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Настоящата стратегия за развитие на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” е приета на 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стратегията за развитие на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница се основава 

на чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, както и на 

специфичните особености на  училището.  

В периода 2016-2020 г. бяха разработени Стратегия и План за действие на мерките по 

Стратегията за развитие на училището, а в края на 2020 г. беше направен отчет на 4-годишния 

период. Реализирани са основните цели, приоритети, мерки и дейности, посочени в 

Стратегията за развитие. Училището създаде свой облик и традиции, наложи се като 

образователна институция, в която работят специалисти, ангажирани с обучението и 

възпитанието на учениците в община Дупница и региона. Реализирана бе идеята училището да 

бъде езиково, с изучаване на английски, испански, немски и руски език, което стана факт със 

заповед РД 14 – 21/24.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, като Средно 

училище „Св. Паисий Хилендарски“ се преименува в Средно езиково училище „Св. Паисий 

Хилендарски“. 

Животът в училището е добре планиран и организиран, което е условие за успешна 

работа и реализиране на поставените цели. В основните дейности – образователна, 

възпитателна и социализираща – училищният екип постига отлични резултати. Те са отразени 

в летописната книга, на електронната страница на училището и са свързани със средния успех 

на учениците по випуски,  с успеха им от Националните външни оценявания в четвърти и седми 

клас, на държавните зрелостни изпити и престижните класирания на олимпиади и състезания. 

Основната цел на образованието е не механичното усвояване и възпроизвеждане на 

готови масиви от знания, а умението за работа с постоянно променяща се информация и 

усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласи за учене през целия 

живот. Така се очертава необходимостта от нова образователна парадигма, която да отговаря 

на потребностите на хората в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия 

се свят и да е съзвучна с препоръките и политиките на Европейския съюз; въвеждане на ред, 

прозрачност и предвидимост в системата на образованието, осигуряване на равен достъп до 

образование и качествено образование за всички възрасти в степен, необходима за цялостната 

реализация на личността в съвременния динамично променящ се свят без граници.  

Като основна образователна и възпитателна институция, училището е отговорно за 

изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която да уважава законите, правата 

на другите, техния език, религия и култура. То е призвано да осигури съответната теоретична 

и практическа подготовка на личността, която да й позволи да осъществява своето 

образователно и интелектуално развитие, усъвършенстване в процеса на интеграция и 

пълноценна реализация в социално-икономическия живот и в обществото. 
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В отговор на съвременните изисквания и членството на България в Европейския съюз 

образованието акцентира върху засилване на чуждоезиковото и компютърно обучение, 

използване на информационните технологии в урока. 

Тази стратегия очертава основните задачи и цели на СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”, 

гр. Дупница, начини и средства за постигането им и тяхното практическо реализиране за 

следващите четири години на база състоянието на предходните пет. Тя се основава както на 

сега действащите нормативни актове и документи в сферата на образованието и на 

спецификата на училището, така и на съвременната обществена необходимост, като отчита 

реалните дадености. При разработване на стратегията на СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. 

Дупница, водещи са: 

➢  Закон за предучилищното и училищното образование; 

➢ Закон за закрила на детето; 

➢ Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) 

➢ Стратегическия документ „Европа 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж”; 

➢  Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система ; 

➢ Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода; 

➢  Конвенцията за правата на детето; 

 

ВИД НА УЧИЛИЩЕТО 

Преди 150 години, в далечната 1870 г. е основано училището в махалата „Мърджина“, 

чийто приемник е СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“. От учебната 1998/1999 г. е СОУ и 

осъществява прием с ранно чуждоезиково обучение от I клас и интензивно изучаване на чужд 

език с прием след завършен VII клас. През 2016/2017 учебна година заради промяната в 

структурата на средното образование и влезлия в сила на 01.08.2016 г. Закон за 

предучилищното и училищното образование училището е  преименувано на  Средно училище 

“Св. Паисий Хилендарски”. От 15.09.2019 г. със заповед на министъра на образованието и 

науката училището е преименувано на  Средно езиково училище “Св. Паисий Хилендарски”. 

 

МИСИЯ 

Да обучава и възпитава според държавните образователни изисквания и стандарти, в 

духа на българските традиционни ценности и общите човешки и демократични стойности на 

обединена Европа.  
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Да развива отговорността, индивидуалността и творческите заложби на всички 

ученици, които да посрещат предизвикателствата на своето време, да избират решения и 

поемат отговорността за своя избор. 

 

ВИЗИЯ 

Високото качество на обучението по роден и чужд език, както и по информационни 

технологии,  налага училището като привлекателна образователно-възпитателна и културна 

институция в района. 

 

IІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ В 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА 
1. Анализ: 

Училището е разположено в централната градска част и в близост до ж.п. и автогара. 

Местоположението му го прави достъпно и за пътуващи ученици от други населени места, 

което му дава статут на средищно училище. В училището е разкрита и подготвителна група 

през учебната 2019/2020 година. 

Създадена е добра система на организация на всички видове дейности, съгласуваност 

и отчетност на резултатите. Правилното планиране на учебно-възпитателната работа, умелото 

й осъществяване и контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, 

структурата и методиката на обучение в училище. Учители и ученици се включват активно в 

образователни, културни и социални инициативи, организирани на училищно, общинско, 

областно и национално ниво. Осъществяват се дейности, свързани с урочната, извънкласна и 

извънучилищна дейност. 

Приоритет в дейността ни е качественото обучение по всички учебни предмети и 

постигане на добри резултати на НВО в IV, VII, Х клас и ДЗИ. Особено внимание се отделя на 

стимулиране интереса на учениците към овладяване на книжовния български език – основна 

предпоставка за успешно възприемане на учебното съдържание по всички учебни предмети. 

Голямо значение за учениците в гимназиалния етап има и изучаването на предмети на първия 

чужд език, за което разполагаме с квалифицирани учители специалисти. 

