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МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички 

поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което 

живеем. 

 2.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. 

 Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

  3.Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 4.Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност 

и разбирателство. 

 5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора 

за общуване и правилно поведение в обществото. 

 6.Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да 

превърнем България в просперираща европейска държава. 

 7.Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот. 

 

   

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

          ПГИТ „ Проф.-р Асен Златаров “ ще запази своя облик и традиции. То ще се 

запази като професионална гимназия с два етапа на образование , както следва: 

а/ първи гимназиален - от VIII до Х клас включително 

б/ втори гимназиален - от XI до XII клас включително  



 Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

  С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна 

самостоятелна, задочна и дуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем 

достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 

напускане на училище. 

Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

               С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: 

психолог, ресурсен учител,  екип, който ще направи оценка и ще осъществи 

допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и 

социализация. 

               Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото 

самоуправление. 

 

 

АНАЛИЗ  НА СЪСТОНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

 

  

 

 

І.УЧЕНИЦИ 

Прием в училището-начин,сравнение с предходни години и очаквания за следващите 

 

     Реализиран план-прием: 1 паралелка след завършен 7 клас – спец. „Икономика и 

мениджмънт“;  3 паралелки след завършено основно образование по специалности , както 

следва: ,Икономика и мениджмънт, Кетеринг; Организация на туризма и свободното време ,1 

паралелка задочно обучение, професия Продавач- консултант.                                                                                         

Нереализиран план-прием: 1 паралелка спец. „ Икономическа информатика “.                          

Брой ученици дневна форма на обучение  397 -, в ЗФО- 38, СФО- 23 уч.                             

Придошли от др. училища-1, преместен от ДФО в СФО - 3, заминали в чужбина – 3 , 

преместени в други училища – 3.                                                                                                          

Деца със СОП- 4 ученици 

СИЛНИ СТРАНИ 

Прием  на ученици в задочна форма на 

обучение. 

Няма отпаднали ученици 

Не намалява пълняемостта на паралелките  

Разрешен въпроса с общината  за безплатния 

транспорт на пътуващите ученици, 

ненавършили 16 години 

Начало на обучение на възрастни- ЗФО и 

СЛАБИ СТРАНИ 

Намален брой на паралелките , приети 

в ДФО.  

Голям брой наказани ученици, 

вследствие на неизвинени отсъствия 

през 2015/2016 година 

Увеличаване броя на напусналите 

ученици 

 



валидиране на умение 
 

 

 

 

ІІ.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 

Учители – 34, в т. число жени -, директор 1, помощник-директор- 2, педаг. съветник- 1   

Възраст: 30-34 години- 2д , 35-39 години- 3д., 40-44 години - 3 д.,45-49 години- 12 души, 50-54 

години- 6 д., 55-59 години- 8 д., 

Образование: Магистър и бакалавър – 37 , специалист- 1  

Незаети щатове-няма 

Учители с ПКС - 11 

Наличие на педагогически съветник - 1. 

Служители: 10 

Квалификационни дейности:  

Външна квалификация по-малко от 50 % от учителите са участвали във външна 

квалификационна дейност, 100% във формите на вътрешна квалификация 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

Всички учители  са правоспособни 

Наличие на педагогически съветник 

11 учители с повече от една специалност, 

съотносима към училището 

Споделяне на положителен опит и след 

преминато  обучение 

Участие в извън-училищни квалификационни 

форми 

СЛАБИ СТРАНИ 

Не  е изградена система за изследване 

прилагането   на придобитите  

умения,вследствие проведената 

квалификационна дейност. 

