиите, 

изкуствата, културата и спорта; 

 Привличане на представители 

на висши училища, научни 

институти, социални партньори и 

неправителствени организации в 

подкрепа на заниманията по 

интереси и извънучилищните 

дейности; 

 Създаване на подходящи 

условия за личностно развитие за 

насърчаване на активния начин на 

живот; 

 Системно взаимодействие с 

родителите за развитие на 

способностите и талантите на 

учениците. 

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

2.1. Повишаване на 

привлекателността 

и престижа на 

учителската 

професия и 

обезпечаване в 

дългосрочен план с 

учители по всички 

дисциплини 

 Разработване на система за 

информиране, мотивиране и 

насочване на ученици към избор 

на учителската професия; 

 Подкрепа на новопостъпващи 

педагогически специалисти; 

 Прилагане на политики за 

мотивиране на завършващите 

педагогически специалности; 

 Реализиране на политики за 

връщане в системата на 

образованието на специалистите с 

професионална квалификация 

„учител“, които в момента не 

работят в системата; 

 Прилагане на политики за 

привличане и включване в 

образователния процес на 

представители на бизнеса, висши 

училища, научни организации и 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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други специалисти; 

 Устойчивост на политиката за 

повишаване на доходите на 

учителите чрез поддържане на 

съотношение от 120% на средната 

заплата на учителите спрямо 

средната заплата за страната и 

ръст на минималната основна 

заплата на учител не по-нисък от 

ръста на  средната работна 

заплата. 

2.2. Развитие на 

компетентностите 

в съответствие с 

променящата се 

роля на учителя 

 Изграждане на партньорства и 

мрежи за сътрудничество с 

висшите за провеждане на 

стажове и практики на учители; 

 Изработване и прилагане на 

система за проследимост на 

придобитите квалификации и на 

необходимостта от продължаваща 

квалификация на педагогическите 

специалисти; 

 Насърчаване на обучението и 

ангажираността на 

педагогическите специалисти 

през целия живот за 

продължаващо професионално 

развитие; 

 Разширяване на възможностите 

за квалификацията на 

педагогически специалисти без 

откъсване от работа; 

 Насоченост при подготовката 

на педагогическите специалисти 

към прилагане на 

компетентностния подход и на 

ценностно-ориентиран подход в 

образователния процес; 

 Развитие на дигиталните 

компетентности на 

педагогическите специалисти за 

прилагане на новите технологии, 

за облачни ИКТ услуги, за 

иновативни дигитални методи за 

преподаване, за интегриране на 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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дигиталната медийна грамотност 

в обучението по всички учебни 

предмети и др.; 

 Създаване на условия за 

изграждане на мрежи от 

училищни екипи, включващи 

педагогически и непедагогически 

специалисти и създаване на 

професионални общности за     

споделяне на добри практики; 

 Развиване на компетентностите 

на педагогическите специалисти 

за работа с даровити/талантливи 

ученици, с ученици със 

специални образователни 

потребности и в мултикултурна 

среда; 

 Развиване на компетентностите 

на педагогическите специалисти 

за ефективно взаимодействие с 

родителите и другите 

заинтересовани страни; 

 Развиване на професионални 

общности на педагогически 

специалисти на основата на 

мрежовия подход; 

 Осъществяване на мобилност на 

педагогически специалисти, в т.ч. 

и чрез Европейска програма 

Еразъм+; 

 Признаване на създадените от 

педагогическите специалисти 

отворени образователни ресурси 

като професионална заслуга; 

 Оценка на въздействието на 

политиката за последващата 

квалификация на 

педагогическите специалисти. 

Изработване и прилагане на 

система за проследяване на 

ефекта от обученията за 

професионално развитие на 

учителите на училищно ниво. 

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 
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3.1.: Създаване и 

развиване на 

ефективни 

училищни 

общности 

 Прилагане на система от 

мерки/правила за ефективно 

функциониране на училищната  

общност, свързани със социалната 

ангажираност и отговорностите 

на всички членове на общността, 

с акцент върху семейството; 

 Прилагане на училищни 

политики за създаване на 

позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и 

позитивни отношения между 

всички участници в процеса на 

образование и заинтересованите 

страни, включително за 

управление на конфликти, за 

преодоляване на стереотипи, 

предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи; 

 Насърчаване участието на 

училищната общност в планиране 

и реализиране на училищни 

събития - конкурси, празници, 

тържества, спортни събития и др.; 

 Прилагане на програми за 

взаимодействие на училищната 

общност с различни 

заинтересовани групи, които да 

подпомагат включването на 

децата в образование, трайното 

им приобщаване и повишаването 

на образователните им резултати; 

 Организиране на училищното 

пространство и инфраструктура с 

оглед превръщане на училището в 

център на общността и място за 

диалог (дружелюбна училищна 

среда). 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

3.2.: Обединяване 

на ресурсите на 

семейството и 

училището за 

пълноценното 

развитие на 

 Прилагане на подходящи форми 

за взаимодействие с родителите, 

насочени към осъзнаване и 

осъществяване на техните 

отговорности за възпитанието, 

развитието, образованието и 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 
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ученика отглеждането на децата, както и 

за сътрудничество с училището 

(обучения, семинари, кръгли маси 

и др.); 

 Проучване становището на 

родителите по значими за 

училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри 

за обратна връзка и др.) и 

създаване на условия за диалог, 

доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за 

образованието и развитието на 

учениците; 

 Координиране 

взаимодействието на семействата 

с външни институции и 

организации, оказващи социална, 

образователна и личностна 

подкрепа за учениците; 

 Създаване на условия за 

взаимодействие между 

родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за 

активно участие в училищния 

живот (на ниво клас, училище, 

извънучилищно ниво; общности 

на настоящи и бивши родители и 

ученици и др., които работят 

съвместно в интерес на 

училището и др.); 

 Насърчаване на родителите да 

участват чрез избраните от тях 

представители в обществените 

съвети и училищните 

настоятелства. 

година МОН 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА  

ИНТЕГРАЦИЯ 

4.1. Преодоляване 

на регионалните, 

социално-

икономическите и 

други бариери за 

 Подпомагане на храненето, 

предоставяне на месечни и 

еднократни стипендии, 

познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти и достъп до 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 
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достъп до 

образование 

образователни ресурси, 

осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден, 

съгласно действащите 

нормативни разпоредби; 

 Осигуряване на безплатен, 

безопасен и екологичен транспорт 

на учениците; 

 Изграждане на достъпна 

архитектурна среда. 

учебна 

година 

средства от 

МОН 

4.2. 

Взаимодействие с 

деца и родители за 

създаване на 

положително 

отношение към 

образованието 

 Разработване и прилагане на 

модели на взаимодействие ученик 

– родители – учители; 

 Въвеждане и прилагане на 

семейни програми, насочени към 

разясняване на ползите и на 

задълженията за включване в 

образование, към повишаване 

уменията на родителите за грижа 

и подкрепа на децата и за 

взаимодействие с институциите; 

 Организиране на общи 

дейности по интереси, честване 

на празници, благотворителни 

акции и други събития за 

създаване на положително 

отношение към образованието; 

 Съвместна работа между 

родители и учители за адаптиране 

на децата към образователната 

система и създаване и развиване 

на мотивация за учене; 

 Предоставяне на интегрирани 

услуги и споделяне на добри 

практики за междусекторни 

услуги за образователна, социална 

и здравна подкрепа; 

 Подкрепа на Механизма за 

съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

включване в образователната 

система, в т.ч. проследяване на 

всеки случай на ученик при 

пътуване  и миграция и/или в риск 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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от отпадане, както и подобряване 

на междуинституционалния 

обмен на информация. 

