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I. Увод 

Стратегията на училището е разработена от авторски колектив с представители на всички ме-

тодически обединения и има срок на реализация 2014–2020 година. 

След завършване на първия период на реализиране на стратегията (2013-2017 година) се отчете 

степента на реализация на първия етап от нейното изпълнение (резултатите са представени в  

Приложение 2, с. 27). 

В началото на втория етап е наложително да анализираме постигнатото, да преосмислим поста-

вените цели, да поставим нови задачи. 

Настоящата стратегия за работа е развита с оглед изцяло променената нормативна база, модер-

низацията на българското образование и изискванията на местната общност и страната към па-

зара на труда. Анализирани са предпоставките за изпълнението й; формулирани са целите, зада-

чите и възможните ресурси за тяхното реализиране. 

Стратегията е приета на заседание на Педагогическия съвет на училището от 27.09.2017 г. и пред-

стои одобряването й от директора на училището. 

II. Постигнати резултати през периода 2014–2016 

Когато през 2010 г. обединена Европа приема Стратегията за интелигентен, устойчив и при-

общаващ растеж ЕВРОПА 2020“, образованието в страните-членки е поставено сред петте пос-

тижими и най-важни цели за целия Европейски съюз. Образованието е и част от решението на 

най-сериозните структурни слабости и глобални предизвикателства, които Европа призна и де-

финира; то е и сред националните приоритети на отделните страни. 

Необходимостта от цялостно преобръщане на „философията“ на българското образование на-

ложи и разработването на стратегии за неговото развитие на всички равнища – от обща визия на 

страната, до конкретно планиране на дейността на всяка образователна институция.  

В този контекст своето бъдеще планира и Средно училище „Васил Левски“, Троян, което през 

2014 г. прие Стратегия за развитие за периода 2014–2020 година. Пред първия период на Стра-

тегията (2014–2016) бяха успешно реализирани няколко стратегически задачи. 

За да изпълни своята мисия, нашето училище трябва да разполага с добре подготвени и мотиви-

рани учители, чрез ефективна кадрова политика. Своевременно се анализираха нуждите на учи-

лището, утвърждаваха се учители с доказан професионализъм. Непрекъснато се оптимизира въз-

растовата структура на преподавателския състав, като се стимулира развитието на младите спе-

циалисти. Предоставя се възможност за повишаване на личната квалификация, като се финанси-

рат индивидуални обучения; подкрепят се учителите, защитаващи професионално-квалификаци-

онна степен. Учителите се включват в различни обучения, тренинги и проекти, отговарящи на 

специфичните им потребности. В училище се проведоха различни обучения, свързани с важни 

специфични компетентности. 

Основна политика на училищното ръководство е стимулирането на предлагане и използване на  

иновативни методи в обучението. Все повече учители прилагат нови, нестандартни образова-

телни техники и прийоми. Непрекъснато се попълва  електронна училищна банка с данни с тес-

тове и новаторски предложения. Недоизградена остана обаче базата данни за добри педагоги-

чески практики. Недостатъчно е споделянето на опита на отделните учители. Личните квалифи-

кации, идеи и постижения не се обсъждат достатъчно задълбочено нито в методическите обеди-

нения, нито в интердисциплинарен формат.  

Отлично функционира  системата на материално стимулиране чрез включване на повече точки в 

диференцирано заплащане на труда за прилагане на иновативни методи. 
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Недостатъчно се използват възможностите, които имат методическите обединения, за разгръ-

щане на вътрешноучилищната квалификация чрез методически сбирки и анализи на отделни 

урочни и извънурочни методически единици. 

Добре функционира вътрешноучилищната система за стимулиране и оценяване труда на учите-

лите, прилагат се ясни и прозрачни критерии за оценяване на труда на учителите, училищната 

комисия за ДМС работи в условия на пълна прозрачност. 

Оптимизирането на работната среда в училище подобрява  здравословното състояние и качест-

вото на живот на педагогическия и непедагогическия състав. Увеличи се  броят на осигурените 

прегледи, обезпечени от фирма за трудова медицина; преодолява се формализмът в направените 

предписания.   Общите тържества, част от които финансирани от СБКО, посещенията на учи-

лища в страната и чужбина са различни успешни форми на обмяна на опит и тийм-билдинг, който  

подобрява психоклимата сред училищния колектив. 

 

Важна част от живота на училището е градежът на вътрешна ритуализация, символика, традиции. 

В училище е изградена оригинална, със собствен колорит „празнична система“, която включва 

както национални и традиционни празници, така и специфични собствени инициативи (карна-

вали, базари, концерти и пр.). Методическите обединения работят заедно с Ученическия съвет, 

Училищното настоятелство, Обществения съвет и общината. 

Благотворителността се утвърди като част от живота на изграждащите се личности – традиция 

са благотворителни кампании, благотворителни базари, полагане на доброволен общественопо-

лезен труд. 

Отбелязването на юбилеи и кръгли годишнини, свързани с историята на училището, изгражда 

чувството за принадлежност към една общност – тази на „нашето училище“. Тържествата, пос-

ветени на знакови годишнини, надхвърлиха и най-смелите очаквания. Всеки учител допринесе 

за тяхното реализиране и всички бяхме удовлетворени от постигнатия обществен ефект. А 100-

годишнината на Троянската гимназия се превърна в общинско и регионално събитие. 

 

Особен колорит (но и особена ценност за общността) на училището придава професионалното 

образование, което е уважавано и ценено не само в рамките на областта, но и на национално 

равнище. Професионалното образование се апробира в реална работна среда, в тясна връзка с 

работодателите, които впоследствие предоставят и работни места на учениците. Многобройните 

публични изяви представят работата на професионалните паралелки и рекламират осигуряваното 

в тях образование. Отлични са резултатите от реализираните проекти, свързани с ученическите 

практики.  

 

Продължава разширяването и усъвършенстване на съществуващата материално-техничес-

ката база. Осъществиха се всички основни ремонти:  ремонтира се централното стълбище и се 

реконструира външната чешма; изгради се ограда на двора;  укрепиха се скатовете по границите 

на училището; извършиха се ремонтни дейности в собствения имот в мах. Баба Стана. Реализи-

раха се най-грандиозните екстериорни планове: изгради се малък училищен парк с цветни ак-

центи, зони за отдих, алпинеум и паркинг. Не са реализирани все още някои важни проекти:  

разширението на училището с актова зала; библиотечно-информационен център; бюфет за хра-

нене, фитнес зала, гаражи за училищните микробуси и автобуси; допълнителни вътрешни прос-

транства за занимания на учениците, ангажирани в целодневното обучение; гаражи за училищ-

ните микробуси и автобуси. 

Перманентно се  подменят  оборудването и материално-техническа база, която е една от най-

модерните в общината и областта. По отношение на националната директива „достигане на нор-

мата на 13 ученика по 1 работно място с компютър“,  училището отдавна има по-добри показа-

тели по този пункт. Допълнително са осигурени 48 таблети за нуждите на образователния процес. 
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Почти всички кабинети са обновени или изградени наново, част от тях разполагат с интерактивни 

дъски, мултимедии, екрани за нуждите на електронните учебници и уроци. 

 

Училището има отлична маркетингова стратегия, нараства броят на желаещите да учат при нас, 

независимо от сериозната демографска криза, както в национален, така и в регионален план.  На-

лага се отказ на молби за записване в 1 и 5 клас. 

СУ „Васил Левски“ е най-голямото училище в общината – в него учат около една четвърт от 

всички ученици. 

За повишаване на качеството на учебната работа  се  оптимизира  приемът в съответствие с въз-

можностите на училището за обезпечаване на качествено образование. Държавният прием се ре-

ализира ежегодно почти на 100%, което позволява формиране на класове от мотивирани уче-

ници, подкрепени от своите семейства. Актуализиран е приемът в професионалната паралелка, 

което ще позволи по-гъвкава професионална реализация на учениците. Поради неуспешен план-

прием след 7 клас, професионалното образование продължи да се осъществява със старт от 9 

клас, но от 2016/17 г.,след влизане в сила на ЗПУО, то отново е с прием и след 7 клас. 

В училище всеки ученик  има възможност да развие потенциала си. 

Анализът на потребностите и интересите обаче се прави главно във връзка с образователните 

нагласи у учениците за:  кандидатстване и записване в 5 и 8 клас;  подготовка на Заниманията по 

интереси и Активен отдих и спорт на групите от ЦОУД;  формиране на групи за СИП и ЗИП; 

формиране на групи от различни проекти (напр. „Твоят час“).  

Не е осъществена добрата идея на Стратегията да се изследват  групите на ученическите интереси 

и възможности, като се  подготви  база данни относно желанията и възможностите на всеки уче-

ник. Такава база данни трябва да се осъществи през следващия етап на реализиране на Стратеги-

ята, като се подготвя и актуализира от класните ръководители в началото на новата учебна го-

дина. 

В училище се предоставя специална подкрепа на всяка нова форма на изява на учениците.   

Всяка нова изява и инициатива се споделя пред Педагогическия съвет и  се отразява от училищ-

ните, местните, а при особена значимост – и от регионалните медии. Директорът на училището 

лично се среща с инициаторите и участниците на дейността. 

Ресурсно са обезпечени  подготовката и изявите на талантливите ученици. Осигуряват се сти-

пендии, морални и материални награди. 

И тук не е достатъчно добра системата на събиране на данни за различните изяви на учениците, 

които са и част от историята на училището. 

В съответствие с   интересите и възможностите се развиват  старите  форми за изява на учениците 

(в рамките на СИП и ФУЧ); оптимално се използват и нови и нестандартни възможности за ор-

ганизирани форми на работа – главно с инструментариума на проекти и национални програми.  

И учениците, и учителите са удовлетворени от работата по националните проекти  „Твоят час“ 

(34 групи с повече от 450 ученици) и „Ученически практики“ (обучение в реална работна среда 

с възможности за бъдеща професионална реализация). 

Чрез различни административни инструменти и стимули училищното ръководство насърчава  

участието в проекти. Всеки проект се огласява, обсъжда и оценява на всеки етап от своето про-

веждане. 

Основни пропуски при извънкласните дейности са липсата на ясни критерии за ефективност и 

полезност и недостатъчност на публичните изяви; голяма част от тези проблеми са решени чрез 

изискванията за публичност на дейностите по различни проекти. 

Необходимо е да нарасне броят на публичните изяви, които носят удовлетворение на учители и 

ученици и да представят на обществеността  работата на училището. 
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Не се разработи ученическото портфолио, което трябваше да стартира в началото на учебната 

2016/2017 за учениците от 1 и 5 клас, за да се проследи индивидуалното развитие на всеки уче-

ник. Тук обаче причините са обективни – учебната година стартира с нови изисквания по новоп-

риетия ЗПУО, с нови образователни стандарти и учебни програми, без учебници по новите 

учебни програми.  

