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I. УВОД 

Ясната визия за бъдещето, точната мисия, цели и план за постигането им са 

предпоставка за постигане на положителни резултати. Очакваният резултат от прилагането на 

стратегията е да се постигне ново качество на образованието в СУ „В. Кънчов”, съобразено с 

основното изискване към училищното образование – да развива у децата способности за 

гъвкаво логично мислене и за аргументиране на собствена позиция.  

Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен 

подход, в съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Качественото 

образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, 

създаване на условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра 

социална реализация. 

Отчитайки въздействието на новите реалности върху мисията и целите на училището, в 

условията на съвременното общество и осъзнавайки значението на стратегическото планиране 

като средство за мотивиране на училищния колектив за осъществяване на промяна, 

ръководството на СУ „Васил Кънчов” гр. Враца разработи стратегия за развитие на училището 

за период от 2021г. до 2025г. Стратегията е ориентирана и към реализиране на политики и 

мерки за постигане на целта на Националната стратегия за намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната система до 2021 г., който да не надвишава 11%. 

Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в промяна на 

отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване на новата мисия на 

училището: качествено образование, основано на личностния подход. Очакваният резултат 

от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието в СУ „Васил 

Кънчов” гр. Враца, на базата на непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на 

колегията, да се създаде атмосфера за създаване и прилагане на иновации в полза на 

развитието на ученика. 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

Стратегията за развитие на СУ „Васил Кънчов” – гр. Враца се основава на принципите 

и насоките на: 

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование; 

 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

 Стратегия за развитие на образованието в Община Враца; 

 СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013 – 2021); 

 Наредба за приобщаващо образование;  

 Закона за закрила на детето; 

 Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на 

образованието. 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
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В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя 

детето с неговите заложби, интереси и потребности и спецификата на нашето училище. 

Актуализацията на Стратегията е приета на заседание на Педагогическия съвет на с Протокол 

№ 12 от 09.09.2022 г. 

 

III. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА  

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и посоката на 

стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки.  

 

 УЧЕНИЦИ 

СУ„Васил Кънчов” е образователна институция с утвърден авторитет в региона. 

Училището приема ученици в І и V клас и след завършено основно образование. Статутът на 

училището – средно училище, дава възможност за приемственост между различните етапи на 

обучение.  

Обучението в СУ„Васил Кънчов” за придобиване на основно образование се 

осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:  

1. начален – от I до IV клас включително;  

2. прогимназиален – от V до VII клас включително.  

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва:  

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;  

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.  

Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната и 

разширената подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и 

профилираната подготовка – във втори гимназиален етап в една паралелка: профил 

Хуманитарни науки. 

В първи клас през учебната 2021/2022 година се обучават ученици в една паралелка, в 

пети клас -  в четири паралелки. От учебната 2018/2019 година в гимназиален етап се 

осъществява прием само в една профилирана паралелка. Традиционният от години за 

училището ни прием в професионална паралелка с икономическа насоченост бе преустановен 

и това доведе до намаляване броя на учениците в гимназиален етап.  Необходим е сериозен 

анализ и промяна в стратегическите цели, планирането и политиката на институцията по 

отношение осъществяването на прием след завършено основно образование в две паралелки - 

професионална - Сътрудник малък и среден бизнес и профилирана – Хуманитарни науки. 

ЗПУО дава възможност в СУ „В. Кънчов” да се раелизира и  прием на паралелка с 

професионално образование.  

В осми клас – профил Хуманитарни науки, се осъществява прием в една паралелка с 

интензивно изучаване на чужд език и профилиращи предмети – български език и литература, 

история и цивилизация и английски език. Утвърждаването на този профил е една от 

стратегическите цели на училището. Това е начин да се задържат и да продължат 

образованието си в училището ученици с добър успех и отлични възможности.  