4.3. Подкрепа на 

развитието на 

специалистите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

 

 Повишаване компетентностите 

на учителите, психолога, 

ресурсни учители, за успешно 

включване и пълноценно участие 

на учениците в образователния 

процес и за работа в 

мултикултурна образователна 

среда; 

 Осигуряване на възможности за 

повишаване на квалификацията 

на непедагогическите 

специалисти; 

 Изграждане на мрежа за 

професионална подкрепа и обмен 

на добри практики; 

 Подкрепа на професионалните 

умения на непедагогическите 

специалисти във всички степени и 

етапи на училищното образование 

за работа със семействата. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

4.4. Прилагане на 

индивидуален 

подход към 

потребностите на 

всеки  ученик 

 Регламентиране на 

възможността за включване на 

повече педагогически 

специалисти съобразно 

необходимостта в паралелка с 

оглед отделяне на повече 

внимание и  грижи; 

 Прилагане на приобщаващи 

грижи и на модели за адаптация и 

плавен преход на ученика към 

условията в училището, както и 

на прехода между отделните етапи 

и степени; 

 Подкрепа на учителите за 

прилагане на индивидуален 

подход и за персонализиранe на 

обучението за всеки ученик 

съобразно индивидуалните му 

потребности, напредъка и 

възможностите за разгръщане на 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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пълния му потенциал; 

 Използване на възможностите 

на дигиталните технологии и 

изкуствения интелект при 

персонализацията на обучението; 

 Разработване на национални и 

училищни политики за отчитане 

на добавената стойност; 

 Споделяне на добри практики 

при прилагането на индивидуален 

подход при обучението на  

учениците. 

4.5. Подкрепа за 

пълноценно 

участие в 

образователния 

процес на ученици 

със специални 

образователни 

потребности 

 Функционално оценяване на 

образователните потребности на 

учениците със специални 

образователни потребности и 

хронични заболявания; 

 Разработване и прилагане на 

програми за психомоторно, 

познавателно и езиково развитие, 

за индивидуална и групова работа 

при установени езикови и/или 

емоционално- поведенчески и/или 

сензорни затруднения; 

 Обогатяване на 

специализираната подкрепяща 

образователна среда – оборудване 

и обзавеждане на ресурсни, 

сензорни и др. кабинети, 

съобразно нуждите на учениците; 

 Осигуряване на образователни 

ресурси за безвъзмездно ползване 

за учениците със сензорни 

увреждания от I до XII клас; 

 Осигуряване на необходимата 

техника за провеждане на 

учебния процес на учениците със 

специални образователни 

потребности; 

 Създаване и използване на 

адаптирани отворени 

образователни ресурси за ученици 

със специални образователни 

потребности. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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4.6. Образователна 

интеграция на 

ученици от 

уязвими групи, 

включително  роми, 

на търсещи или 

получили 

международна 

закрила и мигранти 

 Насърчаване на десегрегацията 

формиране на подкрепяща 

обществена среда, 

междуучилищни дейности, 

създаване на партньорство с 

местните общности и 

гражданския сектор, 

допълнителна работа с учениците 

и с родителите, насърчаване 

участието на родителите в 

образователния процес в 

мултикултурна среда; 

 Цялостна подкрепа за достъп до 

образование на учениците от 

малките населени места (хранене, 

транспорт, учебници); 

 Прилагане на политики за 

толерантност и уважение към 

културните различия и ефективно 

междукултурно взаимодействие, 

за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна 

идентичност; 

 Подкрепа за повишаване на 

обхвата в средно образование на 

представители на уязвимите 

групи, включително роми. 

 Приемане и обучение на 

малолетните и непълнолетните 

чужденци, търсещи или получили 

международна закрила. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

4.7. Подкрепа за 

пълноценно 

участие в 

образователния 

процес на ученици 

с     изявени дарби 

 Взаимодействие между 

училището  и центровете за 

подкрепа за личностно развитие 

за ранно откриване на талантите и 

способностите на всеки ученик и 

насърчаване на развитието и 

реализацията му чрез училищните 

екипи за подкрепа; 

 Осигуряване на достъп до 

занимания по интереси за 

ученици от малки населени места 

или слабо развити икономически 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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райони; 

 Равнопоставен достъп до 

спортна и културна 

инфраструктура и обучение; 

 Осигуряване на морална и 

материална подкрепа за ученици с 

изявени дарби за високи 

постижения в областта на 

науките, технологиите, изкуствата 

и спорта. 

 4.8.Превенция

 и намаляване на

 агресията и

 тормоза и

 недопускане на 

дискриминация  

 Включване на ученици в риск в 

групи за повишаване на 

социалните умения за общуване и 

решаване на конфликти по 

ненасилствен начин; 

 Оказване на психологическа и 

педагогическа подкрепа за 

учениците и родителите; 

 Квалификация на 

педагогическите специалисти за 

управление на конфликти, 

справяне с агресията, 

дискриминацията и насилието; 

 Изпълнение на инициативи за 

повишаване на толерантността, за 

намаляване на агресията и 

кибертормоза; 

 Споделяне на успешни 

училищни политики за 

превенция и намаляване на 

агресията и тормоза и 

недопускане на дискриминация; 

 Изграждане/модернизиране на 

системи за сигурност и контрол 

на достъпа; 

 Формиране на компетентности 

за междукултурен диалог, 

провеждане на кампании за 

толерантност и намаляване на 

агресията на учениците; 

 Разработване и прилагане на 

модели на взаимодействие 

ученик – родители – 

учители/психолог за превенция и 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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намаляване на агресията и 

тормоза в училище. 

4.9. Разширяване 

на възпитателната 

функция на 

образователните 

институции 

 

 Изпълнение на програми за 

възпитателна работа, вкл. 

споделяне на модели за възпитателни взаимодействия в образователния процес; 

споделяне на добри практики и 

иновации във възпитателната 

дейност; 

 Формиране на нагласи за 

приемане на различията между и 

учениците, основани на  раса, 

народност, етническа 

принадлежност, произход, 

религия; 

 Подкрепа на дейността на 

ученическите съвети и 

ученическото самоуправление; 

 Засилване на диалога и 

взаимодействието с родителите и 

включването им в дейностите на 

образователната институция. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И  УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 

5.1. Насърчаване и 

развитие на 

култура за 

иновации 

 Въвеждане на образователни 

иновации в организацията, 

управлението, образователното 

съдържание, методите на 

преподаване и образователната 

среда; 

 Развиване на взаимното учене и 

провокиране за иновативни 

решения във всички сфери на 

училищния живот; 

 Създаване на педагогически 

професионални общности и 

активизиране на участието и 

екипната работа на 

педагогическите специалисти при 

вземане на решения, предлагане и 

реализиране на иновации; 

 Текущ обмен на данни и опит 

между педагогическите 

специалисти, свързани с 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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постиженията на учениците, чрез 

използване на отворени 

образователни ресурси; 

 Създаване на механизми за 

самооценка на иновационните 

дейности, посредством споделяне 

на иновативни практики и 

постижения от страна на 

учениците и техните родители; 

 Въвеждане, утвърждаване и 

мултиплициране на иновативни 

практики, реализирани 

посредством мобилност, 

включително и чрез програмата 

Еразъм +; 

 Разработване и прилагане на 

подкрепящи политики за 

иновации и стимулиране на 

личното творчество на 

участниците в образователния 

процес; 

 Подобряване и активизиране на 

участието на родителската 

общност чрез приобщаващи 

иновативни дейности; 

 Мотивиране за учене чрез 

проектно-базирано обучение 

както в присъствена форма, така и 

в обучение в електронна среда на 

базата на интегрирано знание, 

критично мислене и самооценка; 

 Изграждане на мрежа на 

иновации чрез създаване на 

иновативно пространство; 

 Изграждане на национално уеб-

базирано пространство за обмяна 

на информация, публикуване на 

иновационни практики и 

представяне на иновативни 

продукти. 