 

 

 

 

ІІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

Образователно –възпитателният процес се осъществява в съответствие с действащите Учебни 

планове и Учебни програми на МОН. При планирането и организацията му са спазвани 

изискванията на ДОИ и всички наредби и указания на РУО и МОН. При разработване на 

учебното съдържание  учителите включват интересна информация от Интернет, 

използват информационни и компютърни технологии като дидактически средства – 

тестове, презентации, схеми. Трайна положителна тенденция е, наред с традиционните методи, 

да се прилагат и методи с иновационен и интерактивен характер – работа на учениците в екип, 

, презентации на учебно съдържание, разработване и защита на проекти ,използва се и 

интерактивна бяла дъска. Средният успех по предмети и класове,измерващ изходното равнище 

позволява да се направят следните изводи: Болшинството от учениците са усвоили 

задължителния минимум знания, посочени в ДОИ и учебните програми, и притежават умения за 

тяхното прилагане в различни по съдържание и степен на сложност задания. 

Средният успех  на учениците е запазен   в сравнение с изминалата година- Мн. добър 4,63 

Ученици с поправителни изпити са намалели двойно  в сравнение с м.г.- 19 ученика 

След двете поправителни сесии всички преминават в по-горен клас. 

Слаба успеваемост на учениците от СФО 

През  изминалата учебната година функционираха и следните групи за СИП: Сервиране и 



барманство, Счетоводство, Технология на кулинарни изделия за кетеринг , Учебна компания 

Училищния  учебен план в частта ЗИП е разработен при съобразяване с желанието на 

учениците, възможностите  на училището и с цел  за най-добра подготовка за ДЗИ и Изпити за 

придобиване на ПКС. 

Резултатите от ДЗИ, външно оценяване – 8 клас , Изпити за придобиване на ПКС – практика са 

по-добри в сравнение с миналата учебна година , по-слаби са резултатите от Изпити за 

придобиване на ПКС – теория . 

 Спечелени национални награди:   

1. Първо място в категория „ Изряден данъкоплатец “- Панорама на проф. образование Панаир 

на УТФ- Пловдив 

2. Първо място на национални състезания по счетоводство и финанси в УНСС 

3.Участие в националните състезания по Счетоводство и Бизнес-идея.   

4. Национални конкурси- Исторически разказ „ Цончо Родев“- 1 място, „ Аз обичам Черно море 

“-1 място, „Рождество на спасителя “- 1 място , раздел Проза ,  и още 17 награди  

от национални състезания . 

Реализация на учениците след завършване на образователен етап или степен- голяма част от 

учениците от икономическите специалности продължават обучението си в ВУЗ, част от 

учениците  от направление Туризъм и ХРК  се реализират по придобитата професия 

Неизвинени отсъствия от учебни занятия- запазва се броят  им в сравнение с м.г. голям брой 

отсъствия, особено за учениците от 11 и 12 клас. 

Работа за личностно развитие на ученика-духовно,морално,обществено,професионално и др.- в 

часа на класа,  множество  училищни мероприятия, посветени  на празници и личности,  в  

извънкласни форми,  организиране на „Парад на професиите“. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

Повишаване  успеха  от ДЗИ, НВО по 

англ.език и изпити за придобиване на ПКС. 

Класирани ученици на призови места на 

национални  състезания и конкурси , спортни  

състезания на  ниво, 2 ученици са носители на 

национална стипендия. 

Възпитателната дейност е широко застъпена в 

училището като се ползват разнообразни 

форми. 

Създадена организация за консултационна 

дейност на учениците. 

Намалял е  броят на  учениците , които са 

полагали поправителен изпит.  

 Намалява средният брой на отсъствията на 

учениците. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

Липса на мотивация на учениците от 

самостоятелна  форма на обучение за 

явяване на изпити. 

 Неефективна системата за 

консултации през цялата учебна 

година. 

Липса на ученици , класирани за 

национални състезания в направление 

ХРК . 

 

 

ІV.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

4 специализирани кабинети , 11 класни стаи, фитнес-зала. 

4 компютърни кабинета 

Осигурени  работни места за 34 учители  

Кабинет за работа  с учениците  със СОП 

Лаптопи 

Мултимедии 



Интерактивна бяла дъска- 2 бр. 