 

Цел 1: Утвърждаване на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница като 

конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

 

Дейности/задачи: 



5 
 

1. Осъществяване на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-

възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 

дейности, състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел:  

• Участие в Ученическия съвет; Националната седмица на четенето; спортни 

състезания на училищно, общинско, областно и зонално ниво; зелено училище, 

учебни екскурзии и др.; посещение на оперни и театрални събития, спортни 

мачове и т.н.  

• Участие в програмата ABLE mentor;  

• Посещение на Народното събрание и местните институции – Районен съд 

Дупница, Общински съвет и др.  

• Участие в „Най-дългия урок на света“ и посещение от представител на 

ЮНЕСКО за България; включване в Европейската седмица на спорта и 

посещение на зам.-мин. на младежта и спорта доц. Ст. Андонов;  

• Участие  в дейности по програмата „Училища за здраве в Европа“ 

• Посещения на Природен парк „Рилски манастир“, учебни екскурзии до 

Испания, Велико Търново, Габрово, Шипка, Банско, Добърско, Балчик и др. 

Участие в проект „Центрове за повишаване на готовността на населението за 

реакция при наводнения“ в София.  

• Организиране на информационни дейности в училището на общинско и 

областно ниво за учители и ученици, разработване и реализиране на училищни 

проекти за подпомагане на училищното възпитание и спорта. Повишаване на 

привлекателността на учебния процес, на училищната среда и подобряване на 

учебната материална база. Повишаване на социалните умения на учениците 

чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.  

• Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 

дейности и Националния спортен календар на МОН. Развиване на 

партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 

обучение, местните читалища, музеи, градската библиотека, БЧК,  БМЧК и 

неправителствени организации 

2. Участие в обявени общински, регионални, национални и 

международни конкурси и състезания:  

• Участие в конкурси на община Дупница  

• Участие в Национален конкурс за испански театър 

• Английски театър- II място на Международен фестивал ;  

•  Математическо кенгуру; състезание „Знам и мога“ ; участие в Евроскола;  
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3. Участие в училищни, регионални и областни конкурси и състезания: „Млади 

преводачи“ за училищата в Европейския съюз, организиран от Генерална дирекция 

“Писмени преводи“ на Европейската комисия; Национален конкурс за превод на 

литературен текст от испански на български език ; VI национален фестивал на руската 

поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ в София и класиране на зонален 

етап; Х национален конкурс за рецитатори на руски език, посветен на руските поети 

А. С. Пушкин и Иван Крилов; VI национален фестивал на руската поезия, песен и танц 

„Пусть всегда будет солнце“ –  второ място, купа, грамота; XXVII национален конкурс 

„Родолюбие“ – 140 години Търновска конституция; IV национален ученически 

конкурс „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери към 

Историческия факултет; НК „Места и памет“; първа награда в НК „Рождество на 

Спасителя“; НК с международно участие „Св. Трифон Зарезан“ – втора награда и др. 

4. Организиране на информационни дейности в училището на общинско и областно 

ниво за учители и ученици:  

• Информационни кампании за кандидатстване след VII и XII клас.; базар на 

средните училище в общината; кампании за избор на учебници. Участие в 

кръгли маси на ученици от средните училища в Дупница: „Европейски 

предизвикателства“ и „Кариерно ориентиране“.   

5. Разработване и реализиране на училищни проекти за подпомагане на 

училищното възпитание и спорта 

• Участие на групи за дейности по интереси по проект „Твоят час“ ; Сформирани 

групи за занимания по интереси; Проект „Детски свят без агресия и страх“ 

съвместно с МКБППМН; Проект „Кариерна ракета“; Проект „Обичам 

природата – и аз участвам “съвместно МОСВ и ПУДООС Участие на групи 

за дейности по интереси, финансирани от училищния бюджет – Баскетбол, Лека 

атлетика, Мажоретен състав, Модерни танци. 

6. Повишаване на привлекателността на учебния процес, на училищната среда и 

подобряване на учебната материална база: 

• Училищната база периодично се реновира и подобрява – направени са окачени 

тавани в класните стаи, коридорите и административните помещения, 

подмeнени са вратите, осветлението и видео наблюдението в сградата на 

училището и на двора.  

• Спечелен е проект за Wi-Fi в цялото училище, мултимедия във всяка класна 

стая и кабинетите. 100% осигуреност на шкафчета I-ХII клас.  

• Реновиран кабинет по ИИ;  
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• Оборудване за часовете по компютърно моделиране – III и IV клас; изградена е 

нова площадка в задния двор, старата е реновирана с нова настилка и 

съоръжения за футбол.  

• Изграден е фитнес на открито, тенис и шахматни маси на открито. Спечелен е 

проект по НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда“-  Модул Е) 

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за 

изграждане на площадка по БДП и асфалтиране на задния двор.  

• Изградена е класна стая на открито, в двора на училището. Част от ремонта на 

двора със средства по проект „Обичам природата и аз участвам“ на МОСВ и 

със средства от делегирания бюджет.  

• Закупени са мебели и са подновени част от старите чинове, столове, маси и 

бюра; Получено е дарение от Ротари Дупница – плотове за чинове по география 

и история. 

7. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното им развитие:  

• Отпускат се стипендии за отличен успех и социални стипендии.  Традиционно 

се изпращат  благодарствени писма до родителите и грамоти на учениците. 

•  Връчени са традиционните златни медали на отличниците, плакети, грамоти и 

книги на завършващите ученици от завършващите средно образование.  

• Осигурени са устройства и интернет пакети за учениците, които нямат достъп 

до училищната платформа и ресурсите в условията на дистанционно обучение 

8. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни 

дейности и Националния спортен календар на МОН: В училището се работи по 

изпълнение на дейностите. Постигнати отлични резултати на републикански 

ученически игри; участие в XVII Национален конкурс „Родолюбие“ и др. 

9. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други 

центрове за обучение, местните читалища, музеи, градската библиотека, БЧК,  

БМЧК и неправителствени организации:  

• Училището сътрудничи с Военно читалище „Ген. Георги Тодоров“, успешно си 

партнира и реализира дейности по проекта „Осинови паметник“; 

Етнографският музей проведе уроците „Музей в куфар“ и „Благовещение“; 

Възстановена е дейността на БМЧК в училището; 

• Училището работи по програмите „Посланик на ЕП“, „Кариерна ракета“, 

„Училище за здраве в Европа“.  
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• Участие в „Нощ на музеите“ съвместно с Исторически музей Дупница и в 

отбелязване на 110 години от рождението на Димитър Димов.  

• Партньорство с Ротари клуб – организиране на спортни прояви и безплатна 

профилактика – очни вътрешни болести, читалище „Зора“; Еврейската общност 

в Дупница; Дома на Европа – София. 

Цел 2: Издигане и утвърждаване престижа и облика на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, 

гр. Дупница като училище с преподаване на чужди езици и информационни технологии 

и на чувството за принадлежност към него на всеки възпитаник. 

1. Прилагане и спазване  на нормативната уредба в системата на образованието: 

Нормативната уредба се спазва. 

2. Повишаване степента на усвояване на най-малко два чужди езика и 

информационни технологии с цел успешна реализация на българския и 

европейския трудов пазар:  

• От първи клас – 1 ЧЕ: АЕ, РЕ, ИЕ, НЕ; от пети клас – втори ЧЕ; интензивно 

изучаване на ЧЕ след седми клас и трети ЧЕ по избор в гимназиален етап.  

• Със Заповед РД 14 – 21/24.04.2019 г. на министъра на образованието и науката  

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ се преименува в Средно езиково 

училище „Св. Паисий Хилендарски“, считано от 15.09.2019 г.  

3. Установяване на партньорски отношения с други езикови училища. 

4. Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в български и 

европейски университети:  

• За периода  2020-2022 г. приетите ученици в университети в чужбина (Испания, 

Холандия, Англия, Русия и САЩ) са 5 ученици. Реализираният прием на 

студенти от нашето училище във ВУЗ в България и чужбина е  99 %.  

5. Продължаване и задълбочаване сътрудничеството с Министерството на 

образованието на Кралство Испания, Посолството на Руската Федерация, РКИЦ, 

Институт „Гьоте” и други международни институции, свързани с образованието и 

културата:  

• СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ активно сътрудничи с Министерството на 

образованието на Кралство Испания, Посолството на Руската Федерация, РКИЦ, 

Институт „Гьоте” и други международни институции. Реализиран е ученически 

обмен България – Испания; 

• Ежегодно отлично представяне на Национален кръг на олимпиадата по испански 

език.  
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• През 2019/2020 г. училището е домакин на Национален кръг на олимпиадата по 

немски език, а през 2020/2021 – по руски език. 

6. Развиване на достъпа до съвременни информационни технологии:  

• Постоянно актуализиране на МТБ. Wi-Fi –  спечелен проект по НП ИКТ;  

• Разработени са проекти по НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда”; 

• НП „Ученически олимпиади и състезания”; 

• Осигурен е комплект от 24+1 (за учител) лаптопа за провеждане на часовете по 

компютърно моделиране в начален етап. Осигурени са 12 лаптопа;  

• Работа в платформата ZOOM и Microsoft Teams, както и в електронния дневник 

Админ плюс. 

Цел 3: Изграждане на образовани и възпитани личности с възможности за реализация. 

Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност, грижа и внимание за неговото 

развитие и обучение. Осигуряване на качествено образование и възпитание, културни и 

спортни изяви на общински, областни, национални и международни конкурси, 

състезания и олимпиади. 

1. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени: 

Осъществена е приемственост. Проведени са открити уроци на ниво училище и на 

областно ниво. 

2. Участие и реализиране на нови проекти за повишаване мотивацията на 

учениците за участие в учебния процес, подобряване качеството на образование 

и обновяване на МТБ:  

• НП „Олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ 2 групи по ИЕ;  

• Обновяване на подовите настилки и подмяна на вратите;  

• Озеленяване на училищния двор;  

• Изграждане стрийт фитнес във вътрешния двор – уреди за открито, маси за 

шах, класна стая на открито и др.; Изграждане на площадка по БДП и 

асфалтиране на задния двор; 

• Разработени са проекти по национални програми 2020 г.: НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“ – Модул „Библиотеките като образователна 

среда“ и „Площадки за обучение по БДП“; НП „ИКТ“; и „Еразъм +“ 

3. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в  

организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети: 

• WI-Fi мрежа;  
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• Подмяна на видео камери и външно осветление;  

• Доставка на 45 лаптопа по проект „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи и от МОН чрез А1 – 22 броя;  

• Доставка на интерактивен дисплей по НП „Образование да утрешния ден“ 

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на 

сигурността и здравето на учениците: Лекарски кабинет и мед. сестра, охрана и 

видео наблюдение: Наличие на лекарски кабинет и мед. сестра, охрана и видео 

наблюдение; безплатни очни прегледи и профилактика на вътрешни болести.  

5. Подготовка на ученици за представяне на междуучилищни, общински, 

регионални, републикански и международни състезания, конкурси и 

първенства: Подготвят се ученици, които се класират на призови места – справка 

наградени ученици  

6. Отразяване и популяризиране на постигнатите резултати и успехи в училищни 

и извънучилищни дейности в сайта на училището и в медиите: Съществува 

училищен сайт и фейсбук страница, чиято цел е да популяризират дейностите в 

училището и да бъдат връзка с родителската общност 

 

Цел 4: Прилагане на нормите на съвременния български книжовен език и издигане 

равнището на грамотност: 

1. Прилагане на нормите на СБКЕ: За учениците, чийто българският език е майчин и за 

учениците, чийто език е различен от българския се прилагат нормите на СБКЕ в 

учебните часове по всички предмети.  

2. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и 

популяризиране на четенето: Реализирани 100% планираните дейности през 

Националната седмица на четенето и Националната седмица на грамотността. 

3. Популяризиране на добри практики и на проблеми, свързани с грамотността:  

• „Най-добрият разказвач на приказки“– състезание; „Криворазбраната 

цивилизация“ – театър – VI в клас; „Ние четем на чужд език – английски, 

испански, руски, немски“;  

• Размяна на любими книги „Книгата е подарък с душа“; „Книгата като магия“ – 

проект; Маратон на четенето и посещение на градската библиотека;  

• Съвместни дейности с Етнографския и историческия музей – град Дупница; НЧ 

„Ген. Георги Тодоров“; Литературата очовечава света – дискусия; Приказен 

карнавал; Ученици гостуват на ПГ – съвместна дейност; Ежегодна 
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информационна среща с родители и подкрепа на ученици, които имат проблеми 

с езиковото развитие – среща с логопеда и изготвяне на кът с материали. 

4. Повишаване на квалификацията на учителите за издигане на равнището на 

грамотност: ВИК по БЕЛ – „Часовете по БЕЛ – възможности за гражданско 

образование“; Добри практики и споделен опит по НО „Иновации в действие“; Поуки 

от миналото-действия за бъдещето“; „Обучението по литература и методът 

образователен театър“; „Обучението по БЕЛ в първи гимназиален етап“; реализиране 

на открити уроци. 

5. Участие в Националната седмица на четенето: Всички класове (I – XII клас) се 

включиха активно в Националната седмица на четенето и грамотността. 

Цел 5: Подобряване на дейностите при целодневното обучение и разширяване обхвата 

на учениците 

1. Акцентиране върху подготовката за НВО и ДЗИ чрез допълнителна работа и 

консултации: Утвърденият график за консултиране и допълнителна работа с ученици 

се спазва. 

2. Обективно оценяване знанията на учениците, съгласно нормативната уредба: 

Учениците се оценяват по Наредба №3, Наредба№11 или според изискванията на 

учебната програма на МОН по съответния предмет. В условията на дистанционно 

обучение се нанасят своевременно оценките в електронния дневник Админ  плюс. 

3. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици:  

• Реализирани дейности за работа с изоставащи ученици, с които работят 

учителите по съответните предмети, ресурсен учител, психолог, логопед.  

• Допълнително обучение съгласно НПРО се провежда и по време на лятната 

ваканция с ученици с пропуски  по съответните предмети.  

• Работи се по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ – Дейност № 2 и 4 –  обучение на ученици, 

родители и медиатори. 

4. Оптимизиране на психологическата среда в клас и интегриране на учениците със 

СОП: Работи се по Наредбата за Приобщаващото образование; осъществяват се срещи 

на ЕПЛР и се създават възможности за интегриране на учениците със СОП; в училището 

работи екип от учители, психолог, ресурсен учител, логопед.  

Цел 6: Чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските 

права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 



12 
 

1. Спазване на Етичния кодекс на училището: Етичният кодекс се спазва, няма 

констатирани нарушения. Активна е работата на Обществения и Ученическия съвет. От 

началото на учебната 2019/2020 г. са сформирани нови Обществен и Ученически съвет. 

2. Обединяване усилията на целия колектив за недопускане на нарушения на 

правилниците в училище: Осъществяват се съвместни дейности със съответните 

комисии и Ученическия съвет. През учебната 2019/2020 година са наложени 10 санкции 

„забележка“, а през учебната 2020/2021 г.  – 11 санкции „забележка“ и през 2021/2022 г. 

и 1 санкция – „преместване в друга паралелка“. 

3. Взаимодействие с Центровете за обществена подкрепа на територията на града за 

превенция на преждевременното напускане на училище: Работи се по разработените 

Програма, Механизъм и Алгоритъм. Активна е работата с обществения възпитател, 

ЦОП – Дупница, Младежки дейности и др. Осъществяват се дейности и обходи по 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. За учебната 2021/2022 година 1 ученик от I клас е отпаднал.; за учебната 

2021/2022 г. – няма отпаднали ученици. 

4. Повишаване на взискателността по опазване на МТБ: Осигурено е видео 

наблюдение на 100% - в училището и в двора; подменена е настилката на двора и 

игрището откъм главната улица; реновирани са 3 кабинета по БЗО, ХООС и Физика и 

астрономия („Осигуряване на съвременна образователна среда“; Модул „Подобряване 

на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната 

подготовка“).  

5. Отговорно прилагане и спазване на системата за дежурство в училище: Учителите 

дежурят по график; осъществява се дежурство и от учениците. 

6. Контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия 

на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, 

противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане на часа на класа: 100% 

осъществен контрол от комисиите и ръководството. Провеждат се ежегодно 

тренировъчни упражнения; реализирани са обучения в ЧК за защита при бедствия при 

наводнения и последващи кризи с представител на  РСПБЗН – Дупница. 

7. Познаване и спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд в училището: 100% осъществен контрол; работа с 

електронна платформа OiRA. 

8. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 

два пъти годишно, провеждане на практическо обучение - проиграване на основни 
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бедствени ситуации: Осъществяват се по 3 практически обучения – при пожар - 2 и 

при земетресение -  1. 

9. Осигуряване на условия за ученическо столово хранене при целодневна 

организация на ОВП: Учениците се хранят в стола на училището. Осигурени са 

безплатни закуски за учениците от I-IV клас и плод и мляко по програмата ДФ 

„Земеделие“ („Училищен плод“ и „Училищно мляко“), които са раздадени и в условията 

на дистанционното обучение.  