Не се осъществи напълно една от идеите на Стратегията – създаване на система за стимулиране 

развитието на всеки ученик. Вероятно в близко бъдеще подобна система би намерила своето 

място в практиката на училището. 

Поради нереализиране на проекта за разширение на училището, все още не е реализирана  една 

от подцелите на стратегията – осигуряване на топла храна на ученици, учители и непедагоги-

чески състав, което да осигури здравословна храна и икономия на време. В момента все още 

хранене се предлага само на ученици от групите на ЦОУД, като се осигурява чрез кетъринг. 

Акцент в стратегията беше поставен върху създаването на условия за реален достъп до качест-

вено образование на всички ученици. 

Много успешна  работата с децата със специални образователни потребности. Ресурсният учител  

работи само в нашето училище, добре познава учениците. Документацията е отлична и подпо-

мага работата на екипите за подкрепа. 

Институционализира се  осигуряването на средства за подпомагане на социално слаби ученици 

чрез създаване на специална комисия. Класните ръководители  с активното участие на синдика-

тите се стремят да решават  всеки конкретен социален проблем. 

Училищният автобус осигурява безплатно транспорта и на част от неправоимащите ученици, 

като училището финансира от делегирания си бюджет допълнителна линия. 

Поддържат се необходимите връзки със семействата на пътуващите. 

Редовно се осигуряват помагала за социално слаби ученици. 

УКБППМН работи добре,   ефективно е взаимодействието с органите, отговорни за дейността на 

общинско ниво, както и с класните ръководители. По инициатива и план на педагогическия съ-

ветник и МО „Класни ръководители“ се внедряват  нови форми на превантивна работа и мерки 

за въздействие. Наложителна е промяна в състава на комисията, което бе отбелязано като препо-

ръка и от педагогическия съветник. 

Много успешна е работата, свързана с ученическото самоуправление – учениците имат  реални 

възможности  за участие в управлението на училището. Огромна и безрезервна е подкрепата на 

училищното ръководство на всяка инициатива на УС, вкл. при честването на 10-годишнината 

му. Дейността на Ученическия съвет е голяма и разнообразна, включва собствени инициативи, 

благотворителност, публични изяви пред местната общност. Недостатъчен обаче е акцентът 

върху проблемите – агресия, опазване на имуществото, разясняване на здравословния начин на 

живот, против алкохола, тютюнопушенето и наркотиците; за безопасен интернет. 

Училищното ръководство и учителите от МО Природни науки отлично се справиха с една спе-

цифична задачи - повишаване интереса на учениците към природните науки и предлагане на въз-

можности за разнообразни извънкласни форми на обучение. Часовете за СИП и групите по 

„Твоят час“ компенсират недостигащия хорариум по природни науки. Учителите от начален 

етап, по природни и обществени науки организират регулярни посещения на подходящи обекти. 

Непрекъснато се реализират участия в различни състезания – както от календара на МОН, така 

и извън него.  

Традиционни са групите по екология и сексуално и репродуктивно здраве, които от тази година 

са към проекта „Твоят час“. 

Проект за разделно събиране на отпадъците, финансиран от Обществен форум-Троян –ще се ре-

ализира с учениците от начален етап през новата 2017/2018 учебна година. 

За втори път училището е със спечелен проект по програмата на ЕС – „Еразъм+“  
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Динамично се  усъвършенства  вътрешноучилищната нормативна база.  

Ежегодно в началото на учебната година се актуализираше  училищната Стратегия за развитие. 

Поради липса на регламентиран контрол за нейното изпълнение се допуснаха пропуски в от-

делни пунктове на нейното изпълнение. Актуализира се  Правилникът за дейността на учили-

щето. В процес на разработване е  вътрешно-училищна Процедура за приемане на ученици, обу-

чавани в училища на чужди държави. Прие се  училищна Стратегия за работа с отпадащите и 

невключени в образователната система български граждани. 

Частично осъществени останаха дейностите, свързани с разработването на система за управле-

ние на качеството,  в съответствие с националните и световните тенденции. Все още липсва спе-

цифична училищна система за анализ на постигнатите резултати с оглед на конкретните условия: 

възможности на учениците, особености на випуска, подготовка на учителите. Налице са само 

приети  от Педагогическия съвет мерки за подобряване на качеството на работата. Недостатъчно 

се осмислят както на добрите, така и на неудовлетворяващите данни на фона на националните. 

За поредна година  СУ „Васил Левски“-Троян е в списъка на училищата с високи резултати на 

ДЗИ, одобрените за допълнително финансиране от МОН за стипендии на ученици. 

Много ефективна и ползотворна е работата с Училищното настоятелство и новосформирания 

Обществен съвет. Реално се работи с родителските активи в отделните класове. Родителите взе-

мат участие в различни инициативи – на класа, на училището, на отделни групи за извънкласни 

дейности. Всяка инициатива на Училищното настоятелство, а вече и на Обществения съвет, се 

популяризират чрез медии от различен ранг. Непрекъснато се привличат съмишленици и прия-

тели на училището. 

III. За нас –  визия и мисия на училището 

1. За нас 

СУ „Васил Левски“ е общинско училище, гарантиращо усвояването на знанията, уменията и на-

виците, съгласно държавните общообразователни изисквания, заложени в нормативните доку-

менти на законодателството на Република България, възпитаващо нравствен гражданин, отгова-

рящ на изискванията на обществото, способен успешно да се реализира в условията на 21 век.  

2. Визия 

Ние – ръководство, учители, ученици и родители – отстояваме идеята СУ „Васил Левски“ – 

Троян да се утвърди сред водещите образователни институции в Ловешка област с ефективно 

управление и европейска визия. Институция, в която учениците да получават качествена подго-

товка на европейско ниво, а учителите да имат високо самочувствие, отлична квалификация и 

мотивация за работа.  

Училище „Васил Левски“ – гр. Троян е съвременно средно училище, в което през учебната 2017–

2018 г. се обучават 883 ученици в 38 паралелки. То изгражда личности – знаещи и можещи, с 

широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълно-

ценно в Троян, България, обединена Европа и света!  

Нашето училище е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и 

ученици. 

 Ние сме отворени за партньорство с институциите, местната общност, бизнеса, неправи-

телствените организации, както и с множащите се наши и чуждестранни партньори.  

 Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни иновационни идеи, ре-

ализират значими инициативи и работят усърдно и отговорно за успеха и доброто име на 

училището. 

 Ние превръщаме училището в желана територия, в територия за изява на всеки индиви-

дуален талант. 
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 Ние подаваме ръка на всеки ученик, заедно търсим най-адекватната форма, чрез която 

той може да получи образование, квалификация и професия. 

 Ежегодно актуализираме своята визия за развитието на нашето училище. 

 Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че можем, и защото знаем, 

че го заслужаваме! 

3. Мисия на СУ „Васил Левски“ 

Нашата мисия е да предоставим качествено начално, основно и средно образование с   високо 

равнище  на общообразователната, профилираната и професионалната подготовка; да възпитаме 

ученици, които свободно се ориентират в съвременното информационно пространство, имат из-

градена гражданска позиция, целенасочено се стремят към по-нататъшно обучение и самоусъ-

вършенстване. 

Девизът ни е мисълта на   Васил Левски, патрон на нашето училище: „Времето е в нас и ние сме 

във времето!“ Ние се променяме, за да се развиваме във времето и за да успеем да получим 

заслужено реноме на най-доброто училище в Троян и региона. 

IV. Предпоставки за реализиране на мисията на училището – 
вътрешна и външна среда 

1. Анализ на тенденциите на външната среда  

Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 

Хармонизиране на българс-
кото с европейското зако-
нодателство 

Членство на България в 
Европейския съюз 

 Синхронизация на българската нор-
мативна уредба. 

Успехи при предоставяне 
на равен достъп до образо-
вание 

Държавна образова-
телна политика 

 Училището е средищно. 

 Целево финансиране на целоднев-
ната организация на работа. 

 Интегрирано обучение на ученици 
със СОП, вкл. в гимназиален етап. 

Дефицити при предоста-
вяне на равен достъп до 
образование 

??Неприет Държавен 
образователен стан-
дарт.  

 Затруднения в работата на училищ-
ните екипи. 

Формиране на държавни 
политики за по-пълно обх-
ващане на учениците в об-
разователната система. 

Приемане на „Страте-
гия за намаляване дела 
на преждевременно 
напусналите образова-
телната система (2013–
2020)“ 

 Разширяване на задачите на учили-
щето като средищно. 

 Нарастване на ролята на професио-
налното образование. 

 Потребност от стратегическо разши-
ряване на предлаганите форми на обу-
чение. 

Разкриване на възможност 
за валидиране на знания, 
умения и компетентности, 
придобити по неформален 
път 

Държавна политика за 
въвеждане на система 
за валидиране на зна-
ния и умения, придо-
бити в живота. 

 Утвърждаване на училището като 
водещо в областта на осъществяването 
на професионално образование в об-
щообразователни училища. 

Относително добър иконо-
мически климат на местно 
ниво. 

Състояние на общи-
ната. 

 Възможност за сътрудничество с 
местната власт.  

 Осигуряване на работни места на за-
вършилите. 
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Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 

Ниски доходи на семейст-
вата на ученици и учители; 
висок процент семейства 
около и под линията на 
бедността.  

 Голям дисбаланс при 
разпределянето на 
БВП. 

 Висок дял на сивия 
сектор в икономиката. 

 Лоши социални по-
литики 

 Нисък социален статус на много от 
учениците. 

 Неудовлетворително възнагражде-
ние на педагозите. 

 Проблеми при осигуряване на необ-
ходимите помагала, особено в гимна-
зиален етап. 

Възможности за финанси-
ране от европейски фон-
дове. 

Членство на България в 
Европейския съюз. 

Допълнително подпомагане на бю-
джета на училището чрез участие в 
проекти. 

Възможности за финанси-
ране от национални, мест-
ни и други фондове и прог-
рами 

Българско законодател-
ство. 

Допълнително подпомагане на бю-
джета на училището чрез участие в 
проекти. 

Относителна финансова са-
мостоятелност на учили-
щето. 

Делегиран бюджет на 
училището. 

Гъвкавост при планиране на дейности-
те. 

Намаляване на броя на уче-
ниците в общината 

Влошаване на демог-
рафските показатели 

Трудно формиране на паралелки. 

Изграждане на разнооб-
разни партньорства при ре-
ализиране на учебно-въз-
питателната работа. 

Нарастване на ролята 
на гражданското об-
щество при управлени-
ето на училището. 

 Участие на училищното настоятелс-
тво и обществения съвет при вземане 
на управленски решения. 

 Създаване и функциониране на сис-
тема на ученическо самоуправление. 

 Партньорства с неправителствени 
организации при изпълнение на про-
екти. 

Увеличаване на броя на 
учениците, живеещи в не-
пълни семейства или без 
законен родител или нас-
тойник. 