Два презентационни кабинети  

Създадена е организация за ползване на компютърните кабинети  

Осигуреност и водене  на  задължителната  училищна  документация 

 

Осигуряване на учебния процес с необходимите материали и консумативи 

 презентационен кабинет 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

Поддържане  и обновяване и обогатяване  на 

МТБ 

Предприети действия за регламентиране 

използването на МТБ в свободните от уч. 

занятия време 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

Липса на специализирани кабинети по 

ООП, физкултурен салон 

 

 

 

V.ФИНАНСИРАНЕ 

 

Начин на финансиране- делегиран бюджет 

Участие в програми за финансиране- Проект по НП  на МОН – „Оптимизация на училищната 

мрежа“,  Мярка „Без свободен час”, Обезщетения за персонала                                                          

Даване на обекти под наем – 1 наемател 

Дарения, възможности за реализиране на допълнителни приходи - чрез отдаване под наем ,  

Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ 

Привлечено спонсорство от Община Петрич 

СИЛНИ СТРАНИ 

Обезпечаване на всички дейности от 

делегирания  бюджет 

СЛАБИ СТРАНИ 

Малко са  средствата от собствени 

приходи 
 

 

VІ.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

При една  част от учениците семейната среда  не позволява добро възпитание и добър 

родителски контрол /разделени семейства, работа на родителите в чужбина/. 

Изграден е родителски съвет. 

 Взаимодействие с работодатели –на база договорни отношения за провеждане на произв. 

практики в реална работна среда.  Разширяване на взаимодействието с Община Петрич- отдел 

„Екология”, читалище “Братя Миладинови” ,ОбСНВ, ОДК –Петрич, Руски клуб-гр. Петрич, 

ГИМ, ПП „Беласица”, КТ „БАЦ”, радио БЕЛЛА, радио Благоевград, РС –гр. Петрич, ТД 

„Калабак”, РУО, МОН. Поддържат се контакти с Европейски колеж по мениджмънт –гр. 

Пловдив,  ЮЗУ , УХТ- Пловдив, СА – гр. Свищов, УНСС – гр.София с цел професионално 

ориентиране , както и сътрудничество, целящо признаване на семестри  на базата на изучавани 

учебни дисциплини в  ПГИТ. Училището е член на две асоциации. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

Добро сътрудничество с бизнес и културни и 

обществени институции 

СЛАБИ СТРАНИ 

Недостатъчно ефективна работа с 

родителите на ниво клас и училище за 

превръщане на родителите в партньори 
 



Силни страни Слаби страни 

 Обучение по професии и 

специалности, 

позволяващи реализация на пазара на 

труда не само в нашата страна, а и в 

страните от ЕС. 

 Балансирани УУП ,по отношение 

на ООП и ПП 

 Добра пълняемост на паралелките 

(средно 22 ученика). 

 Няма отпаднали ученици през 

последните три години. 

 Обучение в СФО 

 Обучение в ЗФО  

 Кадрова осигуреност с 

квалифицирани учители по ООП и 

ПП  и 25% с повече от една 

специалност. 

 25% от учителите имат защитена 

ПКС 

(І, ІІ,III и V). 

   Повишаване относителния брой 

на учениците, получили средно 

образование и  проф. 

квалификация,съпоставимост на 

резултатите от ДЗИ с  тези на 

национално ниво за проф. гимназии, 

тенденция за непрекъснато повишаване 

успеха на ДЗИ 

 Намаляване на броя на 

напусналите  системата на 

професионалното  образование 

ученици . 

 Всички учители притежават 

основни компютърни умения. 

 Всички учители са участвали в 

различни квалификационни форми и 

обучения на училищно ,областно ниво 

        Участие на учители 

квалификационни форми на национално 

ниво -49% 

      Все по – широко използване на ИТ и 

мултимедийни продукти в обучението. 

 Създадената система за 

организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчет на резултатите, 

осигуреност на единство и 

непрекъснатост на УВП, правилното 

планиране   

 Посредствени резултати от 

обучението по някои предмети от ООП, 

дължащи се на ниско входно ниво на 

знанията на значителна част от 

постъпващите в училището ученици. 