10. Превенция на насилието и агресията сред учениците: Активна работа по превенция 

на насилието – теми в ЧК, разговори с психолога и др. Участие в проект „Предай 

нататък – животът е ценност“ в рамките на конкурсна сесия за ученически проекти 

„Заедно срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН. Участие в Лятна академия на 

БМЧК – “Целите за устойчиво развитие на ООН”. Ежегодно участие в Деня на розовата 

фланелка; екипна работа с училищния психолог и класните ръководители. 

11. Цел 7: Поддържане квалификацията на учителите на високо ниво. 

1. Участие на учителите в различни форми за повишаване на квалификацията, 

кариерното им развитие и усъвършенстване на педагогическите им умения и 

компетентности: Осъществява се външна и вътрешноинституционалната 

квалификация. Всички учители имат необходимия брой кредити и академични часове. 

2. Споделяне на добри практики от придобити квалификационни форми: На 

заседания на МО и на ПС; проведени са открити уроци във всички МО; продължава 

споделянето на добри практики от на заседания на МО и на тематични заседания на ПС 

както в реално време, така и онлайн в условията на дистанционното обучение. 

3. Оптимизиране работата на Методичните обединения и вътрешно-

квалификационната дейност: Провеждане и отчитане на 

вътрешноинституционалната квалификация; обсъждане на учебници и помагала, 

учебни планове и методически задачи на заседанията на МО.  

4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: С ПКС към 

учебната 2020/2021 година са: 5 ПКС – 17 учители; 4 ПКС –  32 учители; 3 ПКС – 7 

учители; 2 ПКС – 12 учители; 1 ПКС – 1 учител и Доктор – 1 учител; учители наставници 

– 5 (към м. 06. 2021 г.) 

5. С ПКС към учебната 2021/2022 година с: 

Доктор по педагогика– 1 учител; 

I ПКС – 1 учител; 

II ПКС – 13 учители 

III ПКС – 10 учители; 

IV ПКС – 24 учители; 
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V ПКС – 17 учители 

Цел 8: Подобряване на работата с родителската общност 

1. Засилване на връзката училище-семейство чрез използване на креативни подходи 

за мотивиране на заинтересоваността на родителите към учебния процес:  

Обществен съвет се включва в много училищни изяви; родителската общност участва в 

дейностите по интереси и проектите, по които се работи в училището.  

2. Развиване на ефективността на връзката учител – родител: Участие на родителите 

на родителски срещи, съвместни проекти, екскурзии, конкурси и др. родителите 

участват в ЧК по теми, свързани с кариерното ориентиране, здравното и гражданското 

образование. 

3. Взаимодействие с Обществения съвет към СЕУ ”Св. П. Хилендарски”, гр. 

Дупница: Общественият съвет се включва в училищния живот активно 

4. Спазване на графика за консултации и приемно време: 100% изпълнение 

5. Планиране и реализиране на съвместни дейности с родителите: ЧК за консултиране 

на ученици и родители; родителски срещи, съвместни проекти,  конкурси и др. 

6. Родителски срещи, на които да се информират родителите своевременно за успеха 

и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес; за спазването 

на училищната дисциплина; уменията на децата за общуването със съучениците и 

учителите; интегрирането им в училищната среда и приемане на различията; за 

посещаемостта на учебните часове от учениците; за отсъствията на ученика от 

учебни часове: Провеждат се родителски срещи по график. Родителите са 

информирани дистанционно чрез електронната страница на училището и Microsoft 

Teams за НВО и ДЗИ или в присъствена форма, както и за кандидатстване след 7. клас 

и кандидатстване във ВУЗ. Изработена е система за поощряване на учениците, 

получили високи резултати в ОВП. Изпратени са благодарствени писма до родителите 

на изявили се ученици, както и грамоти за отличен успех и участия в дейности, 

издигащи престижа на училището. 

7. Учителите да консултират родителите за възможностите и формите за 

допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, 

както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа от специалист, когато това се налага: В часовете за консултиране на 

ученици и родители; разговори с учителите и училищния психолог. 

8. Предоставяне на възможност на родителите да изразяват мнение и да правят 

предложения за развитието на училището; да бъдат консултирани по въпроси, 

свързани с възпитанието на децата и учениците от специалисти – педагози, 

психолог, логопед и др.:  



15 
 

• Работи се по утвърден график; динамичен сайт и фейсбук страница. Оказвана е 

помощ на място, в училище, при подаване на заявленията за онлайн 

кандидатстване след завършено основно образование; 

• Логопед, ресурсен учител и психолог оказват психологическа подкрепа на 

ученици и родители както в реално време, така и по време на дистанционното 

обучение. 

9. Използване на електронен дневник за информация на родителите и връзка с тях: 

Електронен дневник „Админ плюс“. 

Цел 9: Подобряване на материалната база, физическата среда, 

информационното и библиотечно осигуряване 

1. Естетизиране на училищната среда – озеленяване на двора на училището, 

реновиране на спортните игрища и създаване на кътове за игра и отдих:  

• Подменена настилка на двора; асфалтирано игрище; 3 СТЕМ кабинета; 

закупени са нови маси и столове за ПГ; 

2. Устойчиво  подобряване  на  учебно-техническата  материална  база – кабинети, 

ИКТ, зали за занимания по интереси в ЦДО, библиотека: Повечето класни стаи са 

оборудвани с проектори и компютърна техника, постоянно се обновява наличната; 

3. Достъп до интернет в цялата сграда на училището: осъществен. 

4. Осигуреност на всички учители с лаптопи и достъп до нови софтуерни продукти 

и образователни сайтове: В класните стаи има компютърна техника и мултимедия. 

Работи се с електронни учебници и образователни сайтове. Учителите са абонирани 

за образователни платформи. В условията на дистанционно обучение се работи в MS 

Teams. 

5. Осигуряване на размножителна техника, консумативи, работни помощни 

материали: Размножителна техника по 1 копирно устройство за всеки клас I – IV и 

на всяко МО; в учителската стая – 2 компютъра; в библиотеката  - 1 компютър и 

принтер;  

6. Поддържане на системата за външно и вътрешно видео наблюдение, 

гарантираща опазване живота и здравето на участниците в учебния процес:  

Осъществено видео наблюдение – класни стаи, кабинети, дворно пространство. 