Икономически; демог-
рафски причини; емиг-
рация. 

 Занижен или липсващ родителски 
контрол и грижа. 

 Нарушаване правата на детето. 

 Повишаване на риска за отделното 
дете (според Закона за закрила на де-
тето). 

Подобряване на матери-
ално-техническата база 

Възможност за участие 
в национални проекти, 
управлявани от МОН. 

 Рязко подобряване на условията за 
работа в училище. 

 Подобряване на здравословното 
състояние на учениците, учителите и 
непедагогическия персонал. 

 Увеличаване на привлекателността 
на училището за включване на уче-
ници във форми на обучение, раз-
лични от дневна. 

Подобряване на ресурсната 
обезпеченост в системата 
на образованието. 

 Европейски регла-
менти и препоръки. 

 Политика на българс-
ката държава. 

 Възможност за пълноценна работа в 
часовете по ИТ. 

 Използване на кабинетите по ИТ за 
допълнителна работа по различни 
предмети. 

 Създаване на профилирани пара-
лелки и на паралелки с допълнително 
изучаване на ИТ. 
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Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 

Кабинети, оборудвани за 
използване на информаци-
онни технологии – ком-
пютри, мултимедии.  

Финансиране със собст-
вени средства и чрез 
проекти. 

 Използване на ИТ в преподаването 
по всички учебни предмети. 

 Създаване на условия за повиша-
ване на преподавателската квалифика-
ция. 

За
ко

н
о

ва
 

Нормативна база в образо-
вателната система. 

Законодателната власт; 
изпълнителна власт. 

 Нормативна рамка за планираните 
дейности на училището. 

 Спешно преустройство на цялата ра-
бота на училището. 

 Разработване на нова вътрешно-
училищна документация. 

Изводи 

Днес българското училище се намира в процес на основна и дълбока промяна на парадигмата.  

Образованието се преобразува от традиционно към личностно ориентирано. 

Преходът на развитие на държавните образователни изисквания и формиране на национални и в 

перспектива на общоевропейски образователни стандарти променя и ролята на всеки един от 

субектите на образователния процес – педагози, ученици, семейство, цялото гражданско общес-

тво. 

Съвкупността от външни фактори предполага динамика в развитието на СУ „Васил Левски“, 

Троян и налага залагането на различни акценти в неговата стратегия. 

2. Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

Среда Налични факти Последствия 

Училището е средно  и осигу-
рява обучение от I до ХII клас 
включително. 

 Възможност за гъвкав избор на учебния план и учеб-
ното заведение от страна на родителя / настойника и 
неговото семейство. 

 Възможност на ученика да продължи образованието 
си в училище във всеки етап и степен на училищното об-
разование. 

 Приемственост между етапите на основната образо-
вателна степен и между основна и средна образова-
телна степен. 

Вътрешноучилищен подбор за 
паралелки с интензивно и раз-
ширено изучаване на английски 
език ,информационни техноло-
гии, информатика и математика    

 Подбор на ученици със специални интереси към ху-
манитарни или природо-математически науки. 

 Разнообразие на възможностите за развитие на лич-
ностните интереси в областта на: изучаване на БЕЛ; анг-
лийски език; математика; ИТ; допълнителен чужд език 
(основа за втори чужд език в гимназиален етап). 

Възможност за индивидуален 
избор на профили  и специал-
ности за обучение след 7 клас 
(държавен план-прием). 

 Формиране на паралелки с интензивно изучаване на 
английски език и допълнително профилиращи пред-
мети: математика, информационни технологии, инфор-
матика, испански език, БЕЛ, география и икономика 

Професионални паралелки 
 Професионално образование   с възможност за при-
добиване на трета степен на професионална квалифика-
ция. 

Специализирани кабинети.   Възможност за по-добра работа по конкретни пред-
мети. 

Високо равнище на обезпече-
ност на учебния процес с ин-
формационни ресурси и ком-
пютърна техника. 

 Доближаване на изискванията на Лисабонската за 
компютърна обезпеченост на образованието в ЕС. 

 Функционираща система на интранет-връзка. 
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Среда Налични факти Последствия 

 Вътрешноучилищни медии. 

Училищна политика за регуля-
рен капитален ремонт и реално 
развитие на инвестиционни 
проекти. 

 Ежегодно изпълнение на планирани капитални ре-
монти, в синхрон с плановете на общината като първос-
тепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

Медицински кабинет  
 Гарантиране на опазването на живота и здравето на 
учениците и педагогическия и непедагогическия персо-
нал. 

Недостатъчно оборудвани ка-
бинети по природни науки 

 Затруднения в реализацията на лабораторни упраж-
нения по химия и биология. 

 Недостатъчен интерес към ДЗИ по тези предмети. 

 Неудовлетворителни резултати на НВО – 7 клас. 

Общи части на сградата с дър-
жавно училище (ПГМЕТ) 

 Затруднения при реновиране и поддръжка на отдел-
ни елементи от интериора и екстериора на сградата. 

 Съвместно използване на столовата част от двете учи-
лища. 

 Обща парна инсталация. 

 Изкуствено разделяне ползването на първия етаж от 
двете училища. 

 Реновирана и добре оборуд-
вана спортна база. 

 Фитнес зала. 

 Обособени открити спортни 
игрища. 

 Създаване на условия за развитие на физкултурата и 
спорта. 

 Повишаване на интереса към отделни спортове. 

 Подобряване на здравословното състояние на учени-
ците. 

Висок потенциал на педагоги-
ческия състав. 

 Академични знания в конкретните образователни 
сфери. 

 Педагогическа правоспособност и квалификация 

Застаряващ педагогически със-
тав. 

 Очаквана криза при смяната на поколенията в близ-
ките години. 

 Голяма поколенческа дистанция между обучаеми и 
обучаващи. 

Поощряване и личен стремеж 
към повишаване на индивиду-
алната квалификация. 

 56% учители с различни ПКС. 

 Участие в различни форми на квалификация и преква-
лификация. 

 Училищна система за оценка на личните постижения 
на учителите (квалификационна карта, портфолио). 

Лидерски позиции на педаго-
зите на местно, регионално и 
национално равнище. 

 Участия като оценители в ДЗИ и НВО.  

 Лични изяви във форуми и конференции на различни 
нива; публикации в регионални, национални и между-
народни издания. 

Целенасочено развитие на со-
циални, материални стимули на 
персонала. 

 Коректно реализиране на предвидените от общото и 
частното законодателство материално стимулиране с 
отчитане на индивидуалния принос на конкретната лич-
ност. 

 Осигуряване на социални придобивки на ангажира-
ните по проекти на ОП РЧР от бюджета на училището. 

 Поощрения чрез грамоти, дипломи и пр. на учители и 
ученици, показали високи резултати в работата. 

 Отразяване на успехите на педагози и учащи в учи-
лищните медии. 

Работа с общността. 

 Изградено действено високоефективно и граждански 
ангажирано родителско настоятелство. 

 Регулярна връзка с неправителствени организации, 
вкл. с донорски и дарителски организации. 
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Среда Налични факти Последствия 

Политика към тясна връзка със 
семейството. 

 Разгърната и разчупена система за провеждане на ро-
дителско-родителски срещи. 

 Въведена система на електронен дневник. 

Гражданско възпитание и граж-
данска отговорност у учени-
ците. 

 Учениците участват в благотворителни акции и ини-
циативи. 

 Отлично действаща Комисия за борба с противооб-
ществените прояви. 

Функциониращи форми на уче-
ническо самоуправление. 

 Практическо запознаване с демократичните форми 
на управление на общност (училище / държава). 

 Участие на учениците в подходящи форми на управ-
ление на училището. 

 Съблюдаване на правата на всички участници в обра-
зователния процес. 

Система на делегиран бюджет 
(община Троян е една от пилот-
ните общини в България, въ-
вели тази система на финанси-
ране). 

 Гъвкаво използване на бюджетните средства. 

 Прозрачно управление на средствата на училището. 

 Справедливо разпределение на ресурсите. 

Висок бюджетен ресурс (по-
ради големия брой ученици – 
„парите следват ученика“). 

 Възможност за дългосрочно планиране на отделните 
дейности. 

 Достатъчен ресурс за финансиране на извънкласни 
дейности. 

 Ресурс за предварително финансиране на дейности 
при закъснели плащания по проекти и програми. 

Участие в проекти. 

 Допълнително финансиране на дейности в училище. 

 Подобряване на материалната база, без загуба на ре-
сурс на училището. 

 Включване на ученици в извънучилищни дейности, 
незаложени в училищната програма. 

 Реализиране на целодневно обучение (работа по 
проект на МОН по ОП РЧР). 

 Осигуряване на сътрудничество при провеждане на 
ученически практики (работа по проект на МОН по ОП 
РЧР). 

Гъвкави и индивидуализирани 
учебни планове 

 Голям брой едновременно функциониращи учебни 
планове за различните паралелки – с разнообразни ча-
сове за ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ; профилирани паралелки; 
професионални паралелки. 

 Голям брой лични разпределения на учебното време 
и учебния материал от страна на отделен педагог – спо-
ред конкретните потребности на паралелката. 

Недостатъчна разработеност на 
формите за допълнително и 
продължаващо образование. 

 Недостатъчна възможност за реализиране на пове-
лите на продължаващото образование и образованието 
„цял живот“. 

Относителна едностранчивост 
на профилираните паралелки. 

 Недостатъчен брой ЗИП, СИП и форми за извънкласна 
работа по природни науки. 

 Недостатъчна подготвеност на учениците в областта 
на природо-математическия цикъл. 

Стимулиране на многоезичното 
обучение. 

 Предоставяне на възможност за изучаване на допъл-
нителен и втори език в прогимназиален етап и гимнази-
ална степен. 

 Недостатъчна обвързаност на изучаването на чужд 
език с практиката. 

Реализиране на включващо 
обучение 

 Нарастване на броя на учениците с оценка от ЕКПО, 
обучавани по ИОП. 

 Ученици със СОП, които ще получат подготовка по 
част от професия. 
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Среда Налични факти Последствия 

Непровеждане на логопедично 
обследване. 

 Липса на информация за логопедичния статус на де-
цата в начален етап. 

 Пропуснати възможности за ранна диагностика на об-
разователни дефицити. 

Допълнителна подготовка на 
ученици на НВО.  

 Добри резултати на НВО. 

 Категорично изявено желание на седмокласниците 
да продължат обучението си в същото училище. 

Недостатъчна разработеност на 
обективни показатели при оце-
няване на качеството на обра-
зование. 

 Липса на обективна съпоставимост на резултатите 
между отделните випуски и паралелки. 

 Липса на обективна оценка на качеството на работа 
на отделните учители. 

Голям брой специфични извън-
класни форми на работа. 

 Реална възможност за избор на учениците. 

 Пълноценно прекарване на свободното време на уче-
ниците. 