5.2. Иновации в 

образователния 

процес 

 Създаване на условия за 

обучение на учениците в малки 

групи или индивидуално в 

различни режими на работа в 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 
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училище и извън него; 

 Разширяване на възможностите 

за интегрирано знание чрез 

проектно-базирано обучение, 

развитие на езиковите и 

комуникативните умения; 

 Подобряване на 

образователната среда, чрез 

обособяване на STEM среда за 

прилагане на нови методи на 

преподаване, с цел мотивиране на 

учениците за учене, трайно 

знание и професионална 

ориентация в областта на 

високотехнологичните 

индустрии; 

 Създаване на ученически 

научно-изследователски 

общности в училищната STEM 

среда съвместно с представители 

на научната общност и бизнеса; 

 Развитие на умения за работа в 

различни социокултурни среди и 

области на живота; 

 Прилагане на хибридна форма 

на обучение (присъствено и 

дистанционно) чрез използване на 

отворени образователни ресурси и 

прилагане на иновативни методи 

на преподаване; 

 Сътрудничество за 

мултиплициране на  

ефективни иновации между   

иновативни образователни 

институции, между иновативни и 

неиновативни училища; 

 Създаване и развитие на 

партньорства с други 

образователни институции и 

родители за споделяне на 

иновативни практики; 

 Стимулиране на иновациите и 

обединяване на хората за обща 

кауза чрез прилагане на  

предходната 

учебна 

година 

целеви 

средства от 

МОН 
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образователни модели с добавена 

стойност. 

5.3. Иновации в 

образователната 

среда 

 Подобряване на 

образователната среда чрез 

създадения училищния STEM 

център; 

 Осигуряване на естетични, 

модерни и гъвкави пространства; 

 Разширяване на достъпа до 

модерни IT технологии с оглед 

провеждане и участие в иновации 

от разстояние, бърз и качествен 

достъп до информация и 

приобщаване на други участници 

в иновационните процеси; 

 Разширяване на 

образователната среда извън 

училището с оглед прилагане на 

иновации в удобни и достъпни 

пространства, включително 

„зелени класни стаи“ в обсега на 

училището и сред природата. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

5.4. Развитие на 

образованието в 

дигитална среда и 

чрез дигитални 

ресурси 

 Балансирано използване на 

дигиталните образователни 

решения и на традиционното 

учене съобразно възрастта на 

учениците; 

 Развиване на уменията на 

педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда и за 

разработка и използване на 

дигитално учебно съдържание; 

 Формиране на компетентности 

у учениците и педагогическите 

специалисти за създаване, 

редактиране, обогатяване и 

актуализиране на дигитално 

съдържание; 

 Формиране на умения за 

безопасно използване на 

интернет, за разпознаване на 

рискове, заплахи, фалшивите 

новини и др.; 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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 Ефективен и постоянен контрол 

от страна на педагогическите 

специалисти за спазване на 

правилата за работа в мрежата на 

учениците; 

 Редуциране достъпа до вредно 

или незаконно съдържание в 

интернет на учениците от 

ръководителя на компютърния 

кабинет, съвместно с интернет 

доставчика; 

 Развиване на умения за 

създаване, използване и 

моделиране на изкуствен 

интелект; 

 Надграждане на облачната 

среда в системата на 

образованието, въвеждане на 

специализирани софтуерни 

решения за анализ и оценяване на 

образователните резултати, чрез 

използване на компютърно 

моделиране, алгоритми и 

изкуствен интелект; 

 Създаване на високо- 

технологична образователна 

среда и условия за преподаване 

чрез използване на интегрирани 

образователни платформи и 

облачни технологии; 

 Увеличаване броя на крайните 

електронни устройства; 

 Осигуряване на свободен, 

защитен/безопасен достъп до 

интернет на учениците; 

 Развитие на вътрешните и 

външните (вкл. международни) 

училищни мрежи за осигуряване 

на бърз, защитен и надежден 

достъп до дигитални ресурси; 

 Обзавеждане на учебните 

кабинети със съвременно 

оборудване за работа с дигитално 

учебно съдържание и 
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превръщането им в дигитални 

класни стаи; 

 Осигуряване на достъп до 

виртуална класна стая и на 

педагогическа подкрепа за 

обучение от разстояние в 

електронна среда за всички 

ученици в случаи на епидемии, 

природни бедствия и др., както и 

за тези ученици, които попадат в 

рискови категории и не могат да 

посещават училище поради 

здравословни причини и/или са 

със специални образователни 

потребности; 

 Споделяне, интегриране и 

използване на вече съществуващи 

и доказали ефективността си        

безплатни дигитални 

образователни ресурси за ученици 

и учители; 

 Разработване и осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

дигитални образователни ресурси                  

за учениците; 

 Осигуряване за безвъзмездно 

ползване на достъп до 

електронно четим учебник на 

съответните учебници – печатни 

издания за учениците от I до VII 

клас; 

 Въвеждане  

използване на системи 

с изкуствен интелект в 

училищното и професионалното 

образование и обучение; 

 Развиване на облачните услуги 

и вграждането им в 

образователната система; 

 Развиване и използване на 

технологията „Интернет на 

нещата“ (IoT) за целите на 

образователната система. 

5.5. Образование за  Осъществяване на Ежегодно, Директор, Училищен 
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устойчиво 

развитие 

специализирани обучения на 

учители за ефективно 

педагогическо  взаимодействие в 

съответствие с принципите за 

устойчиво развитие; 

 Въвеждане на дейности по 

опознаване на природата в 

неурбанизирана среда; 

 Разширяване на дейностите, 

свързани с повишаване на 

двигателната активност и  

здравословното хранене; 

 Изграждане на партньорство и 

съвместни политики на всички 

нива; 

 Изграждане на екологична 

култура и навици за разделно 

събиране на отпадъци; 

 Реализиране на дейности за 

популяризиране на европейските 

инициативи; 

 Обучение, ориентирано към 

формиране на знания и умения за 

живот с фокус към здравното 

образование, здравословното 

хранене, първа долекарска 

помощ, безопасно движение по 

пътищата, обучение по различни 

видове спорт и други с активното 

участие на    родителите; 

 Създаване и използване на 

отворени образователни ресурси 

и модели за устойчиво развитие 

на национално, регионално и 

институционално ниво. 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Педагогически 

специалисти 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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5.6. 

Модернизиране на 

образователната 

инфраструктура 

към устойчиво 

развитие 

 Изпълнение на дейности, 

свързани със създаването на 

цялостен обновен облик на     

образователната институция; 

 Изпълнение на 

инфраструктурни и 

технологични решения; 

 Модернизации на средата за 

обучение; 

 Ремонт на образователната 

институция и създаване на 

кампуси и на условия за спорт,     

занимания по интереси, дискусии 

по различни теми и др. в тях; 

 Изграждане на нови или 

реконструиране на съществуващи 

открити/закрити спортни     

площадки и площадки за игри; 

 Изграждане на учебно-

тренировъчни центрове и на 

площадки за обучение на 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

   учениците по безопасност на 

движението по пътищата; 

 Ремонтни дейности за 

спестяване на енергийни, водни и 

други ресурси; 

 Оптимизиране и естетизиране 

на вътрешното пространство в 

образователните институции и 

осигуряване на безопасен достъп 

до образование; 

 Изграждане, реконструкция и 

обновяване на прилежащия двор 

– реализиране на терен за опитно 

поле, ботаническа градина, детски 

развлекателен кът и др.; 

 Изграждане на система за 

разделно събиране на отпадъци; 

 Изграждане на модерна, 

безопасна и подкрепяща среда. 