7. Постоянно обогатяване на библиотечен фонд с художествена и методическа 

литература: Училищната библиотека се обогатява целогодишно. 

8. Подновяване на уредите в съществуващата в училището фитнес зала: Стрийт 

фитнес в задния двор на училището и функционираща фитнес зала; ремонтирани 3 

физкултурни салона през учебната 2020/2021 година. 
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9. Гарантиран достъп до медицински услуги: Функциониращ лекарски кабинет; 

медицинска сестра на щат към Училищно здравеопазване  - община Дупница;  

Осигурени медикаменти и консумативи от бюджета на училището и от дарения. 

 

Високото качество на обучението по чужд език се налага от спецификата на 

училището. В процеса на обучение учениците се убеждават в значимостта от владеене на 

чужди езици не само като личностна придобивка, но и като социална и културна ценност, 

необходима за развитието на българската нация. Училището разполага с библиотека с 

учебници и литература на български език и библиотека с чуждоезикова литература, технически 

средства и пособия, видеонаблюдение. Системното получаване на литература от Кралство 

Испания и Руския културно-информационен център – София, чрез Посолствата в България, 

обогатява библиотеката и училището, стимулира интереса на учениците и подпомага работата. 

През учебната 2021/2022 г са получени речници и материали по немски език, дарени от изд. 

„Клет“ във връзка с домакинството на училището на Националната олимпиада по немски език. 

Традиционно СЕУ „Св. П. Хилендарски” поддържа много тясна връзка с отдела по 

образователните въпроси на Испанското посолство. Цялостният облик на училището се 

повлиява положително от ежегодното присъствие на испански преподавател по език и 

литература. През изминалите две години работи испанският учител Ноелия Ортис, който 

мотивира младите ни възпитаници за участие в конкурси и състезания. Отлично се представиха 

учениците ни на ученическия театър на испански език. Осъществен бе ученически обмен с 

училище от Испания и екскурзия до Мадрид.  

Нашите ученици участваха в Националния конкурс за театър на английски език и в 

Международния фестивал „Светът в детските длани“.  

Традиционно високи успехи се постигат и в други национални и международни 

конкурси: участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“, участие на националния 

етап на олимпиадата по испански език и трето място, второ място в Националния конкурс за 

превод от испански език и публикации на преводи. Голям успех за училището е възможността 

нашите випускници, изучавали интензивно английски и испански език, да кандидатстват във 

ВУЗ в страни от Европейския съюз и САЩ. Утвърждава се тенденцията за постоянно 

нарастване качеството на подготовката на завършващите средно образование.   

Училището продължава своята дейност като училище-база за изучаване на руски език 

в област Кюстендил, определено като такова през 2004 г. 

Активността на учениците на проведените олимпиади е показателна – училището е на 

челно място в област Кюстендил по участие на наши ученици в различните олимпиади.  

Наши ученици традиционно участват в литературни и исторически конкурси и печелят 

призови места. 
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В училището се работи по следните национални програми и проекти:  

Национална програма/проект 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

НП „Иновации в действие“ ✓  ✓  ✓  

НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ Модул: „Площадки за 

обучение по безопасност на движението“  

✓  - - 

НП „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“ 

✓  ✓  ✓  

НП „Ученически олимпиади и състезания“ ✓  ✓  ✓  

НП „Квалификация“ ✓  ✓  ✓  

НП „Без свободен час“ ✓  ✓  ✓  

НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул „Подобряване 

на условията за експериментална работа по 

природни науки в профилираната 

подготовка“ 

- ✓  - 

НП „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ 

-  ✓  - 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ -  - ✓  

НП на МОН и на МО „Изучаване и 

съхраняване на традициите и историята на 

Българската армия“ 

- ✓  ✓  

НП на МОН Предоставяне на съвременни 

условия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в институции в 

системата на предучилищното и 

училищното образование“, Модул В, 

съвместно с ЦПЛР-ОДК, Кюстендил 

- ✓  - 

НП на МОН „Бизнесът преподава“, Модул 1 - ✓  - 

Проект "Образование за утрешния ден" ✓  ✓  ✓  

Проект „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ 

✓  ✓  ✓  

Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

✓  ✓  ✓  

Проект „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ 

✓  ✓  ✓  
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Оперативна програма Опазване на околната 

среда и климатични промени и проект 

„Училище без отпадъци“ 

✓  ✓  ✓  

Проект „Еразъм+“ ✓  ✓  - 

 

2. Оценка на резултатите от изпълнението на целите и дейностите 

2.1. Силни страни: 

Тези положителни резултати са свързани с дейностите в следните направления: 

- Добри целеви и нормативни ориентири; 

- Отлична кадрова осигуреност и участие на преподаватели от нашето училище в национални 

комисии по различни въпроси на образованието; 

- Осигуреност с преподавател- чужденец по испански; 

- Възможност за повишаване квалификацията и преквалификация на учителите чрез участие в 

различни форми, организирани от български и чуждестранни институции;  

- Изградена система за външно и вътрешно видео наблюдение, гарантираща опазване живота и 

здравето на участниците в учебния процес; 

- Осигуреност със задължителна училищна документация;  

- Изграден информационен кът с учебните планове и други училищни документи; 

- Осигурена е творческа свобода на учителите за осъществяване на целите на УВП; 

- Оптимална интеграция между ЗП,  ФУЧ и ИУЧ; 

- Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден I-VII клас; 

- Реализиран прием на първокласници; 

- 100% реализиран план-прием в профил „Чужди езици”, вариант Английски с испански език и  

вариант Испански с английски език за учебната 2020/2021 и „Икономическо развитие“ и 

„Чужди езици“, вариант Испански с английски език за учебната 2021/2022 и”, вариант 