 Недостатъчна мотивираност и 

активност в учебния процес от страна на 

учениците. 

 Голям брой отсъствия от учебни 

занятия от учениците от 11 и 12 клас 

 Недостатъчна  база от учебно 

технически и нагледни средства.по 

теоретичните  предмети от направление 

икономика 

 Стара осветителна  и отоплителна  

инсталация 

 Липса на физкултурен салон 

 Липса на достатъчно класни стаи и 

помещения 

 Двусменно обучение 

 Отдалеченост на учебната сграда 

от автогарата 

 Все още не е изведена като 

приоритет възпитателната дейност в 

работата на учителите; 

 Липса на достатъчно заведения за 

хранене на учениците в района на 

училището 

 Неизпълнение на държавния план-

прием  

 Недостатъчна целогодишна 

дейност  за реализиране на план-приема 

от страна на всеки членна колектива 

 

 Недостатъчни  умения за справяне 

с конфликтни  ситуации в класната стая 

 

 Недостатъчна работа с 

Родителския актив –ниво клас и ниво 

училище за решаване на общоучилищни 

проблеми 

 Няма спечелени проекти по 



 Разработване и участие в проекти 

по Национални програми, 

Квалификация на педаг. 

специалисти 

 Разрешаване на проблема , свързан 

с ползване на безплатно пътуване 

за учениците до 16 г. възраст. 

           Повишаване на успеха от ДЗИ и 

НВО 

 Отлично и много добро 

представяне на учениците  и ученически 

отбори в общински, областни, регионални 

и национални състезания по професии и 

на други конкурси. 

        Призови места на национални 

състезания и конкурси. 

 

 Участие на училището в общински 

инициативи, тържества и спортни 

състезания. 

 Ефективна работа на Училищната 

комисия по превенция на 

противообществените прояви. 

 Изградена и функционираща 

система на ученическото 

самоуправление – съвети 

на класа и Училищен ученически съвет. 

 Добро взаимодействие с 

работодателите при осъществяване 

на практическото професионално 

обучение-съгласуване на уч. 

програми по производствена 

практика 

 Всички ученици  провеждат 

производствената си практика на 

реални работни места 

 Информация и популяризиране на 

дейността на училището чрез местните 

печатни и електронни медии. 

 Добро взаимодействие на 

училищното ръководство и 

синдикалните организации 

 Обновяване и поддържане  на МТБ 

според възможностите на бюджета  

 Сътрудничество  с множество 

институции 

 Много добре развита извънкласна 

дейност  

 Изградена  система от традиции и 

ритуали  

програмите „Коменски“ и „Леонардо да 

Винчи“ 

 

 Липса  на административен 

капацитет за разработване на проекти по 

Еразъм + 

 

  



 Добро състояние на сградния фонд, 

газифицирана и санирана  сграда, 

подменена дограма 

 Училище без свободни часове 

 Включване на  родителите в 

училищните тържества и чествания 

 Провеждане  на самооценяване 

 Мотивират се морално и 

материално ученици и учители 

 Обучение на деца със СОП 

           РИСКОВЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ 

/Дейности за преодоляване на рисковете/ 

 Намаляване  броя на учениците 

в училището, което води до 

намаляване на финансирането 

на училището   

 

 Засилване  на конкуренцията на 

училищата от общината и от 

съседни общини 

 

 Намаляване на финансовите 

възможности на родителите и 

невъзможност на ученици от 

съседните села да се 

придвижват до града 

 

 Промяна в нормативната 

уредба 

 

  

 Собствено производство и услуги 

 Изграждане на училищен стол или 

закусвалня 

 Осъществяване на обучение по 

четвърта ПКС по професията 

ресторантьор 

 Изграждане на система за 

проследяване на реализацията на 

учениците; 

  Повишаване на квалификацията и 

обмяна на добри педагогически практики  

сред учителите; 

 

 Изграждане на система за 

професионално ориентиране на 

учениците; съвместни дейности с ученици 

от VII и VIII клас от ОУ; 

 Система за тестово оценяване по 

всички предмети  

 Разширяване използването на ИТ и 

интерактивните методи и учене чрез 

правене  като мотивиращ фактор  

 Разширяване и оптимизиране  на 

партньорствата с производствени фирми и 

други институции 

 Продължаване работата по 

осигуряване на подготовка, съответстваща 

на европейските образователни стандарти 

 Мотивиране на педагогическата 



 

 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. 