   

                  РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 

6.1. 

Професионално 

 Провеждане на проучвания 

сред работодателите на секторно, 

Ежегодно, 

след отчет за 

Директор, 

Педагогически 

Училищен 

бюджет, 
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образование и 

обучение, 

съответстващо на 

динамиката на 

пазара на труда 

областно и национално ниво за 

потребностите на пазара на труда 

от необходимите умения и 

квалификации; 

 Осигуряване на система от 

достъпни и качествени услуги за 

системно кариерно ориентиране в 

училище във връзка с успешната 

реализация на пазара на труда; 

 Насърчаване на интереса към 

професионалното образование по 

приоритетни професии и по 

специалности с прогнозиран 

бъдещ недостиг на пазара на 

труда. 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

специалисти изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

6.2. Формиране и 

развитие на умения 

за професиите на 

настоящето и 

бъдещето 

 Повишаване квалификацията на 

учителите в професионалното 

образование и обучение за 

прилагане на компетентностния 

подход; за придобиването на 

съвременни знания, новости в 

техниките и технологиите, 

динамично развиващите се 

производствени технологии и др. 

 Засилване на практическото 

обучение и допълнителната 

професионална подготовка; 

 Създаване и развитие на 

партньорства между бизнеса и 

образованието за провеждане на 

ученически практики, за 

споделяне на оборудване и обмен 

на ресурси; 

 Изграждане и поддържане на 

платформи и бази данни за 

реализиране на практики на 

национално, регионално и местно 

ниво и на секторно ниво; 

 Разширяване на практическото 

обучение в реална работна среда 

(с акцент върху дуалната система 

на обучение) по отношение на 

географския обхват и на 

възможностите за избор на 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 
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специалности и професии; 

 Въвеждане и разширяване на 

краткосрочните обучения в 

сътрудничество с бизнеса, научни 

и други образователни и 

обучителни институции; 

 Развитие на проектно-

ориентирано учене; 

 Прилагане на гъвкави пътеки за 

повторно включване в 

професионално образование или 

обучение на отпаднали или 

преждевременно напуснали 

училище; 

 Прилагане на механизъм за 

проследяване на реализацията на 

завършилите професионално 

образование и обучение. 

6.3. Развитие на 

професионалното 

образование и 

обучение, 

базирано на 

прехода към 

цифрова и зелена 

икономика 

 Подкрепа за въвеждането на 

научни подходи и иновации в 

професионалното образование и 

обучение, за насърчаване на 

продължаващото образование с 

цел ориентиране към 

научноизследователска и 

развойна дейност на учениците и 

на предприемаческите им умения; 

 Създаване и прилагане на 

иновативни методи за 

преподаване и учене, базирани на 

дигиталните технологии и 

отворените онлайн образователни 

ресурси; 

 Създаване и развитие на 

центрове за високи постижения в 

професионалното образование и 

обучение на териториален и/или 

секторен принцип; 

 Изграждане на нови или 

реконструиране на съществуващи 

бази за практическо обучение, 

учебни кабинети и лаборатории; 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
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7.1. Разширяване 

на възможностите 

за учене през целия 

живот 

 

 Актуализиране и ефективно 

прилагане на национална 

квалификационна рамка за учене 

през целия живот; 

 Усъвършенстване на 

механизмите за валидиране на 

знания и умения в областта на 

професионалното образование и 

обучение, придобити чрез 

неформално обучение или 

информално учене, както и въз 

основа на придобит 

професионален опит; 

 Системно кариерно 

ориентиране и консултиране на 

учениците във всеки един етап на 

обучение за откриване на 

професионалните им интереси; 

 Създаване на интегрирана 

система за кариерно ориентиране и 

професионално образование  и 

обучение при учащи и при 

възрастни; 

 Развитие и разширяване на 

системата за ограмотяване на 

възрастни с цел развитие на 

индивидуални умения за достъп до 

пазара на труда; 

 Включване във форми за 

образование и обучение на лица, 

които не са завършили средно 

образование; 

 Насърчаване и прилагане на 

мерки за осигуряване на 

проходимост между средното и 

висшето образование, позволяваща 

гъвкави и мотивиращи пътеки за 

научни интереси и усвояване на 

професия; 

 Осигуряване на достъп до 

отворени образователни ресурси за 

учене през целия живот за всички. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

7.2. Осигуряване 

на условия за 

 Разширяване спектъра от 

възможности за учене чрез 

Ежегодно, 

след отчет за 

Директор, 

Педагогически 

Училищен 

бюджет, 
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насърчаване на 

ученето през целия 

живот 

 

популяризиране на формалното 

образование, неформалното 

обучение и информалното учене и 

мотивиране на лицата; 

 Включване на педагогически 

специалисти в квалификационни 

курсове за усвояване техники на 

преподаване на младежи и 

възрастни във формално и 

неформално образование и 

обучение, с приоритет 

придобиване на цифрови умения и 

дигитални методи за обучение; 

 Повишаване на осведомеността 

сред заинтересованите общности 

за възможностите, които 

предоставя ученето през целия 

живот; 

 Създаване на професионални 

общности от учители/обучители за 

обмен на добри практики в 

обучението на възрастни, взаимно 

учене чрез отворени образователни 

ресурси, създаване и споделяне на 

съдържание; 

 Насърчаване на мобилността по 

европейски и международни 

програми на учащите и 

служителите и на 

транснационалното 

сътрудничество на доставчиците 

на образование и обучение; 

 Използване на образователни 

платформи и споделяне на 

ефективни модели в подкрепа на 

висококачествено и приобщаващо 

образование и обучение през целия 

живот. 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

специалисти изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

8.1. Преход от 

стандартизиран 

подход в 

управлението на 

 Утвърждаване на интегрирания 

подход и ефективното 

взаимодействие със 

заинтересованите институции и 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 



45 

 

образователните 

институции към 

управление, 

основано на 

креативност и 

иновации 

гражданите; 

 Прилагане на екипен подход на 

взаимодействие между всички 

участници в образователния процес 

в институциите от системата на 

предучилищното и училищното 

образование;  

 Утвърждаване на училищния 

съвет като ефективен участник в 

училищния живот и в 

организационното развитие на 

училището, разширяване на 

детското и младежко участие при 

вземането на решения; 

 Подобряване на 

образователната среда чрез 

създаване и развиване на 

училищни и микроучилищни 

(класни) общности между учители, 

ученици, родители и други 

заинтересовани страни; 

 Утвърждаване на лидерството 

като водещ подход в управлението 

на институциите от системата на 

предучилищното и училищното 

образование; 

 Повишаване квалификацията на 

ръководния състав чрез обучения 

за развитие на лидерски 

компетентности; 

 Дигитализация на управлението 

на образователните институции; 

 Разработване на система за 

измерване и отчитане на напредъка 

при изпълнение на ключовите 

индикатори за развитие на 

училищното образование, базирана 

на точна, проверима и надеждна 

информация; 

 Мотивация на училищните 

екипи и подкрепа на иновативните 

и творчески решения на всички 

участници в образователния 

процес. 

предходната 

учебна 

година 

целеви 

средства от 

МОН 
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8.2. 

Сътрудничество 

между 

институциите и 

свързване в мрежи 

 Създаване и поддържане на 

ефективни партньорски мрежи 

между образователните  

институции; 

 Ефективно взаимодействие с 

неправителствени организации и 

други представители на 

гражданското общество по 

въпросите на училищното 

образование; 

 Създаване и развиване на 

свързаност с българските неделни 

училища в чужбина; 

 Активизиране на обмена с  

учители,

 служители и

 учащи в

 чуждестранни образователни 

институции и включване в 

международни мрежи; 

провеждане на съвместни 

инициативи, партниране и 

споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други 

културни институции и научни 

организации; 

 Поддържане на училищната 

библиотека. 