Английски с испански език и  вариант Испански с английски език за учебната 2022/2023г. ; 

- Постоянно обогатяване на библиотечния фонд с литература, учебни пособия и помагала на 

български, испански, немски, руски и английски език; 

- Използване на електронни учебници; 

- Използване на интерактивни методи на преподаване в урока; 

- Използване на работещи механизми за преодоляване пасивността на учениците и 

превръщането им в динамичен субект на учебно-познавателния процес; 

- Няма отпаднали и повтарящи ученици за учебната 2021/2022г.; 

- Намаляване броя на учениците с наложени санкции; 

- Успешно интегриране и социализиране на деца с обучителни затруднения и СОП; 

- Създадена сигурна и безопасна среда  за обучение, възпитание и социализиране; 
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- Подобрена материално-техническа база: 5 компютърни кабинета, обновено обзавеждане на 

класни стаи, оборудвани са с мултимедия всички класни стаи; ремонтиран заден двор, 

модернизирани тавани и обновено осветление; видеонаблюдение; плочки и настилка на двора; 

- Работа по национални програми и проекти; 

- Добра координация и обмен на информация между учители, родители, психолога и 

ръководството на училището при работа с ученици с проблемно поведение или с 

противообществени прояви. Ефективно функциониране на Училищен координационен съвет 

за справяне с насилието; 

- Участие в национални и международни конкурси; 

- Осигуряване на информация на ученици и родители чрез електронната страница на училището: 

www.souphd.info  

2. 2. Слаби страни: 

- Тежка  процедура  за  налагане  на  санкции, спрямо нормативната уредба;  

- Засилващата се агресия сред учениците. 

- Недостатъчна обвързаност на квалификационните форми с практическото им приложение; 

2.3. Застрашаващи явления: 

- Влошаване на икономическите условия, обедняване на населението; 

- Наличие на висока безработица и икономическа несигурност в града /областта/; 

- Неблагоприятна демографска прогноза, миграция на семейства с деца и ученици, пътуващи от 

и за чужбина; 

-  Увеличаване на относителния дял на децата в неравностойно социално положение; 

- Нарастване на броя ученици, живеещи в нездрава семейна среда. 

-  Недобросъвестно отношение от страна на някои ученици към опазване на МТБ; 

-  Растящата незаинтересованост от страна на родителите и обществото по отношение на 

резултатите от обучението. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

1. Утвърждаване на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница като 

конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

а. Осъществяване на вътрешна мотивация у учениците чрез учебно-възпитателна работа, 

свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности, състезания, екскурзии с 

учебно-възпитателна цел; 

б. Участие в обявени общински, регионални, национални и международни конкурси и 

състезания чрез включване в разнообразни форми на извънкласна работа; 

http://www.souphd.info/
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в. Участие в организирането и провеждането на училищни и извънучилищни тържества и 

мероприятия; 

г. Разработване и реализиране на училищни проекти за подпомагане на училищното възпитание 

и спорта; Организиране на ежегодни турнири по различни видове спорт, насърчаване и 

развитие на ученическия спорт;  

д. Създаване на клубове/групи по интереси; 

е. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие; 

ж. Изпълнение на дейностите по Националния календар за изяви по интереси на децата и 

учениците за учебната 2022/2023 година; 

з. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 

обучение, местните читалища, музеи, градската библиотека, БЧК,  БМЧК и неправителствени 

организации. 

 

2. Издигане и утвърждаване престижа и облика на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. 

Дупница като училище с преподаване на чужди езици и информационни технологии  

а. Повишаване степента на усвояване на най-малко два чужди езика и информационни 

технологии с цел успешна реализация на българския и европейския трудов пазар; 

б. Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в български и европейски 

университети; 

в. Продължаване и задълбочаване сътрудничеството с Министерството на образованието на 

Кралство Испания, Посолството на Руската Федерация, РКИЦ, Институт „Гьоте” и други 

международни институции, свързани с образованието и културата; 

г. Развиване на достъпа до съвременни информационни технологии; обогатяване на 

материалната база чрез кабинети по чужд език и информационни технологии. 

д. Създаване, използване обмен и популяризиране на добри педагогически практики при работа 

с електронно съдържание. 

е. Извършване на целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики в обучението: 

  изготвяне на проект за кандидатстване за иновативно училище; включване на училището в 

Списъка на иновативните училища с решение на Министерския съвет; въвеждане на 

иновативни практики в учебния процес съгласно разработения проект. 

3. Изграждане на образовани и възпитани личности с възможности за реализация. 

Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност, грижа и внимание за неговото 

развитие и обучение. Осигуряване на качествено образование и възпитание, културни и 

спортни изяви на общински, областни, национални и международни конкурси, 

състезания и олимпиади. 
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а. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени; 

б. Участие и реализиране на нови проекти за повишаване мотивацията на учениците за участие 

в учебния процес, подобряване качеството на образование и обновяване на МТБ; 

в. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето 

на учениците; 

г. Подготовка на ученици за представяне на между училищни, общински, регионални, 

републикански и международни състезания, конкурси и първенства;  

д. Отразяване и популяризиране на постигнатите резултати и успехи в училищни и 

извънучилищни дейности в сайта на училището и в медиите. 

 

4. Прилагане на нормите на съвременния български книжовен език и издигане равнището 

на грамотност; 

а. Прилагане на нормите на съвременния български книжовен език; 

б. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране 

на четенето; 

в. Популяризиране на добри практики и на проблеми, свързани с грамотността; 

г. Повишаване на квалификацията на учителите за издигане на равнището на грамотност; 

д. Участие в Националната седмица на четенето. 

е. Работа по проекти, развиващи и обогатяващи училищните библиотеки, и закупуване на нови 

книги; Активна библиотечна дейност и популяризиране на дейностите. 