 Разнообразни форми за професионална изява на учи-
телите. 

Политика за работа с надарени 
деца. 

 Вътрешноучилищни форми на поощряване на нада-
рените ученици. 

 Стимулиране на учителите, работещи с показали ви-
соки резултати ученици. 

Недостатъчна разработеност на 
политики за опазване и укреп-
ване на физическото и психи-
ческото здраве; за духовно и 
нравствено възпитание. 

 Неразработеност на теми и инициативи за нравствено 
възпитание на учениците. 

 Липса на цялостна стратегия за изграждане на навици 
за здравословен начин на живот; за животоопазващо 
поведение; за адекватно поведение в рискови ситуа-
ции. 

В процес на изграждане е сис-
тема за фиксиране и проследя-
ване на индивидуални и гру-
пови резултати. 

 Разработено лично портфолио на целия педагогичес-
ки състав. 

 В процес на разработване е портфолио на ученик (по-
етапно, при започване на етап или образователна сте-
пен). 

Участие в различни състезания. 

 Стабилно висок брой победители и призьори в олим-
пиади и национални състезания. 

 Участия в голям брой разнообразни състезания и кон-
курси, вкл. с несъстезателен характер. 

Членство в Microsoft IT Academy 
 Делегирани права на изпитен център на Microsoft. 

 Разширени възможности за валидиране на нефор-
мално придобити знания. 

Изводи 

Потенциалът на СУ „Васил Левски“ – педагогически и непедагогически състав, традициите и 

опитът, както и добре развитата материална база се предпоставка за реализирането на мисията 

на училището. 

V. SWOT-анализ 

Постижения / силни страни 

 Високи образователни резултати при външно оценяване и ДЗИ  

 Добре квалифициран учителски колектив.  

 Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите.  

 Добри традиции в чуждоезиковото обучение с прием след VІІ клас.  

 Профилиране на обучението в гимназиален етап.  

 Отлична реализация на зрелостниците във ВУЗ.  
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 Изграден капацитет по усвояване на средства по програми и проекти, значителен брой 

реализирани проекти.  

 Развито ученическо самоуправление – ученически съвет, вътрешноучилищни медии, де-

журство.  

 Отлична материална база – санирано училище, специализирани кабинети и компютърни 

зали.  

 Стремеж към иновациите – електронно училище, интранет, нови технологии и инова-

тивни практики. 

 Професионален ръководен екип и ефективно управление на човешките, материалните и 

финансовите ресурси в условията на делегирани бюджети. 

 Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.  

 Партнираща синдикална организация.  

 Партниращи училищно настоятелство и обществен съвет. 

 Добро взаимодействие с НПО.  

 PR на училището. 

Възможности 

 Заемане на лидерска позиция при осъществяване на реформи в образованието. 

 Ориентиране на обучението към потребностите на обществото:  

o Увеличаване на приема след VІІ клас – чуждоезиково обучение.  

o Готовност за държавен план прием на професионални паралелки след 7 клас при 

промяна на нормативната база. 

o Откриване на нови профили в обучението след VІІ и VІІІ клас при необходимост.  

o Многообразие на предлаганото чуждоезиково обучение след 4 клас. 

 Развитие и обогатяване на стила и методите на работа. 

 Разширяване на връзките с НПО и реализиране на съвместни проекти по различни прог-

рами. 

 Разширяване на извънкласните дейности. 

 Превръщане на училището в център за предоставяне на образователни услуги.  

 Партньорство с местната власт по отношение на мерките по изпълнение на Националната 

„Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020)“ - изпреварващи и коригиращи дейности. 

 Инициатива за разработване на общинска „Стратегия за разширяване на броя на обхва-

натите в образователни институции лица и увеличаване на капацитета на кадрите на па-

зара на труда“. 

 Внедряване на иновации на базата на ИКТ.  

 Ритуализация на училищния живот – емблема, униформи  

 Разширяване на дейностите по превръщане на училището в желана територия на учени-

ците 

 Честване на юбилеи и значими годишнини на училището. 

Слаби страни 

 Недостиг на класни стаи 

 Невъзможност за обособяване на достатъчен брой специализирани кабинети. 

 Съсобственост на част от материалната база с държавно училище. 

 Невъзможност за организиране на достатъчно добро и здравословно хранене на учени-

ците и персонала. 

 Липса на актова зала. 

 Липса на помещение за съвременно библиотечно-информационно обслужване. 

 Все още висок процент педагози в предпенсионна възраст. 
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Заплахи и рискове 

 Риск от преминаване към двусменен режим 

 Нарастване на социалните различия между учениците  

 Трудно намиране на специалисти с необходимата квалификация.  

 Зависимост от международната икономическа и политическа обстановка с възможни 

кризи и рискове. 

VI. Приоритети 

Приоритет 1.  

 

Приоритет 3. ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО (УПРАВЛЕНИЕТО ВЕЧЕ Е ЕФЕКТИВНО) 

 

Приоритет 4. ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Приоритет 5. РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 
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VII. План за работа по стратегически приоритети 

Главната ценност на училището е човекът: ученикът, учителят, родителят. В центъра на образователния процес поставяме дълбоко хуманния девиз: 

„Човекът е мярка за всички неща“. 

Главната ни цел е да изградим личности – знаещи, можещи, с активна гражданска позиция, чувство за отговорност, дълг и чест. 

 

Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. Повишаване ефикасността на управлението на училището  

Специфична цел I-1. Раз-
работване и утвържда-
ване на единна система 
за ефективно управление 
на училището 

 

Разработване на елементи от система за 
управление на качеството в съответствие с 
националните и световните тенденции. 

Налична система за управление на 
качеството. 

септем-
ври 
2018 

Не се изисква 
 

Внедрена сис-
тема 

Директор 

Специфична цел I-2. 
Адаптиране на училищ-
ните политики, програми 
и правилници за пости-
гане на образователните 
цели, регламентирани в 
новата нормативна база 
и съобразно европейс-
кото законодателство 

Актуализиране на правилниците, свър-
зани с работата на училището 

Актуализирани училищни  правил-
ници 

В нача-
лото на 
всяка 
учебна 
година 

Не се изисква Нови правил-
ници 

Директор 

 
Разработване на училищни учебни пла-
нове за всяка паралелка, за всяка учебна 
година, приети от педагогическия съвет, 
след съгласуване от обществения съвет 

Актуализирани училищни програми 
и правилници 

В нача-
лото на 
всяка 
учебна 
година 

Не се изисква Актуализирани 
учебни планове 
за всяка пара-
лелка. 

Директор 

 
Създаване на правила за администра-
тивно обслужване 

Подобряване на административ-
ното обслужване 

декем-
ври 
2017 

Не се изисква Правила за ад-
министративно 
обслужване 

Директор 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

 
Подпомагане процеса на утвърждаване на 
обществения съвет и училищното настоя-
телство като органи, подпомагащи разви-
тието на училището 

Включване на широк кръг хора във 
вътрешноучилищния живот 

постоя-
нен 

Спонсори, бю-
джет на учили-
щето 

Представителни 
мероприятия 

директор 

Специфична цел I-3. Под-
държане на авторитета и 
самочувствието на учи-
лището 

Ритуализация на училищния живот – сим-
волика, училищни празници. 

Създаване на чувство за принад-
лежност към  общност с общи цели 
и ценности. 

постоя-
нен 

от бюджета на 
училището, от 
спонсорство 

Изграждане на 
система от учи-
лищна ритуа-
лика 

Комисия, наз-
начена от ди-
ректора 

 
Информация за дейността на училището в 
местни, регионални и национални средс-
тва за масова информация. 

Повишен интерес към обучението в 
училище; мотивираност на учени-
ците и подкрепа от техните семейс-
тва. 

по гра-
фик и 
при 
настъп-
ване на 
съби-
тие 

не е необходимо Брой публика-
ции в рамките 
на учебната го-
дина 

Комисия, наз-
начена от ди-
ректора 

 
Регулярно функциониране на училищните 
медии. 

Информация за дейността на учи-
лището; чувство за удовлетворе-
ност у всички субекти на образова-
телния процес. 

по гра-
фик и 
при 
настъп-
ване на 
съби-
тие 

не е необходимо Брой публика-
ции в рамките 
на учебната го-
дина 

Комисия, наз-
начена от ди-
ректора 

 
Водене и съхранение на училищната и 
учебната документация, съгласно изисква-
нията на наредбата за информацията и 
документите за системата на предучилищ-
ното и училищното образование 

Удобна за ползване училищна и 
учебна документация и правилното 
и съхранение  
 

постоя-
нен 

   

 
Разработване на правила за обработка на  
документопотока и училищните архиви. 

Достъпност на всяка документална 
и архивна единица 

2018 от бюджета на 
училището 

Създадени нови 
училищни пра-
вила за архиви-
ране, нова но-
менклатура на 
делата 

Училищна ад-
министрация 

Специфична цел I-4. 
Прозрачност и ефектив-
ност в управлението на 
финансовия ресурс. 

Осигуряване на законосъобразно, иконо-
мически целесъобразно и прозрачно уп-
равление на бюджета 

Регулярен контрол и отчитане на 
разходването на средствата 

текущ не е необходим Брой отчети Училищна до-
кументация. 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки учител 

Специфична цел II-1. По-
добряване на работата на  
методическите обедине-
ния 

Планиране на работата  Съгласуване на общите инициативи 
на членовете на методическото 
обединение. 

Постоя-
нен 

Не е необходимо Брой общи ини-
циативи на ме-
тодическото 
обединение 

Главен учител. 
Председател 
на МО 

 
Разработване на визия за типовете споде-
лени практики – открит урок, представи-
телно занимание и пр.  

Единна представа за очакванията и 
целите на предлаганите инициа-
тиви и иновации 

януари 
2018 

Не е необходимо Класификатор 
на иноватив-
ните инициа-
тиви 

Главен учител; 
председатели 
на МО 

 
Споделяне на опит при индивидуални 
обучения или форми на квалификация – 
посещение на курс; на открит урок в друго 
училище; при оценяване на учебници; при 
проверяване на работи от ДЗИ и НВО. 

Повишаване на индивидуалната 
квалификация на отделния учител в 
съобразно условията на нашето 
училище 

постоя-
нен 

Не е необходимо Обобщен отчет 
в края на учеб-
ната година 

председатели 
на МО 

 
Едногодишен мандат на председателите 
на МО 

Оптимизиране на управлението на 
МО 

еже-
годно 

не е необходимо *** Главен учител. 

Специфична цел II-2. По-
вишаване на квалифика-
цията на всеки учител. 

Планиране, реализиране и документиране 
на квалификационната дейност, съоб-
разно изискванията на наредбата за ста-
тута и професионалното развитие на учите-
лите, директорите и другите педагоги-
чески специалисти. Актуализиране на учи-
лищните правила за квалификация. Споде-
ляне на резултатите от обученията и мул-
типлициране на добрия педагогически 
опит 

Разнообразяване на формите за 
квалификация, повишаване на ква-
лификацията на педагогическите 
специалисти. Улесняване на дос-
тъпа до квалификационни форми. 