Ежегодно, 

след отчет за 

извършеното 

през 

предходната 

учебна 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Училищен 

бюджет, 

изпълнение 

на проекти, 

целеви 

средства от 

МОН 

 

10. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Приоритет: КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

 Осигурено обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите  компетентности и 

на умения за живот и работа през XXI век. 

 Развитие на ценностно-ориентирано поведение и възпитание в общочовешки ценности. 

 Развитие на способностите и талантите чрез разширяване спектъра от занимания по интереси, 

провеждане на различни форми на изяви, материални и морални стимули, насърчаване на 

активния начин на живот.  

Приоритет: МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

 Повишена  привлекателност и престиж на учителската професия, обезпечаване в дългосрочен 

план с учители по всички дисциплини, повишаване на доходите на учителите. 

 Развити компетентности на педагогическите специалисти в съответствие с променящата се 

роля на учителя. 
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Приоритет: СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С 

РОДИТЕЛИТЕ 

 Създаване и развиване на ефективни училищни общности чрез прилагане на училищни 

политики за създаване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и 

позитивни отношения между всички участници в процеса на образование и заинтересованите 

страни, включително за управление на конфликти, за преодоляване на стереотипи, 

предразсъдъци и дискриминационни нагласи. 

 Обединяване на ресурсите на семейството и детската училището за пълноценното развитие 

на ученика. 

Приоритет: ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ИНТЕГРАЦИЯ 

 Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за      достъп до 

образование чрез подпомагане на храненето, стипендии, достъп до образователни ресурси, 

осигуряване на целодневна организация на учебния ден, осигуряване на транспорт на учениците, 

достъпна архитектурна среда. 

 Положително отношение към                 образованието чрез взаимодействие с деца и родители.  

 Развитие на педагогическите  и непедагогическите специалисти.  

 Индивидуален подход към потребностите на всеки ученик съобразно индивидуалните му 

потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му потенциал. 

 Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици със специални 

образователни потребности. 

 Образователна интеграция на ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или 

получили международна закрила и мигранти. 

 Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици с     изявени дарби. 

 Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на                         дискриминация чрез 

инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на агресията  и кибертормоза и 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за управление на конфликти, 

справяне с агресията, дискриминацията и насилието 

 Разширяване на възпитателната функция на училището чрез изпълнение на програми за 

възпитателна работа, подкрепа дейността на ученическите съвети, засилване  диалога и 

взаимодействието с родителите 

Приоритет: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 Насърчаване и развитие на култура за иновации чрез въвеждане на образователни иновации, 

текущ обмен на данни и опит, прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране 

на личното творчество на участниците в образователния процес.  

 Въвеждане и развитие на иновации в образователния процес. 

 Въвеждане и развитие на иновации в образователната среда. 

 Въвеждане и развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

 Въвеждане и развитие на образование за устойчиво развитие. 

 Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие. 
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Приоритет:  РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 

 Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на  пазара на труда. 

 Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето. 

 Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода към цифрова и 

зелена икономика. 

Приоритет: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 Разширяване на възможностите за учене през целия живот. 

 Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот чрез обучение на 

педагогически специалисти, използване на образователни платформи и споделяне на ефективни 

модели в подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия 

живот. 

Приоритет: ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

 Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните  институции към 

управление, основано на креативност и иновации. 

 Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи чрез участие в ефективни 

партньорски мрежи между образователните  институции, поддържане на училищната 

библиотека, ефективно взаимодействие с неправителствени организации. 

 

11. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Приоритет: КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

1.1. Обучение,ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Съвременна образователна среда.  

Система за мониторинг на резултатите от образованието и готовността за 

училище. 

 

Изграждане на цялостна училищна визия.  

Интердисциплинарни учебни планове и учебни програми.  

Овладяване на ключови компетентности и развитие на способности да се 

решават проблеми. 

 

Формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност.   

Изучаване на чуждите езици и придобиването на дигитални и  комуникативни 

умения. 

 

Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век.   

Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства.  

Достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси.   

Развитие на система от инструменти за измерване на постигането на основни 

резултати от обучението. 
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Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху 

функционалната грамотност. 

 

Синхронизиране на изискванията на вътрешното външното и международното 

оценяване на учениците към ключовите компетенции. 

 

Разработване и прилагане на система за провеждане и оценяване на изпитите в 

системата на училищното образование в електронна среда. 

 

Формиране на умения при учениците да използват придобитите 

компетентности при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и 

непознати житейски ситуации в променяща се околна среда. 

 

Прилагане на наученото в практически ситуации, поощряване на ученето чрез 

преживяване и решаване на реални проблеми. 

 

Екипна работа на учителите за интегриране на учебното съдържание.  

Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението по всички 

учебни предмети. 

 

Системно взаимодействие с родителите.  

1.2. Възпитание в ценности Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение.  

Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност. 

 

Възпитание, насочено към изграждане у учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение. 

 

Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките 

ценности. 

 

Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм.  

Развитие на умения за разпознаване и превенция на трафик на хора; на 

зависимости към        наркотични вещества и др.; 

 

Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, 

религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта; 

 

Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на човешкото 

достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и 

правата на човека, с акцент върху. правата на детето и детското участие; 

 

Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна 

гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 

 

Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик; 

 

Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците.  

1.3. Развитие на способностите и талантите Брой действия/ 

мероприятия/ 
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документи 

Разширяване на спектъра от занимания по интереси.  

Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси.  

Задълбочаване на сътрудничеството между училищата и центровете за подкрепа 

за личностното развитие (ЦПЛР) за изпълнение на дейности по интереси между 

институциите от системата на образованието. 

 

Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на 

учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и 

спорта (участие в педагогическите форми, организирани в центровете за 

подкрепа на личностното развитие и в училищата, провеждане на курсове, 

летни академии и др., спортно-тренировъчни лагери за подготовка на отбори за 

участие в различни видове състезания, държавни и международни първенства). 

 

Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, 

регионално, национално и международно ниво в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

 

Предоставяне на материални и морални стимули за учениците с изявени 

интереси  в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и 

спорта. 

 

Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални 

партньори и неправителствени организации в подкрепа на заниманията по 

интереси и извънучилищните дейности. 

 

Създаване на подходящи условия за личностно развитие за насърчаване на 

активния начин на живот. 

 

Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и 

талантите на учениците. 

 

Приоритет: МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

2.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и 

обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план с учители във 

всички образователни институции и по всички дисциплини 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Разработване на система за информиране, мотивиране и насочване на ученици 

към избор на учителската професия. 

 

Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование. 

 

Прилагане на политики за мотивиране на завършващите педагогически 

специалности да започнат работа в малки населени места с недостиг на учители. 

 

Реализиране на политики за връщане в системата на образованието на 

специалистите с професионална квалификация „учител“, които в момента не 

работят в системата. 

 

Прилагане на политики за привличане и включване в образователния процес на 

представители на бизнеса, висши училища, научни организации и други 

 



51 

 

специалисти. 

Устойчивост на политиката за повишаване на доходите на учителите чрез 

поддържане на съотношение от 120% на средната заплата на учителите спрямо 

средната заплата за страната и ръст на минималната основна заплата на учител 

не по-нисък от ръста на средната работна заплата. 

 

2.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

учителя 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Изграждане на партньорства и мрежи за сътрудничество между висшите 

училища и образователните институции за провеждане на стажове и практики на 

учители. 

 

Изработване и прилагане на система за проследимост на придобитите 

квалификации и на необходимостта от продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти. 