 
Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране  

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

Разширяване на автономността на субектите в училище. 

Хуманизация на процеса на образование. 

Иновативност и творчество. 

Толерантност и позитивна етика. 

 

 

 

 

 

 

колегия за перманентна актуализация на 

методическата подготовка и повишаване 

на квалификацията 

 Разкриване на алтернативни 

възможности за допълнително 

финансиране на училищния бюджет 

 Повишаване  взискателността по 

опазване на училищното имущество 

 Активизиране  работата с родителите, 

обществеността и институциите за обогатяване на 

материално-техническата база на училището. 

 Обучение на възрастни 

 

 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на  класни 

стаи и кабинети . 

Делегиран бюджет и - 

Региони в растеж 

външно финансиране 

  

2016– 2017 

г.  

3. Обновяване и оборудване  на учебна 

работилница . 

Делегиран бюджет 

Региони в растеж- 

външно финансиране 

 

2016– 2017 

г. 

4. Закупуване на мултимедия и лаптоп. Делегиран бюджет  септември 

2016 г. 

5. Обновяване на фоайе и коридори. Външно финансиране 

– Региони в растеж 

  

2016- 2017 

6.  Ремонт на външна спортна площадка Външно финансиране 

– Региони в растеж 

 

2016 – 

2017г. 

7. Ремонт на ограда и поставяне на нова 

оградна мрежа . 

Външно финансиране 

– Региони в растеж 

2016– 2017 

г. 

8. Поддръжка на система за 

видеонаблюдение. 

Делегиран бюджет постоянен 

9.   декември  

2016 г. 

10. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет постоянен 

11. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС постоянен 

12. Продължаване на работата по 

национални програми  „Без свободен 

час“ и „ Обезщетение на служители “. 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

13. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище и ОДК. 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

14. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари 

Дарения всяка учебна 

година 

15. Провеждане на вътрешноучилищно 

състезание по професии от направление 

„ Хотелиерство,ресторант. и 

кетеринг“и”Стопанско управление и 

администрация” 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

 всяка 

учебна 

година 

16. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

постоянен 

17.  Участие в национални състезания по Делегиран бюджет , постоянен 



професии. Министерство на 

образованието и 

науката 

18. Участие на учители и ученици в 

общински празници и тържества, 

състезания и дискусионни форми. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

постоянен 

! 

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на 

информационните технологии и 

подготовката по всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

- Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици, ако това се изисква по учебен план 

на съответния предмет, притежаващи опит 

за реализирането на проекти;  

- приоритетно привличане на учители – 

бивши възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други водещи училища и/или ВУЗ с цел 

обмен на добри педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците 

(тестове). 

9. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните 

трудови възнаграждения на работещите в 

рамките на утвърдените средства в 

делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за 

провеждане на ПС. 

3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и 

обучения на колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане 

в него на бивши ученици, родители и 

общественици. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Разширяване на сградния фонд и 

построяване на необходимите нови 

сгради. 

4. Естетизация на училищния двор. 

5. Основни ремонти на ВИК и ел. 

инсталации. 

6. Ремонт на училищната библиотека. 

7. Актуализиране и обогатяване на фонда 

на библиотеката. 

8. Ремонт на физкултурния салон и 

съблекалните към него. 

9. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

10. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

11. Осигуряване на нови компютри. 

12. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 

- Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

10. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

11. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

12. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

13. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в дирекционни съвети, 

методически съвети и комисии. 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

- Изграждане на ръководен екип. 