Всяка 
година 

1% от ФРЗ Изработен план. 
Участие, съг-
ласно изисква-
нията за брой 
кредити. 
Брой получени 
кредити. 

главен учител 

 
Квалификация при въвеждане на нови 
учебни програми. Вътрешноучилищна 
квалификация при промени на норматив-
ната база 

Адекватност на подготовката при 
промяна в нормативната база. 

Текущ не е необходимо Брой срещи и 
обучения. 

Главен учител 

 
Изграждане на система за наставничество 
и менторство  – при постъпване за пръв 
път на работа; при работа по специалност, 
неупражнявана за дълъг период от време; 
при новополучена квалификация. 

Методическа взаимопомощ. Текущ от бюджета на 
училището – със 
заповед на ди-
ректора 

Брой консулти-
рани учители. 

Главен учител, 
председатели 
МО. 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

 
Осигуряване на справочна и методическа 
литература. 

Актуална информация по учебен 
предмет, научна област, методи-
ческо направление. 

при не-
обходи-
мост 

от бюджета на 
училището 

брой библио-
течни единици 

председатели 
МО 

 
Създаване и допълване на електронно 
портфолио на педагогическия специалист. 

Единен модел. Разработка на инди-
видуално портфолио на всеки учи-
тел. 

декем-
ври 

не е необходимо Брой учителски 
портфолиа. 

заместник-ди-
ректор 

 
Създаване на механизъм за привличане и 
подкрепа на млади педагогически специа-
листи. 

Увеличаване на интереса към про-
фесията, привличане на млади пе-
дагогически специалисти. 

постоя-
нен 

в рамките на де-
легирания бю-
джет. 

балансиран въз-
растов състав 

директор 

 
Публичност на добри практики. Популяризиране на добрия педаго-

гически опит чрез документиране, 
представяне в интернет сайта на 
училището, дни на отворени врати 
и др. 

постоя-
нен 

не е необходим брой публика-
ции 

назначена от 
директора ко-
мисия 

Специфична цел II-3. Спе-
цифична грижа за здра-
вословното състояние на 
учителите 

Разнообразяване на прегледите, осигуря-
вани от фирмата за трудова медицина 

По-адекватна медицинска профи-
лактика 

постоя-
нен 

според бюджета 
на училището 

брой прегле-
дани учители 

директор 

 
Осигуряване на стая за отдих на учите-
лите. 

Пълноценен отдих на педагогичес-
кия персонал 

май 
2018 

според бюджета 
на училището 

*** *** 

 
Осигуряване на кетъринг за топла храна. Подобрено здравословно състоя-

ние на личния състав; икономия на 
време за хранене. 

*** *** *** *** 

III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик 

Специфична цел III-1. 
Иновативността - прин-
цип в работата на учили-
щето 

Модерно оборудване, базирано на съвре-
менни ИКТ  

Прилагане на съвременните тен-
денции в развитието на ИКТ. Осигу-
ряване на условия за ефективно из-
ползване на ИКТ в обучението. 

по план в рамките на де-
легирания бю-
джет; по проект 
„**“ 

Закупена тех-
ника. 

Директор, ре-
сорен замест-
ник-директор. 

 
Осигуряване на електронни ресурси. Създаване и използване на елект-

ронно учебно съдържание 
текущо *** Брой елект-

ронни учеб-
ници. Брой еди-
ници в елект-
ронна банка. 

главен учител 

 
Поддържане на 100% свързаност с интер-
нет в сградата на училището  

Достъп до онлайн-ресурс. текущо *** брой постове директор, ръ-
ководител на 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

компютърен 
кабинет 

Специфична цел III-2.  По-
вишаване на резултатите 
от обучението 

Разработване на училищна система за 
анализ. 

Усъвършенстване на системата за 
анализ на резултатите от 
входно/изходно ниво, НВО, ДЗИ, 
държавни изпити по теория и прак-
тика на професията 

април 
2018 

Не е необходима Готова система 
с критерии за 
анализ. 

ЗДУД 

 
Консултиране и допълнително обучение 
за ученици с обучителни затруднения  

Осигуряване на условия за преодо-
ляване на обучителни затруднения 

септем-
ври 
всяка 
година 

не е необходимо Повишаване на 
резултатите 

ЗДУД 

 
Включване на ученици с обучителни зат-
руднения в извънкласни дейности  

Допълнителни занимания с уче-
ници с обучителни затруднения 

септем-
ври 
всяка 
година 

от бюджета на 
училището; по 
проекти 

Повишаване на 
резултатите 

ЗДУД 

 
Допълнителна работа с ученици с по-ви-
сок интерес в определени области на поз-
нанието 

Подготовка на ученици за участие в 
състезания, олимпиади, конкурси и 
други 

септем-
ври 
всяка 
година 

от бюджета на 
училището; по 
проекти 

Повишаване на 
резултатите 

ЗДУД 

 
Утвърждаване на система за награжда-
ване на ученици. 

Създаване на стимули, увеличен 
брой участия 

октом-
ври 

от бюджета на 
училището, от да-
рения 

брой награди Главен учител. 

Специфична цел III-3.   Га-
рантиране достъпа до об-
разование и предотвра-
тяване на риска от преж-
девременно напускане на 
училище 

Популяризиране на политиките „Учене 
през целия живот“.  

Осигуряване на условия за учене 
през целия живот 

постоя-
нен 

Не се изисква Брой обучени ЗДУД 

 
Изготвяне на програма за превенция на 
ранното напускане на училище. 

Предотвратяване на ранното напус-
кане 
 

октом-
ври 
2017 

не се изисква брой напуснали ЗДУД 

 
Разработване на програма за предоста-
вяне на равни възможности и приобща-
ване на ученици от уязвими групи. 

Предоставяне на равни възмож-
ности за образование= 

октом-
ври 
2017 

не се изисква брой приоб-
щени ученици 

ЗДУД 

Специфична цел III-4.   
Изпълнение на социални 

Осигуряване на качествено медицинско 
обслужване в училище 

Поддържане на медицинския каби-
нет 

текущ от бюджета на 
училището 

брой прегле-
дани ученици и 

директор 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

и здравни политики учители; нама-
ляване на отсъс-
твията на уче-
ници и учители 
по здравос-
ловни причини. 

 
Осигуряване на условия за повишаване на 
двигателната активност на учениците и 
системно практикуване на спорт. 

Допълнителни часове за извънк-
ласни занимания.  

септем-
ври 

от бюджета на 
училището, про-
екти 

брой обхванати 
ученици 

ЗДУД 

 
Подпомагане на семейства със затруд-
нено финансово положение 

Еднократни помощи; целени сти-
пендии, учебници. 

при не-
обходи-
мост 

от бюджета на 
училището; от 
синдикални сред-
ства 

изплатени суми класни ръково-
дители, синди-
кат 

Специфична цел III-5.  . 
Превенция на рисковото 
поведение на учениците 

Превенция на асоциалното поведение и 
противообществените прояви 

План за дейността септем-
ври 

не е необходимо намален брой 
на асоциални 
прояви 

класни ръково-
дители, педа-
гогически съ-
ветник 

 
Превенция на зависимостите План за дейността септем-

ври 
не е необходимо намален брой 

на асоциални 
прояви 

класни ръково-
дители, педа-
гогически съ-
ветник 

 
Дейности за превенция и мирно разреша-
ване на конфликти 

Обучения на учители; подходящи 
дискусии и лекции 

текущ не е необходимо намален брой 
на асоциални 
прояви 

класни ръково-
дители, педа-
гогически съ-
ветник 

Специфична цел III-6.  .  
Създаване на условия за 
пълноценно използване 
на свободното време на 
учениците 

Предоставяне на възможности за твор-
ческа изява и осмисляне на свободното 
време на учениците 

Разкриване на широк спектър от из-
вънкласни и извънучилищни дей-
ности чрез проучване интересите на 
учениците; 

Приемане на ежегодна програма за 
извънкласни и извънучилищни дей-
ности 

октом-
ври 

*** реализирани 
инициативи 

ЗДУД 

Специфична цел III-7.  .  
Подпомагане на учени-
ческото самоуправление 

Разгръщане на ученическото самоуправ-
ление 

По-нататъшно развитие на работата 
на Ученическия съвет 

текущ за отделни дей-
ности в рамките 
на бюджета на 
училището 

брой реализи-
рани инициа-
тиви 

ЗДУД 

 
Привличане на Ученическия съвет за по-
добряване на вътрешния ред и дисцип-
лина в училище 

Изграждане на система от правила 
на ниво клас за поведение и адек-
ватни мерки срещу нарушителите 

ноем-
ври 

не е необходимо Правилник за 
вътрешния ред с 

ЗДУД 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

им разписани за-
дължения на УС 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. Привличане на ресурси от външната среда 

Специфична цел IV-1. Ин-
вестиции в образовани-
ето 

Създаване на условия за привличане на 
алтернативни източници на финансиране 

Увеличаване на приходите текущ Не се изисква Стойност на 
приходите 

Директор 

Специфична цел IV-2.  
Участие в програми и 
проекти 

Кандидатстване по всички национални 
програми на МОН, отговарящи на потреб-
ностите на училището 

Модернизиране на МТБ еже-
годно 

не се изисква стойност на при-
ходите 

директор 

 
Участие в общински програми по превен-
ция на зависимостите. 

Превенция на зависимостите еже-
годно 

не се изисква стойност на при-
ходите 

директор 

 
Кандидатстване с проект по програма 
„Еразъм+“ 

Подготовка на проекти. текущ не се изисква стойност на при-
ходите 

директор 

 
Участие в проекти на ОПРЧР Подготовка на проекти. текущ не се изисква стойност на при-

ходите 
директор 

Специфична цел IV-3.  
Приобщаване на члено-
вете на училищната общ-
ност - учители, ученици, 
родители 

Екипност в развитието на общността. Изграждане на екип за развитие на 
училищната общност 

септем-
ври 

не се изисква Изграден екип Директор 

Специфична цел IV-4.  
Осигуряване на ефек-
тивни начини и средства 
за разпространение на 
информацията между 
всички заинтересовани 
страни 

Поддържане на актуален и динамичен ин-
тернет сайт на училището  

Училищен сайт, с актуална инфор-
мация 

текущо *** Брой публика-
ции, брой посе-
щения 

ЗДУД 

 
Популяризиране на добрите новини от 
училищния живот 

Издаване и разпространение на 
училищен вестник 

текущо *** Брой издадени 
вестници 

ЗДУД 

 
Отбелязване на важни дати и събития Използване на училищната телеви-

зия и радио 
текущо *** Брой предава-

ния 
ЗДУД 



  

СУ „Васил Левски“, Троян 
контакти: директор: 0670/62772; канцелария: 0670/64287; e-mail: vlevski_school@mail.bg 

| 24 

Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

 
Поддържане на електронен дневник Своевременно осведомяване на 

родителите за резултатите от обу-
чението и отсъствията 

Всяка 
година 

*** Брой ползва-
тели 

ЗДУД 

Специфична цел IV-5.   
Активно включване на 
социалните партньори в 
професионалното образо-
вание и обучение в учи-
лище 

Участие на социалните партньори във 
всички държавни изпити по теория и 
практика 

Включване на социалните парт-
ньори в комисии за държавни из-
пити по теория и практика на про-
фесията 

в нача-
лото на 
всяка 
учебна 
година 

не се изисква Относителен 
дял на ДИ с 
участие на соц. 
партньори 

ЗДУД 

 
Проучване и апробиране на възможнос-
тите за въвеждане на дуална система за 
обучение 

Предприемане на действия за въ-
веждане на дуалната система в учи-
лище 

ноем-
ври 
2017 

*** отчет за извър-
шеното от коми-
сия 

ЗДУД 

 
Разработване на учебни програми с оглед 
на пазара на труда. 