 

Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти 

през целия   живот за продължаващо професионално развитие. 

 

Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически 

специалисти без откъсване от работа. 

 

Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния 

процес. 

 

Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни 

дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната медийна 

грамотност в обучението по всички учебни предмети и др. 

 

Създаване на условия за изграждане на мрежи от училищни екипи, включващи 

педагогически и непедагогически специалисти и създаване на професионални 

общности за споделяне на добри практики. 

 

Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 

даровити/талантливи ученици, с ученици със специални образователни 

потребности и в мултикултурна среда. 

 

Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни. 

Развиване на професионални общности на педагогически специалисти на 

основата на мрежовия подход. 

 

Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти, в т.ч. и чрез 

Европейска програма Еразъм+. 

 

Признаване на създадените от педагогическите специалисти отворени 

образователни ресурси като професионална заслуга. 
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Оценка на въздействието на политиката за последващата квалификация на 

педагогическите специалисти. Изработване и прилагане на система за 

проследяване на ефекта от обученията за професионално развитие на учителите 

на училищно ниво. 

 

Приоритет: СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С 

РОДИТЕЛИТЕ 

3.1. Създаване и развиване на ефективни училищни общности Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Прилагане на система от мерки/правила за ефективно функциониране на 

училищната  общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите 

на всички членове на общността, с акцент върху семейството. 

 

Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички 

участници в процеса на образование и заинтересованите страни, включително за 

управление на конфликти, за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи. 

 

Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на 

училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др. 

 

Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни 

заинтересовани групи, които да подпомагат включването на децата в 

образование, трайното им приобщаване и повишаването на образователните им 

резултати. 

 

Организиране на училищното пространство и инфраструктура с оглед 

превръщане на училището в център на общността и място за диалог (дружелюбна 

училищна среда). 

 

3.2. Обединяване на ресурсите на семейството и училището за  пълноценното 

развитие на ученика 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, 

развитието, образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество 

с училището (обучения, семинари, кръгли маси и др.). 

 

Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на 

условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за 

образованието и развитието на учениците. 

 

Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и 

организации, оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за 

учениците. 
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Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво клас, 

училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши родители и 

ученици и др., които работят съвместно в интерес на училището и др.). 

 

Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в 

обществените съвети и училищните настоятелства. 

 

Приоритет: ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА  

ИНТЕГРАЦИЯ 

4.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други 

бариери за достъп до образование 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Подпомагане на храненето, предоставяне на месечни и еднократни стипендии, 

познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и достъп до образователни 

ресурси, осигуряване на целодневна организация на учебния ден, съгласно 

действащите нормативни разпоредби; 

 

Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен транспорт на учениците до 

образователни институции; 

 

Изграждане на достъпна архитектурна среда.  

4.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение 

към образованието 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители; 

 

Въвеждане и прилагане на семейни програми, насочени към разясняване на 

ползите и на задълженията за включване в образование, към повишаване 

уменията на родителите за грижа и подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите; 

 

Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение 

към образованието; 

 

Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

 

Предоставяне на интегрирани услуги и споделяне на добри практики за 

междусекторни услуги за образователна, социална и здравна подкрепа; 

 

Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система, в т.ч. проследяване на всеки случай на 

ученик при пътуване  и миграция и/или в риск от отпадане, както и подобряване 

на междуинституционалния обмен на информация. 

 

4.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното 

и училищното образование 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 
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Повишаване компетентностите на учителите, психолога, ресурсни учители, за 

успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния 

процес и за работа в мултикултурна образователна среда. 

 

Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на 

непедагогическите специалисти. 

 

Изграждане на мрежа за професионална подкрепа и обмен на добри практики.  

Подкрепа на професионалните умения на непедагогическите специалисти във 

всички степени и етапи на училищното образование за работа със семействата. 

 

4.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки           ученик Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Регламентиране на възможността за включване на повече педагогически 

специалисти съобразно необходимостта в паралелка с оглед отделяне на повече 

внимание и  грижи. 

 

Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход на 

ученика към условията в училището, както и на прехода между отделните етапи и 

степени. 

 

Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за 

персонализиранe на обучението за всеки ученик съобразно индивидуалните му 

потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му 

потенциал. 

 

Използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения 

интелект при персонализацията на обучението. 

 

Разработване на национални и училищни политики за отчитане на добавената 

стойност. 

 

Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 

обучението на  учениците. 

 

4.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и 

ученици със специални образователни потребности 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Функционално оценяване на образователните потребности на учениците със 

специални образователни потребности и хронични заболявания. 

 

Разработване и прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково 

развитие, за индивидуална и групова работа при установени езикови и/или 

емоционално- поведенчески и/или сензорни затруднения. 

 

Обогатяване на специализираната подкрепяща образователна среда – оборудване 

и обзавеждане на ресурсни, сензорни и др. кабинети, съобразно нуждите на 

учениците. 

 

Осигуряване на образователни ресурси за безвъзмездно ползване за учениците 

със сензорни увреждания от I до XII клас. 
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Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на 

учениците със специални образователни потребности. 

 

Създаване и използване на адаптирани отворени образователни ресурси за 

ученици със специални образователни потребности. 

 

4.6. Образователна интеграция на ученици от уязвими групи, включително 

роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Насърчаване на десегрегацията формиране на подкрепяща обществена среда, 

междуучилищни дейности, създаване на партньорство с местните общности и 

гражданския сектор, допълнителна работа с учениците и с родителите, 

насърчаване участието на родителите в образователния процес в мултикултурна 

среда. 

 

Цялостна подкрепа за достъп до образование на учениците от малките населени 

места (хранене, транспорт, учебници). 

 

Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и 

ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

 

Подкрепа за повишаване на обхвата в средно образование на представители на 

уязвимите групи, включително роми. 

 

Приемане и обучение на малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или 

получили международна закрила. 

 

4.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици с     

изявени дарби 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Взаимодействие между училището  и центровете за подкрепа за личностно 

развитие за ранно откриване на талантите и способностите на всеки ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията му чрез училищните екипи за 

подкрепа. 

 

Осигуряване на достъп до занимания по интереси за ученици от малки населени 

места или слабо развити икономически райони. 

 

Равнопоставен достъп до спортна и културна инфраструктура и обучение.  

Осигуряване на морална и материална подкрепа за ученици с изявени дарби за 

високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 

4.8.Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на                         

дискриминация 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за учениците и 

родителите. 

 

Включване на ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за 

общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин. 
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Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, 

справяне с агресията, дискриминацията и насилието. 

 

Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на 

агресията и кибертормоза. 

 

Създаване на центрове по медиация за справяне с агресията, в които медиатори 

са ученици и учители. 

 

Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на 

агресията и тормоза и недопускане на дискриминация. 

 

Изграждане/модернизиране на системи за сигурност и контрол на достъпа.  

Формиране на компетентности за междукултурен диалог, провеждане на 

кампании за толерантност и намаляване на агресията на учениците. 

 

Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители/психолог за превенция и намаляване на агресията и тормоза в училище. 

 

4.9. Разширяване на възпитателната функция на училището Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Изпълнение на програми за възпитателна работа, вкл. споделяне на модели 

за                възпитателни взаимодействия в образователния процес; споделяне на добри 

практики и иновации във възпитателната дейност. 

 

Формиране на нагласи за приемане на различията между и учениците, основани 

на  раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия. 

 

Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото 

самоуправление. 

 

Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в 

дейностите на образователната институция. 

 

Приоритет: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

5.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

образователното съдържание, методите на преподаване и образователната среда. 

 

Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички 

сфери на училищния живот. 

 

Създаване на педагогически професионални общности и активизиране на 

участието и екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на 

решения, предлагане и реализиране на иновации. 