 

5. Подобряване на дейностите при целодневното обучение и разширяване обхвата на 

учениците 

а. Акцент върху подготовката за НВО и ДЗИ чрез допълнителна работа и консултации; 

б. Оценяване знанията на учениците, съгласно нормативната уредба и създаване в МО на 

единни критерии за оценяване знанията на учениците по съответните предмети; 

в. Работа с изоставащите ученици; 

г. Оптимизиране на психологическата среда в клас с цел интегриране на учениците със СОП. 

 

6. Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие 

срещу проявите на агресивност и насилие. Осъществяване на гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование 

а. Спазване на правилниците в училището; 

б. Взаимодействие с Центровете за обществена подкрепа на територията на града за превенция 

на преждевременното напускане на училище; работа по Механизма за съвместна работа на 
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институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

в. Контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане на часа на класа; 

г. Формиране на умения за действия при кризи и екстремни ситуации; 

д. Осигуряване на условия за ученическо столово хранене при целодневна организация на ОВП; 

е. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

ж. Ориентиране на обучението по общообразователните предмети към придобиване на 

социални и граждански компетентности и умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 

здравословен начин на живот и спорт; 

з. Обучение в часа на класа за придобиване на компетентностите, свързани с гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование 

и. Активно функциониращ Ученически съвет. 

 

7. Продължаваща квалификация на учителите. 

а. Участие на учителите в различни форми за повишаване на квалификацията, кариерното им 

развитие и усъвършенстване на педагогическите им умения и компетентности;  

б. Споделяне на добри практики от придобити квалификационни форми; 

в. Продължаване работата на Методическите обединения и вътрешно-квалификационната 

дейност; 

г. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

• задължителна квалификация, която се измерва чрез система от квалификационни кредити  

• задължителна вътрешно-институционална квалификация  

• атестация на 4 години  

• кариерно израстване на учителите и на останалите педагогически специалисти  

• учител с малък педагогически опит и учител-наставник 

 

8. Подобряване на работата с родителската общност 

а. Засилване на връзката училище-семейство чрез използване на креативни подходи за 

мотивиране на заинтересоваността на родителите към учебния процес;  

б. Периодично и своевременно информиране на родителите за успеха и развитието на децата им 

в образователния процес чрез родителски срещи, индивидуални консултации, чрез 

кореспонденция и др.; 

в. Взаимодействие с Обществения съвет към СЕУ ”Св. П. Хилендарски”, гр. Дупница; 

г. Спазване на графика за консултации и приемно време; 
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д. Планиране и реализиране на съвместни дейности с родителите; 

е. Учителите да консултират родителите за възможностите и формите за допълнителна работа 

с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване 

на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

ж. Предоставяне на възможност на родителите да изразяват мнение и да правят предложения за 

развитието на училището; да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на 

децата и учениците от специалисти – педагози, психолог, логопед и др.; 

 

9. Подобряване на материалната база, физическата среда, информационното и 

библиотечно осигуряване и внедряване на съвременна техника 

а. Естетизиране на училищната среда – опазване, поддържане на двора на училището, спортните 

игрища, кътове за игра и отдих и дообогатяване на изграденото до момента;  

б. Устойчиво  подобряване  на  учебно-техническата  материална  база – кабинети, ИКТ, кътове 

за занимания по интереси в ЦДО, библиотека; 

в. Осигуряване на пропускателен режим чрез устройства за контрол и управление на достъпа в 

сградата на училището; 

г. Осигуряване на съвременна техника, на информационни програмни продукти, устройства и  

софтуер за обучение и комуникация на деца със СОП; абонамент за образователни сайтове; 

д. Достъп до интернет в цялата сграда на училището; 

е. Осигуреност на всички кабинети с мултимедийни проектори и достъп до нови софтуерни 

продукти и образователни сайтове; 

ж. Осигуряване на размножителна техника, консумативи, работни помощни материали; 

з. Поддържане на системата за външно и вътрешно видео наблюдение, гарантираща опазване 

живота и здравето на участниците в учебния процес; 

и. Постоянно обогатяване на библиотечен фонд  с художествена и методична литература; 

й. Поддържане на уредите във фитнес залата и стрийт фитнеса в двора на училището; 

к. Гарантиран достъп до медицински услуги; 

 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Повишаване средния успех на училището, успеха от НВО и ДЗИ; 

2. Насърчаване на четивната грамотност и осигурени условия за по-широк достъп до детско-

юношеската литература; 

3. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна 

литература; 

4. Повишаване мотивацията на учениците за участие в учебния процес, национални и 

международни конкурси и състезания; 
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5. Развитие на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование у всеки ученик; 

6. Повишаване индивидуалните постижения в обучението на всеки ученик; 

7. Намаляване броя на изоставащите ученици; 

8. Минимизиране броя на застрашените от преждевременно напускане на образователната 

система; 

9. Намаляване на агресивните прояви у учениците; 

10. Повишаване на квалификацията на учителите; 

11. Предоставяне на подкрепа за личностно развитие на всяко дете; 

12. Повишаване на заинтересоваността на родителите към учебния процес и включването им в 

активния училищен живот. 

V. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ. 

1. Срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове; 

2. Резултати от НВО и ДЗИ; 

3. Брой участници и резултати от олимпиади, национални и международни конкурси, състезания 

и други творчески изяви; 

4. Брой отсъствия на учениците от учебни занятия; 

5. Брой проведени квалификационни форми; 

6. Подобрена и естетизирана училищна среда. 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Период за изпълнение на Стратегията: 2020-2024 г.; 

2.  Мониторинг и отчет – на заседания на педагогическия съвет и на Обществения съвет: 

• междинни отчети - в края на всяка учебна година 

• окончателен отчет – 2024 г. 

3. На основата на Стратегията всяка година се изработва годишен план за дейността на 

училището; 

4. Със Стратегията за развитие на училището са запознати всички педагогически специалисти, 

учениците, родителите, служителите, РУО Кюстендил.  