Разработване и съгласуване на 
учебните програми за производст-
вена практика с работодателите 

септем-
ври 

*** Относителен 
дял на съгласу-
вани учебни 
програми 

ЗДУД 

Специфична цел IV-6.   
Тясна връзка с общността 
и с родителите  

Утвърждаване на обществения съвет и 
училищното настоятелство като органи за 
подпомагане развитието на училището 

Публичност на инициативите на об-
ществения съвет и настоятелството. 

текущ не е необходимо Брой общи ини-
циативи 

директор 

 
Поддържане на ефективна система за ин-
формация и обратна връзка с родителите; 

Създаване на условия за равноп-
равно партньорство на родителите 
в процесите на развитие на учили-
щето и при вземане на решения по 
повод поведение на децата им; 
подпомагане на родителите при 
вземане на решения относно проб-
лемни ситуации, свързани с децата 
им; получаване на обратна връзка 

текущ не е необходимо Брой срещи и 
мероприятия с 
участието на ро-
дителите 

директор 

 
Участие на родителите в процедурата по 
налагане на санкции на учениците 

Спазване на утвърдена от Правил-
ника на училището процедурен 

текущ не е необходимо Брой срещи класни ръково-
дители, педа-
гогически съ-
ветник 

 
Подпомагане на родителите за повиша-
ване на родителския капацитет 

Поддържане на рубрика „Училище 
за родители“ в интернет сайта на 
училището. Създаване на „Родител-
ски клуб“ 

текущ не се изисква брой публика-
ции 

педагогически 
съветник 
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Специфична цел Дейности Очаквани резултати Срок Размери и из-
точници на 
финансиране 

Индикатори 
за изпълнение 

Отговорник 

 
Изследване на удовлетвореността на ро-
дителската общност по конкретни въп-
роси и цялостната дейност на училището 

Анкети и наблюдения в нача-
лото и 
края на 
всяка 
учебна 
година 

не се изисква обобщение на 
резултатите от 
анкетите 

педагогически 
съветник, МО 
Класни ръково-
дители 

 
Сътрудничество с родителите Реализиране на съвместни дей-

ности с родителите: благотвори-
телни инициативи; изяви на участ-
ниците в извънкласни форми 

текущ при необходи-
мост – от бю-
джета и от спон-
сори 

брой инициа-
тиви 

класни ръково-
дители 

V. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. Развитие и подобряване на материално-техническата база 

Специфична цел V-1.   
Непрекъснато модерни-
зиране и поддържане на 
сградния фонд и МТБ 

Ежегодно обновяване, модернизиране и 
поддържане на сградния фонд на учили-
щето 

Обновена и модернизирана МТБ 
 

*** *** *** *** 

 
Създаване на съвременна и уютна учебна 
среда 

 

Ежегодно осъвременяване на 
учебни кабинети 

*** *** *** *** 

Специфична цел V-2.   
Осигуряване на ред и ста-
билност  

Изпълнение на дейности, свързани с оси-
гуряване на безопасни условия - инструк-
тажи, обучение по БДП, ГЗ, БАП, терорис-
тични актове и други 

Работа на комисии *** *** *** *** 

Специфична цел V-3.   Из-
граждане на допълни-
телни обекти на терито-
рията на училището 

Обект за публични дейности Изграждане на актова зала. *** *** *** *** 
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VIII. Реализация и контрол върху изпълнението на проекта 

Съгласно Чл. 263. (1) от ЗПУО настоящата Стратегия се приема за срок от 4 години, от  2017 до 2020 

година. 

Мониторингът по изпълнение на Стратегията на училището се извършва по одобрени чрез заповед на 

директора правила. 

 



  

СУ „Васил Левски“, Троян 
контакти: директор: 0670/62772; канцелария: 0670/64287; e-mail: vlevski_school@mail.bg 

| 27 

IX. Приложения 

Приложение 1. Използвани нормативни документи 

Документи, синхронизиращи българското законодателство със законодателс-
твото в Европейския съюз 

 Основен документ, който определя развитието на образователната политика на Евро-

пейския съюз е Лисабонската стратегия за икономическо и социално обновление на 

Европа (2004). 

 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; 

 Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сът-

рудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“); 

 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР); 

 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска референ-

тна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение от 

18.06.2009 г.; 

 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за 

кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от 18 юни 2009 г. 

Български нормативни документи 

Водещи за България са няколко документа: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Национална стратегия за младежта (2010–2020 г.); 

 Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии 

в българските училища; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинс-

тва; 

 Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО). 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013–2020). 

Приложение 2. Изпълнение на поставените в Стратегия за развитие на СУ „Васил 
Левски“ – Троян за през периода 2014-2016 г. цели: 

Подцели Дейности  
Очаквани резул-
тати 

Срок Степен на изпълнение 

Анализ на реалните 
потребности от квали-
фицирани кадри 

Ясна разписана 
визия за нуждите 
от кадри в бли-
зък план 

 
Анализът се извършва съг-
ласно действащата норма-
тивна база. 

Назначаване на сво-
бодните позиции на 
учители с доказан 
професионализъм. 

Подобряване на 
успеваемостта по 
съответните 
предмети 

постоянен 
Назначаваните учители от-
говарят на изискванията от 
Чл. 213. (1) на ЗПУО. 

Назначаване на млади 
учители на свобод-
ните позиции. 

Възрастова про-
мяна на учителс-
кия състав, воде-
ща до нови 
свежи идеи и ме-
тоди на работа 

 

Педагогическият състав е 
добре балансиран във въз-
растово отношение, което 
се вижда от данните: 

до 30 – 1 

31-34 – 6 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategy_youth_2010-2020.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategia_ikt.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategia_ikt.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategy_integration.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategy_integration.pdf
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Подцели Дейности  
Очаквани резул-
тати 

Срок Степен на изпълнение 

35-39 – 8 

40-44 – 13 

45-49 – 20 

50-54 – 11 

55-59 – 11 

60-64 – 4 

Осигуряване на навре-
менна информация за 
възможностите за ква-
лификация и разра-
ботване на ежегоден 
план за квалификаци-
онната дейност 

Увеличаване на 
броя на учите-
лите със заявено 
желание за ква-
лификация. 

всяка 
учебна го-
дина 

Главният учител подготвя 
план за квалификация на 
педагогическите специа-
листи през цялата учебна го-
дина.  
Липсва визия за специали-
зирана вътрешно- и външ-
ноучилищна квалификация 
в рамките на отделните ме-
тодически обединения. 

Участие на училището 
в различни проекти за 
квалификация. 

Увеличаване 
броя на квалифи-
цираните учи-
тели. 

 

С всяка година нараства 
броят на учителите с ПКС. В 
момента те са: 

I - 3 

II  - 7 

III  - 3 

IV  - 13 

V  - 21 

Стимулиране на учите-
лите за получена ква-
лификация, която има 
връзка с пряката им 
работа. 

Повишаване на 
набора от компе-
тенции с отноше-
ние към пряката 
работа. 

 

Учителите се включват в 
различни обучения, тре-
нинги и проекти, отгова-
рящи на специфичните им 
потребности. За последната 
2016/17 учебна година:  

- 46 учители (64%) преми-
наха обучения за придоби-
ване на 1 квалификационен 
кредит; 

- 62 учители (86%) преми-
наха през вътрешно-учи-
лищни квалификации; 

- 56 учители (78%) преми-
наха през институционална - 
външна квалификация; 

- 14 учители (19%) преми-
наха през квалификации 
проведени от РУО; 

- 10 учители  (14%) преми-
наха през други квалифика-
ции; 

- Само 5 педагогически 
специалисти (7%) не са учас-
твали в квалификационни 
дейности 

- 8 педагогически специа-
листи  (11%) придобиха 
нова ПКС 

и други…… 

Продължаване на 
добрата традиция за 
организиране на учи-
лищни и междуучи-
лищни форми за ква-
лификация 

Повишаване на 
набора от компе-
тенции с отноше-
ние към пряката 
работа 

 

В училище се проведоха 
специфични обучения, свър-
зани с важни специфични 
компетентности. 
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Подцели Дейности  
Очаквани резул-
тати 

Срок Степен на изпълнение 

3. Осигуряване 
на качествен учебно-
възпитателен процес 

Разработване на еле-
менти от система за 
управление на качест-
вото в съответствие с 
националните и све-
товните тенденции. 

Налична система 
за управление на 
качеството. 

2014 
Трябва да се изгради през 
следващия период за изпъл-
нение на Стратегията. 

Дефиниране на точни 
критерии за качество, 
като се анализират ре-
зултатите от НВО 4 
клас, НВО 7 клас, вън-
шно оценяване 8 клас, 
държавни зрелостни 
изпити, държавни ква-
лификационни изпити 
по професия 

Яснота за търсе-
ните резултати. 

2015 

1. Липсва специфична 
училищна система за 
анализ на постигнатите 
резултати с оглед на 
конкретните условия: 
възможности на учени-
ците, особености на ви-
пуска, подготовка на 
учителите. Препоръки 
за подобряване на ка-
чеството на работата. 

2. Осмисляне както на 
добрите, така и на неу-
довлетворяващите 
данни на фона на наци-
оналните. 

3. Анализ на резултатите 
от ДКИ по професии, 
брой явили се. 

Внедряване и серти-
фициране на система 
за управление на ка-
чеството. 

Ще бъдем пър-
вото училище в 
България, удов-
летворяващо 
международен 
стандарт. 

2016 Неосъществена 

Анализ на резултатите 
от работата на учители 
с доказано инова-
тивно мислене. 

Разписан набор 
от дейности и ре-
зултати 

 

Недостатъчна система на 
обсъждане на постиженията 
и идеите. След провеждане 
на открито занимание – 
липса на обсъждане и ана-
лиз по методически обеди-
нения. 