 

Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни 

ресурси. 
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Създаване на механизми за самооценка на иновационните дейности, 

посредством споделяне на иновативни практики и постижения от страна на 

учениците и техните  родители. 

 

Въвеждане, утвърждаване и мултиплициране на иновативни практики, 

реализирани посредством мобилност, включително и чрез програмата Еразъм +. 

 

Разработване и прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране 

на личното творчество на участниците в образователния процес. 

 

Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез 

приобщаващи иновативни дейности. 

 

Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена 

форма, така и в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, 

критично мислене и самооценка. 

 

Изграждане на мрежа на иновации чрез създаване на иновативно пространство.  

Изграждане на национално уеб-базирано пространство за обмяна на 

информация, публикуване на иновационни практики и представяне на 

иновативни продукти. 

 

5.2. Иновации в образователния процес Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или 

индивидуално в различни режими на работа в училище и извън него. 

 

Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано 

обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения. 

 

Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за 

прилагане на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за 

учене, трайно знание и професионална ориентация в областта на 

високотехнологичните индустрии. 

 

Създаване на ученически научно-изследователски общности в училищната 

STEM среда съвместно с представители на научната общност и бизнеса. 

 

Развитие на умения за работа в различни социокултурни среди и области на 

живота. 

 

Прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и дистанционно) чрез 

използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни 

методи на преподаване. 

 

Сътрудничество за мултиплициране на ефективни иновации между иновативни 

образователни институции, между иновативни и неиновативни училища. 

 

Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и 

родители за споделяне на иновативни практики. 

 

Създаване и развитие на мрежи от иновативни детски градини и училища.  

Стимулиране на иновациите и обединяване на хората за обща кауза чрез  
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прилагане на образователни модели с добавена стойност. 

5.3. Иновации в образователната среда Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Подобряване на образователната среда чрез създадения училищния STEM 

център. 

 

Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства.  

Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед провеждане и 

участие в иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до информация и 

приобщаване на други участници в иновационните процеси. 

 

Разширяване на образователната среда извън училището с оглед прилагане на 

иновации в удобни и достъпни пространства, включително „зелени класни стаи“ 

в обсега на училището и сред природата. 

 

5.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на 

традиционното учене   съобразно възрастта на учениците. 

 

Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн 

среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание. 

 

Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за 

създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание. 

 

Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на 

рискове, заплахи, фалшивите новини и др. 

 

Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за 

спазване на правилата за работа в мрежата на учениците. 

 

Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в интернет на 

учениците от ръководителя на компютърния кабинет, съвместно с интернет 

доставчика. 

 

Развиване на умения за създаване, използване и моделиране на изкуствен 

интелект. 

 

Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на 

специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните 

резултати, чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен 

интелект. 

 

Създаване на високо- технологична образователна среда и условия за 

преподаване чрез използване на интегрирани образователни платформи и 

облачни технологии. 

 

Увеличаване броя на крайните електронни устройства.  

Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците.  
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Развитие на вътрешните и външните (вкл. международни) училищни мрежи за 

осигуряване на бърз, защитен и надежден достъп до дигитални ресурси. 

 

Обзавеждане на учебните кабинети със съвременно оборудване за работа с 

дигитално учебно съдържание и превръщането им в дигитални класни стаи. 

 

Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за 

обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на 

епидемии, природни бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в 

рискови категории и не могат да посещават училище поради здравословни 

причини и/или са със специални образователни потребности. 

 

Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали 

ефективността си        безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и 

учители. 

 

Разработване и осигуряване за безвъзмездно ползване на дигитални 

образователни ресурси      за учениците. 

 

Осигуряване за безвъзмездно ползване на достъп до електронно четим 

учебник на съответните учебници – печатни издания за учениците от I до VII 

клас. 

 

Въвеждане  използване на системи с изкуствен интелект в училищното и 

професионалното образование и обучение. 

 

Развиване на облачните услуги и вграждането им в образователната система.  

Развиване и използване на технологията „Интернет на нещата“ (IoT) за целите 

на образователната система. 

 

5.5. Образование за устойчиво развитие Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Осъществяване на специализирани обучения на учители за ефективно 

педагогическо  взаимодействие в съответствие с принципите за устойчиво 

развитие. 

 

Въвеждане на дейности по опознаване на природата в неурбанизирана среда.  

Разширяване на дейностите, свързани с повишаване надвигателната 

активност и здравословното хранене. 

 

Изграждане на партньорство и съвместни политики на всички нива 

(национално,     регионално, локално и институционално) за постигане на целите за 

устойчивото развитие. 

 

Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци.  

Реализиране на дейности за популяризиране на европейските инициативи в 

областта на образованието за устойчиво развитие. 

 

Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус 

към здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, 

безопасно движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с 
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активното участие на    родителите. 

Създаване и използване на отворени образователни ресурси и модели за 

устойчиво развитие на национално, регионално и институционално ниво. 

 

5.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Изпълнение на дейности, свързани със създаването на цялостен обновен 

облик на     образователната институция. 

 

Изпълнение на инфраструктурни и технологични решения; за  

модернизации на средата за обучение. 

 

Ремонт на образователната институция и създаване на кампуси и на условия за 

спорт,     занимания по интереси, дискусии по различни теми и др. в тях. 

 

Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи открити/закрити 

спортни площадки и площадки за игри. 

 

Изграждане на учебно-тренировъчни центрове и на площадки за обучение на 

учениците по безопасност на движението по пътищата. 

 

Ремонтни дейности за спестяване на енергийни, водни и други ресурси.  

Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в образователните 

институции и осигуряване на безопасен достъп до образование. 

 

Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащия двор – реализиране на 

терен за опитно поле, ботаническа градина, детски развлекателен кът и др. 

 

Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци.  

Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда.  

Приоритет:  РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 

6.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на 

пазара на труда 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Провеждане на проучвания сред работодателите на секторно, областно и 

национално ниво за потребностите на пазара на труда от необходимите умения и 

квалификации. 

 

Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно 

ориентиране в училище във връзка с успешната реализация на пазара на труда. 

 

Насърчаване на интереса към професионалното образование по приоритетни 

професии и по специалности с прогнозиран бъдещ недостиг на пазара на труда. 

 

6.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 
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Повишаване квалификацията на учителите в професионалното образование и 

обучение за прилагане на компетентностния подход; за придобиването на 

съвременни знания, новости в техниките и технологиите, динамично 

развиващите се производствени технологии и др. 

 

Засилване на практическото обучение и допълнителната професионална 

подготовка. 

 

Създаване и развитие на партньорства между бизнеса и образованието за 

провеждане на ученически практики, за споделяне на оборудване и обмен на 

ресурси. 

 

Изграждане и поддържане на платформи и бази данни за реализиране на 

практики на национално, регионално и местно ниво и на секторно ниво. 

 

Разширяване на практическото обучение в реална работна среда (с акцент върху 

дуалната система на обучение) по отношение на географския обхват и на 

възможностите за избор на специалности и професии. 

 

Въвеждане и разширяване на краткосрочните обучения в сътрудничество с 

бизнеса, научни и други образователни и обучителни институции. 

 

Развитие на проектно-ориентирано учене.  

Прилагане на гъвкави пътеки за повторно включване в професионално 

образование или обучение на отпаднали или преждевременно напуснали 

училище. 

 

Прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на завършилите 

професионално образование и обучение. 

 

6.3. Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода 

към цифрова и зелена икономика 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Подкрепа за въвеждането на научни подходи и иновации в професионалното 

образование и обучение, за насърчаване на продължаващото образование с цел 

ориентиране към научноизследователска и развойна дейност на учениците и на 

предприемаческите им умения. 