Материално стимули-
ране чрез включване 
на повече точки в ди-
ференцирано запла-
щане на труда за при-
лагане на иновативни 
методи. 

Нарастващ брой 
учители, пола-
гащи усилия да 
прилагат инова-
тивни методи 

ежегодно 
Включено стимулиране в 
рамките на ДМС 

Създаване на вътреш-
ноучилищни форуми 
за споделяне на 
добри практики 

База данни за 
добри практики. 

 

Недостатъчно споделяне на 
опита на отделните учители. 
Личните квалификации, 
идеи и постижения не се  

Подкрепа на новите 
форми на изява на 
учениците. 

Поощряване на 
нови инициа-
тиви. 

 

1. Всяка нова форма на 
изява се споделя пред ПС.  

2. Директорът на учили-
щето лично се среща с ини-
циаторите и участниците. 

3. Всяка инициатива се от-
разява от училищните, мест-
ните, а при особена значи-
мост – и от регионалните 
медии. 

Изследване и ясно оп-
ределяне на групите 
на ученическите инте-
реси и възможности. 

Разписана база 
данни относно 
желанията и въз-
можностите на 
групите ученици. 

 

Анализът на потребностите 
и интересите се прави 
главно във връзка с образо-
вателните нагласи у учени-
ците за: 

1. кандидатстване и запис-
ване в 5 и 8 клас; 



  

СУ „Васил Левски“, Троян 
контакти: директор: 0670/62772; канцелария: 0670/64287; e-mail: vlevski_school@mail.bg 

| 30 

Подцели Дейности  
Очаквани резул-
тати 

Срок Степен на изпълнение 

2. подготовка на Занима-
нията по интереси и Акти-
вен отдих и спорт на групите 
от ЦОУД; 

3. формиране на групи за 
СИП и ЗИП; 

4. формиране на групи от 
различни проекти (напр. 
„Твоят час“). 

Не е изградена пълна база 

данни, която да се подготвя 

и актуализира от класните 

ръководители в началото на 

новата учебна година. 

Разработване на уче-
ническо портфолио в 
началото на всеки 
етап. 

Разработени пор-
тфолиа на учени-
ците от I и V клас. 

2014/ 
2015 

Все още не е разработено. 
Трябваше да съществуват в 
сегашните 2 и 6 клас. 

Създаване на нови 
форми за изява на 
учениците и развитие 
на старите такива в съ-
ответствие с техните 
интереси и възмож-
ности 

Реално работещи 
полезни за уче-
ниците и учили-
щето дейности 

постоянен 
Отлични резултати на 
„Твоят час“ и добри прак-
тики на много от учителите. 

Ефективна работа с 
децата със специални 
образователни пот-
ребности. 

Интегрирани 
деца със СОП 

 

Добри резултати; ресурсен 
учител, който работи само в 
нашето училище. Отлична 
документация. 

Създаване на система 
за стимулиране разви-
тието на всеки ученик. 

Повишен брой на 
учениците, които 
желаят да се 
включат в извън-
класни дейности. 

 Не е разработена 

Участие на учениците 
обсъждане на училищ-
ни проблеми, в които 
са заинтересована 
страна. 

Повишен ангажи-
мент на учени-
ците към решава-
нето на училищ-
ните проблеми 

постоянен 
Учениците се включват в 
различни форми на обсъж-
дане. 

Увеличаване на право-
мощията на УС по от-
ношение на поддър-
жането на реда, хиги-
енните условия и 
опазване на училищ-
ното имущество. 

Повишен ангажи-
мент на учени-
ците към опазва-
нето на реда и 
имуществото на 
училището 

 

Много активна работа на 
Ученическия съвет, но 
главно в посока очаквания и 
искания от ръководството. 

Недостатъчен акцент върху 
проблемите – агресия, опаз-
ване на имуществото, про-
паганда на здравословния 
начин на живот, против ал-
кохола, тютюнопушенето и 
наркотиците; за безопасен 
интернет. 

Сътрудничество и под-
крепа (професионална 
и материална) за реа-
лизиране на инициа-
тиви на ученическия 
съвет. 

Повишено само-
чувствие и удов-
летвореност на 
учениците, зани-
маващи се с дей-
ности по свой из-
бор 

 

Огромна и безрезервна под-
крепа на училищното ръко-
водство на всяка инициа-
тива на УС, вкл. при чества-
нето на 10-годишнината му. 

Анализ на дейността 
на досегашните извън-
класни форми по кри-
териите желаност, 
ефективност, полез-
ност, резултатност. 

Яснота за резул-
татите от досе-
гашните извънк-
ласни форми. 

2014 

Липса на ясни критерии за 
ефективност и полезност. 

Недостатъчност на публич-
ните изяви. 
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Голяма част от тези проб-
леми са решени чрез изиск-
ванията за публичност на 
дейностите по различни 
проекти („Твоят час“). 

Провеждане на анкети 
сред учениците с цел 
установяване на нови 
интереси и разкри-
ване на съответните 
нови извънкласни 
форми. 

Яснота за жела-
нията на учени-
ците. 

2014/ 
2015 

Недостатъчна. 

Пропуск в работата на клас-
ните ръководители 

Популяризиране и от-
читане на резултатите 
от работата на извънк-
ласните дейности. 

Увеличаване на 
броя на учени-
ците пряко анга-
жирани с по-
лезни, ефективни 
и желани извънк-
ласни форми и 
чувството на 
удовлетвореност 
на учителите. 

ежегодно 

Голям брой публични изяви, 
които носят удовлетворение 
на учители и ученици. 

Представяне на обществе-
ността на работата на учили-
щето. 

Създаване база данни 
за възможностите за 
изява на талантливите 
ученици 

База данни с въз-
можностите за 
изява. 

 В процес на изграждане. 

Създаване на подхо-
дящи форми за подк-
репа на всеки ученик 
и техните учители при 
подготовка за участие 
в представителни фо-
руми и състезания. 

Извънкласни 
форми, в които 
освен че талант-
ливите ученици 
ще се развиват, 
ще се обхванат и 
други ученици с 
капацитет да 
преминат в тази 
група. 

постоянен 

Чудесни резултати – инди-
видуална подкрепа както от 
страна на училището, така и 
на всеки отделен учител. 

Ресурсно обезпеча-
ване на подготовката 
и изявите на талантли-
вите ученици. 

Добро предста-
вяне на учени-
ците в състеза-
ния и публични 
изяви.  

 

Да, отлично. 

Стипендии, морални и мате-
риални награди. 

Актуализиране на със-
тава и дейността на 
УКБППМН. 

Активно рабо-
теща комисия. 

ежегодно 

Наложителна е промяна в 
състава, което бе отбеля-
зано като препоръка и от 
педагогическия съветник. 

Внедряване на нови 
форми на преван-
тивна работа и мерки 
за въздействие. 

Намаляване на 
противообщест-
вените прояви. 

 
Да, по инициатива и план на 
педагогическия съветник и 
МО „Класни ръководители“ 

Ефективно взаимо-
действие с органите, 
отговорни за дей-
ността на общинско 
ниво. 

Намаляване на 
противообщест-
вените прояви. 

 
Отлично взаимодействие на 
класните ръководители и 
УКБППМН. 

Утвърждаване на нас-
тоящия прием по кла-
сове, профили и про-
фесии 

Устойчив прием. ежегодно 

Отлични резултати – дър-
жавният прием се реали-
зира ежегодно почти на 
100%, което позволява фор-
миране на класове от моти-
вирани ученици, подкре-
пени от своите семейства. 

Актуализиран приемът в 
професионалната пара-
лелка, което ще позволи по-
гъвкава професионална реа-
лизация на учениците. 
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Увеличаване пълняе-
мостта на паралел-
ките. 

Увеличаване на 
вътрешната кон-
куренция между 
учениците. 

 

Паралелките са максимално 
уплътнени. 

Не е подходящо за следва-
щия период от изпълнение 
на стратегията. 

Преминаване на при-
ема за професионална 
паралелка след 7 клас 
(в съответствие с но-
вия закон за народ-
ната просвета). 

Обхващане на 
учениците в по-
ранен етап на 
обучение. 

 

Поради неуспешен план-
прием след 7 клас, професи-
оналното образование про-
дължава да се осъществява 
със старт от 9 клас. 
От новата учебна 2017/2018 
година се реализира прием 
след 7 клас. 

Подобряване на мар-
кетинговата стратегия 
на училището във 
връзка с популяризи-
ране на училището и 
привличане на нови 
ученици с по-висок 
бал. 

Повече и по-
добри ученици. 

 

Училището има отлична 
маркетингова стратегия, на-
раства броят на желаещите 
да учат при нас. Налага се 
отказ на молби за записване 
в 1 и 5 клас. 

Най-голямото училище в об-
щината – в него учат около 
една четвърт от всички уче-
ници. 

Анализ на дейността 
на учителите полу-
чили най-висока и 
най-ниска оценка в 
предходни периоди. 

Яснота за ефекта 
от оценяването. 

всяка 
учебна го-
дина 

Ежегодно се провежда ана-
лиз на няколко нива: учи-
тели, ръководство, Педаго-
гически съвет. В рамките на 
СИП, ЗИП и проектни иници-
ативи се подкрепят учени-
ците с обучителни затрудне-
ния или пропуски в знани-
ята. 

Въвеждане на ясни и 
адекватни критерии за 
оценяване на труда на 
учителите. 

Стремеж у учите-
лите да удовлет-
ворят критери-
ите. 

 
Критериите за оценяване на 
работата на учителите се об-
съждат от ПС. 

Прозрачност при оце-
няване на учителите. 

Добър работен 
климат. 

 
Училищната комисия за 
ДМС работи в условия на 
пълна прозрачност. 

Организиране и про-
веждане на традици-
онните за училището 
празници. 

Тържествено откри-
ване на учебната го-
дина. 

Коледно тържество и 
провеждане на тради-
ционен коледен базар 
съвместно с училищ-
ното настоятелство с 
цел събраните па-
рични средства да се 
използват за подпома-
гане на нуждаещи се и 
награди за талантливи 
ученици. 

Патронен празник – 
19.02 

Традиционен проле-
тен карнавал със съ-
действието на учени-
ческия съвет 
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Участие в градското 
шествие по случай 
24май 

Ритуално изпращане 
на учениците от 12. 
клас и тържествен акт 
за връчване на дипло-
мите им за средно об-
разование 

Организиране на тър-
жественото честване 
на: 

– 75 г.пълна смесена 
гимназия – Троян 

– 70 г. с името на Ва-
сил Левски 

– 50 г. от построява-
нето на настоящата 
сграда. 

19.02. 
2014 

Тържествата, посветени на 
знакови годишнини, надх-
върлиха и най-смелите 
очаквания. Всеки учител 
допринесе за тяхното реа-
лизиране и всички бяхме 
удовлетворени от постигна-
тия обществен ефект. 

-100г. от началото на 
гимназиалното обра-
зование в Троян. 

май  
2016 

100-годишнината на Троянс-
ката гимназия се превърна в 
общинско и регионално съ-
битие. 

Популяризиране дей-
ността на училищното 
настоятелство с цел 
привличане на съмиш-
леници и спомощест-
вователи. 

Увеличаване на 
подкрепата от 
страна на учи-
лищното настоя-
телство за дей-
ностите в учили-
щето. 

постоянен 

Всяка инициатива на Учи-
лищното настоятелство, а 
вече и на Обществения съ-
вет, се популяризират чрез 
медии от различен ранг. 
Непрекъснато се привличат 
съмишленици и приятели на 
училището. 

Приобщаване на ро-
дителите към дейнос-
тите на училищното 
настоятелство, прово-
киране на родителите 
за нови интересни 
инициативи. 

Повишена анга-
жираност у роди-
телите за успе-
ваемостта на де-
цата им. 

постоянен 

Родителите вземат участие 
в различни инициативи – на 
класа, на училището, на от-
делни групи за извънкласни 
дейности. 

Развитие на форми за 
професионално кон-
султиране и ранно 
професионално ори-
ентиране 

Популяризиране 
на професионал-
ните паралелки в 
училището. 

постоянен 

Професионалното образова-
ние се популяризира чрез 
огромен брой инициативи, 
отразени в училищните из-
дания, в местния и регио-
налния печат. 

Продължаване и раз-
витие на съвместните 
дейности с работода-
тели и община. 

Ангажираност у 
учениците и 
удовлетвореност 
от постиганите 
резултати. 

постоянен 

Професионалното образова-
ние се апробира в реална 
работна среда, в тясна 
връзка с работодателите, 
които впоследствие предос-
тавят и работни места на 
учениците. 

Работа по проекти за 
ученически практики. 

Ангажираност на 
учениците в ре-
ална работна 
среда. Удовлет-
вореност от пос-
тиганите резул-
тати, от учени-
ците, от учите-
лите и от работо-
дателите. 

постоянен 
Отлични резултати на рабо-
тата по проекти, свързани с 
ученическите практики. 
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17. Стимулиране 
на инициативите за 
участие на училището 
с работа по проекти 

Осигуряване на ин-
формираност за въз-
можностите за работа 
по проекти 

Повишен брой 
проекти, по ко-
ито училището 
работи. Възмож-
ност да се избира 
от широка гама 
проекти въз ос-
нова на тяхната 
ползотворност. 

постоянен 
Всеки проект се огласява на 
всеки етап от своето про-
веждане. 

18. Училищно 
столово хранене с въз-
можност за обхващане 
на целия училищен 
състав 

Осигуряване на топла 
храна на ученици, учи-
тели и непедагоги-
чески състав 

Здравословно 
хранене; иконо-
мия на време 
през междучаси-
ята. 

След реа-
лизиране 
на инвес-
тиционния 
проект за 
разшире-
ние на 
учили-
щето 

Столово хранене се пред-
лага само на ученици от гру-
пите на ЦОУД. 

Използва се кетъринг. 

Разширение на СОУ 
„Васил Левски“ 

Изграждане на:  

 актова зала; 

 бюфет за хра-
нене на ученици 
и персонал; 

 библиотечно-
информационен 
център; 

 фитнес зала; 

 оформяне на 
кътове (открити и 
закрити) за зани-
мания на учени-
ците, ангажирани 
в целодневното 
обучение 

 гаражи и тоа-
летни; 

 паркинг. 

2015/ 
2016 

По-голямата част от инициа-
тивите са реализирани: 

 училищни лавки на вън-
шни фирми  за хранене на 
ученици и персонал; 

 фитнес зала; 

 оформяне на кътове (от-
крити) за занимания на уче-
ниците, ангажирани в цело-
дневното обучение 

паркинг. 

Предстои: 

 актова зала; 

 библиотечно-информа-
ционен център; 

 възможност за допълни-
телни вътрешни пространс-
тва за занимания на учени-
ците, ангажирани в целод-
невното обучение 

 гаражи и тоалетни. 

Допълнително: 

 Беше изграден малък 
парк с алпинеум. 

Основни ремонти 

 Централно 
стълбище и вън-
шна чешма; 

 ограда на 
имота; 

 укрепване на 
скатовете пред 
училището; 

 подобряване 
на базата 

 за ИКД в соб-
ствения имот в 
мах. Баба Стана. 

2014/ 
2016 

Изпълнени и надградени са 
всички планирани основни 
дейности. 

Текуща и навременна 
подмяна на остаряло 
оборудване и обза-
веждане с ново та-
кова. 

Комфорт по 
време на учеб-
ния процес на 
всички негови су-
бекти. 

ежегодно 

Тече текуща подмяна на 
оборудване и материално-
техническа база, която е 
една от най-модерните в 
общината. 

Увеличаване на броя 
на компютрите в учи-
лище. 

Достигане на 
нормата: на 13 

2014 
Училището отдавна има по-
добри показатели по този 
пункт. 
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ученика по 1 ра-
ботно място с 
компютър  

Допълнително са осигурени 
48 таблети за нуждите на 
образователния процес. 

Създаване на нови ка-
бинети и актуализация 
на старите. 

Подобряване на 
възможностите 
за обучение по 
отделни пред-
мети. 

ежегодно 

Почти всички кабинети са 
обновени или изградени на-
ново: физика, химия, анг-
лийски език….. 

Закупуване на нови 
учебни помагала. 

Подпомагане на 
социално слаби 
ученици. 

ежегодно 
Редовно се осигуряват по-
магала за социално слаби 
ученици. 

Подобряване на ра-
ботната среда 

Подобряване на 
здравословното 
състояние и ка-
чеството на жи-
вот на педагоги-
ческия и непеда-
гогическия със-
тав. 

постоянен 
Извършват се редовни прег-
леди. 

Сформиране на групи 
в СИП. 

СИП и групите по „Твоят 
час“ компенсират недости-
гащия хорариум по при-
родни науки. 

Посещения на лабора-
тории, ИПЖЗ, пречист-
вателни станции. 

Учителите от начален етап и 
по природни науки органи-
зират регулярни посещения 
на подходящи обекти. 

Организация и участие 
в състезания на раз-
лични нива. 

Непрекъснато участие в раз-
лични състезания както от 
календара на МОН, така и 
извън него. Огромна актив-
ност в извънкласни инициа-
тиви. 

Инициативи за опаз-
ване и почистване на 
околната среда. 

Традиционни групи по еко-
логия, които от тази година 
са към проект „Твоят час“. 

Проект за разделно съби-
ране на отпадъците – нача-
лен етап, новата 2017/2018 
учебна година. 

Реално функциони-
ране на училищна ко-
мисия за работа с 
деца със СОП. 

Изработване на 
реални ИОП и ра-
бота с децата със 
СОП на всички 
учители и възпи-
татели. 

 Работа съгласно ДОИ и ДОС. 

Институционализи-
ране на осигуряването 
на средства за подпо-
магане на социално 
слаби ученици чрез 
създаване на комисия. 

Откриване на 
проблемните со-
циални случаи и 
търсене на инди-
видуален подход 
при решаването 
на всеки от тях. 

 

Огромна отговорност на 
класните ръководители за 
решаване на всеки социа-
лен проблем с активното 
участие на синдикатите. 

Максимално подпо-
магане на пътуващите 
неправоимащи уче-
ници при пътуване до 
училище. 

 Предотвратя-
ване на отпада-
нето от училище. 

 Стимулиране 
на обучение в 
училище на уче-
ници от други на-
селени места. 

 

Училищния автобус осигу-
рява транспорта на непра-
воимащи ученици . 

Поддържат се редовни 
връзки със семействата на 
пътуващи ученици. 
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Подцели Дейности  
Очаквани резул-
тати 

Срок Степен на изпълнение 

22. Целенасо-
чена работа към съх-
раняване и подобря-
ване на здравето на 
учителите. 

Осигуряване на стая за 
отдих на учителите. 

 Намаляване 
на броя на отпус-
ките по болест. 

 Увеличаване 
на позитивизма 
при работа в учи-
лище. 

 

Не е осъществено осигуря-
ването на стая за отдих на 
учителите, което води до 
влошена почивка. Известна 
пасивност на синдиката.  

Въпросът трябва да се реши. 

Повишена взискател-
ност към работата на 
фирмата за трудова 
медицина. 

 Увеличаване 
на броя на осигу-
рените прегледи. 

 Преодоля-
ване на форма-
лизма в направе-
ните предписа-
ния. 

 Подобряване 
на условията на 
труд. 

 
Реално подобряване на ра-
ботата по договора с фир-
мите за трудова медицина. 

Използване на тийм-
билдинг за подобря-
ване на психоклимата 
в учителския колектив 

 Подобряване 
на умението за 
работа в екип. 

 

Съвместно отбелязване на 
различни празници, вклю-
чително чрез финансиране 
от СБКО. 

Голяма ефективност на об-
мяната на опит и посещение 
на училища, вкл. в чужбина. 

Ежегодно актуализи-
ране и отчитане на ре-
зултатите от изпълне-
нието на училищната 
Стратегия за развитие 

 Адекватно 
планиране на 
дейностите. 

 Система за 
контрол върху 
изпълнението. 

 
Липсваше система от конт-
рол за изпълнение на стра-
тегията. 

Разработване на План 
за изпълнение на учи-
лищната Стратегия за 
развитие 

 Точно разпис-
ване на личните 
и институцио-
нални задълже-
ния на всички су-
бекти на образо-
вателния процес 
в училище. 

 

Все още не е разработен 
училищен План (ще е готов 
за втория етап от тая го-
дина) 

Актуализиране на Пра-
вилника за дейността 
на училището. 

 Разработване 
на гъвкав инстру-
мент за органи-
зиране на рабо-
тата в училище. 

 
Да, актуализиран е и все 
така се актуализира. 

Разработване на вът-
реучилищна Проце-
дура за приемане на 
ученици, обучавани в 
училища на чужди 
държави 

 Създаване на 
приемаща среда 
за ученици, обу-
чавани по учебни 
планове на 
чужди страни, 
вкл. на небългар-
ски граждани. 

 Все още не е разработена  

Разработване на учи-
лищна Стратегия за 
работа с отпадащите и 
невключени в образо-
вателната система 
български граждани 

 Разгръщане 
на широка соци-
ална дейност на 
училището. 

 Подпомагане 
на местната 
власт при форми-
ране на качест-
вен резерв за па-
зара на труда. 

 

Разработена стратегия. 

Широка социална дейност. 

Работа в интерес на потреб-
ностите на общността и об-
щината – връзка с общинс-
кото ръководство и работо-
дателите. 

 