 

Създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани 

на дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси. 

 

Създаване и развитие на центрове за високи постижения в професионалното 

образование и обучение на териториален и/или секторен принцип. 

 

Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи бази за практическо 

обучение, учебни кабинети и лаборатории. 

 

Приоритет: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

7.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Актуализиране и ефективно прилагане на национална квалификационна рамка  
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за учене през целия живот. 

Усъвършенстване на механизмите за валидиране на знания и умения в областта 

на професионалното образование и обучение, придобити чрез неформално 

обучение или информално учене, както и въз основа на придобит 

професионален опит. 

 

Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един 

етап на обучение за откриване на професионалните им интереси. 

 

Създаване на интегрирана система за кариерно ориентиране и професионално 

образование  и обучение при учащи и при възрастни. 

 

Развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастни с цел 

развитие на индивидуални умения за достъп до пазара на труда. 

 

Включване във форми за образование и обучение на лица, които не са 

завършили средно образование. 

 

Насърчаване и прилагане на мерки за осигуряване на проходимост между 

средното и висшето образование, позволяваща гъвкави и мотивиращи пътеки за 

научни интереси и усвояване на професия. 

 

Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия 

живот за всички. 

 

7.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Разширяване спектъра от възможности за учене чрез популяризиране на 

формалното образование, неформалното обучение и информалното учене и 

мотивиране на лицата. 

 

Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за 

усвояване техники на преподаване на младежи и възрастни във формално и 

неформално образование и обучение, с приоритет придобиване на цифрови 

умения и дигитални методи за обучение. 

 

Повишаване на осведомеността сред заинтересованите общности за 

възможностите, които предоставя ученето през целия живот. 

 

Създаване на професионални общности от учители/обучители за обмен на 

добри практики в обучението на възрастни, взаимно учене чрез отворени 

образователни ресурси, създаване и споделяне на съдържание. 

 

Създаване на мрежа от училища „втори шанс“.  

Насърчаване на мобилността по европейски и международни програми на 

учащите и служителите и на транснационалното сътрудничество на 

доставчиците на образование и обучение. 

 

Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в 

подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през 

целия живот. 
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Приоритет: ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

8.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните 

институции към управление, основано на креативност и иновации 

Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Утвърждаване на интегрирания подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите. 

 

Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в 

образователния процес в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование.  

 

Утвърждаване на училищния съвет като ефективен участник в училищния 

живот и в организационното развитие на училището, разширяване на детското и 

младежко участие при вземането на решения. 

 

Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни 

и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици, родители и 

други заинтересовани страни. 

 

Утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението на 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование. 

 

Повишаване квалификацията на директорите чрез обучения за развитие на 

лидерски компетентности. 

 

Дигитализация на управлението на образователните институции.  

Разработване на система за измерване и отчитане на напредъка при изпълнение 

на ключовите индикатори за развитие на училищното образование, базирана на 

точна, проверима и надеждна информация. 

 

Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески 

решения на всички участници в образователния процес. 

 

8.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи Брой действия/ 

мероприятия/ 

документи 

Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи между 

образователните  институции. 

 

Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други 

представители на гражданското общество по въпросите на училищното 

образование. 

 

Създаване и развиване на свързаност с българските неделни училища в чужбина.  

Активизиране на обмена с преподаватели, служители и учащи в чуждестранни образователни институции и включване в международни мрежи; 

провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации. 

 

Поддържане на училищната библиотека.  

 

 

 



64 

 

 

12.  ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Ученици; 

 Педагогически специалисти от училището; 

 Ръководство; 

 Непедагогически персонал; 

 Родителите – чрез обществен съвет и училищно настоятество. 

 Социалните партньори. 

 

13. АДМИНИСТРИРАНЕ 

          Постигането на стратигическата и оперативните цели за четиригодишния период е 

обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на 

дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретнити дейности, 

източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са обвързани с 

редица съпътстващи процеси в хода на реформата в образователната система в България, което 

ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки 

представител на образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една 

от дейностите, залегнали в плана. Планът е разработен на базата на обощен анализ на силните и 

слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на 

образавотелновъзпитателния процес. Предвижда се актуализицията му да се извършва при 

необходимост или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана 

дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет 

като орган за граждански контрол.   

 

14. ФИНАНСИРАНЕ 

           Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната 

образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще 

разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на 

финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и 

подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на 

училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече 

фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за разпределение на 

средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на 

завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.  

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:  

- стипендии;  

- учебници и учебни помагала;  

- спорт;  

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  

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

форма на обучение;  

- средствата по национални програми за развитие на образованието;  
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- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение.  

- дарения 

          Училището разчита и на приход от собственост – оттдаване под наем на различни 

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

проекти. Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва 

съгласно вътрешните правила за работна заплата.  

 

15. МЕРКИ 

1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от 

заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване 

качеството на образование в СУ „ Н.Й. ВАПЦАРОВ“.  

2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от изключителна 

важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира прака ангажираност на 

лицата в него.   

3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилиници и 

процедури съгласно целита на Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните 

образователни станадарти, националните и европейски стратегически документи, кокто и 

политиките на местната власт в областта на образованието.  

4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от 

интерисите, способностите и компетентностите  на учениците и удовлетворяване на техните 

потребности.  

 

16. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА 

            Измерването на постигнатото качество през 2025 година е съвкупност от действия за 

определяне на резултатите на институцията по критерии за  периода 2021-2025 г. на измерване и 

съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий, както  и конкретни 

задължения на отговорните лица и целевите и ноте източници за финансиране. 

 

17. ПОНЯТИЕН АПАРАТ 

За целите на стратегията са използвани следните понятия: 

* Достъпност на оценяването - / в ясна и разбираема форма, оповестявана  по подходящ и 

удобен начин, налична и достъпна е на безпристрастна основа/; 

* Точност – отразява действителността точно и надеждно като измерва близостта на 

оценките до неизвестните действителни стойности; 

* Сравнителен анализ - методология, която се използва за търсене на най-добрите практики. 

Трябва да разработите методология за сравнителен анализ 

* Яснота - дали данните са придружени с подходящите метаданни, включително информация 

за тяхното качество и степента, в която сепредоставя допълнително съдействие на 

потребителите от доставчиците на данни. 

* Съгласуваност - данните да бъдат надеждно комбинирани по различни начини и за различни 

цели. 

*Сравнимост - измерване на степента, в която различията между статистическите данни могат 

да се обяснят с различията между 
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Действителните стойности на статистическите характеристики. 

* Свързаност - измерване на логическата и числовата съгласуваност, т.е. адекватността 

(способността) на данните да бъдат надеждно комбинирани 

* Надеждност - Надеждността се явява доверието, което потребителите причисляват (приписват) 

на Статистическите продукти, основано единствено на имиджа на производителя на данните, 

статистическия орган, т.е. имиджа на марката. 

* Безпристрастност- характерно свойство, потвърждаващо, че статистиката е разработена, 

изготвена и разпространена по неутрален начин и че всички потребители трябва да бъдат 

равнопоставени. 

* Обективност - Обективността е характерно свойство, който потвърждава, че статистиката се 

разработва, произвежда и разпространяванадежден и непредубеден начин. Това предполага 

използването на професионални и етични стандарти, както и че следваните политики и практики 

са прозрачни за потребителите и респондентите на изследванията. 

* Предварителен достъп – Това налага прозрачност в системата. Нарича се още и 

„вътрешен достъп. 

* Подобряване на качеството (дейности). Подобряването на качеството се отнася до всичко, 

което повишава възможностите на организацията да посрещне изискванията за качество. 

Подобряването на качеството е част от управлението на качеството. 
 