В СУ „Васил Кънчов” през 2021/2022 учебна година се обучават 527 ученици от І до ХІІ 

клас. През последните четири учебни години броят на учениците се увеличава. Динамиката на 

тяхното движение е отразена на Диаграма 1:  
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ПАРАЛЕЛКИ 

 Училището има оптимален капацитет за обучение на 25 паралелки. В момента се 

обучават 21. Осигурен е учебен процес в едносменен режим. Прогнозата за следващата учебна 

година е запазване броя на паралелките.  

 

ПЪЛНЯЕМОСТ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ  

Учебна година 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Брой паралелки  22 22 21 

Брой ученици  533 546 527 

Среден брой ученици в паралелка 24 24,5 25,1 

 

Средната пълняемост на паралелките през текущата учебна година е 25,1 ученици. 

Няма паралелки, които да не са пълни с определения капацитет. 

 

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ  

Учениците, завършили основно и средно образование в училището продължават 

успешно обучението си в по-висока образователна степен. Реализацията на ученици, 

завършили основно образование в по-горен клас е 100%, а приблизително 81% от 

завършилите средно образование продължават да учат във ВУЗ.  

Реализация на учениците, завършили основна /средна степен на образование в училището през 

предходната учебна година 

 

Брой на завършилите 

ученици  

Реализация на учениците след завършена основна степен 

продължили в VІІІ клас Прекъснали обучението си 

106 106 0 

 

Брой на завършилите 

ученици  

 

Реализация на учениците след завършено средно образование 
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Продължили във ВУЗ Започнали работа Безработни  

20 10 10 0 

 

В училището се обучават 13 деца със СОП. Учениците със СОП са интегрирани в 

училището. Петима от тях не покриват ДОИ и се обучават по редуцирано учебно съдържание, 

двама се обучават по общообразователните програми за съответния клас с ресурсно 

подпомагане. Няма съществени проблеми с поведението и дисциплината им, както и с 

приспособяването им към ученическите колективи в паралелките. По утвърден график се 

провеждат заниманията с ресурсен учител, логопед и психолог, допълнителни консултации с 

преподавателите. Училищният екип за работа с ученици със СОП работи по план и в 

сътрудничество с Ресурсен център - Враца, а дейностите се контролират от ЗДУД, 

Съществуващите проблеми са свързани с трудности при контактите с родителите и 

настойниците на някои от децата. За подобряване на ефективността на индивидуалната работа 

на ресурсните специалисти с учениците със СОП училищното ръководство осигури отделен 

кабинет и съвместно с Ресурсен център беше оборудван с дидактични и технически пособия.  

С тревога трябва да се отбележи фактът, че нараства броят на социално слабите 

ученици. Тази тенденция е предизвикана от социално-икономическите процеси в страната и 

региона, създава известни затруднения в учебно-възпитателния процес, които се преодоляват 

с помощта на Училищното настоятелство и Ученическия съвет на училището – осигуряват се 

дрехи, помагала и учебни пособия. Още по-тревожна е наблюдаваната незаинтересованост и 

неангажираност от страна на някои родителите към обучението на техните деца. Не са редки 

случаите, в които е невъзможно да се осъществи контакт с родителите по какъвто и да е повод, 

налага се намесата и на други институции.   

Клас І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо: 

Брой ученици 

социално 

слаби 

0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 7 

Брой в % 0 4,17 0 9,09 0,92 2,06 0,93 0 0 0 0 0 1,33 

 

През последните учебни година няма отпаднали ученици. Има ученици с 

изключително тежко социално и семейно положение, немотивирани да продължат 

образованието си. Училището прави многобройни адекватни опити да промени положението, 

но и много външни фактори оказват влияние. Очевидно предприетите действия дават 

резултат. Важно е да продължи единодействието в тази посока от страна на класни 

ръководители, учители, педагогически съветник и ръководство, за да не се допуска отпадане 

на ученици в риск и да се вземат превантивно мерки за задържането им в училище и 

повишаване на мотивацията им за учене. Дейностите за превенция на преждевременното 

напускане на образователната система са съобразени с Националната стратегия  за намаляване 

дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2021г.). 

В училището се обучават голям брой пътуващи ученици. За пътуващите от с. 

Згориград е предоставен училищен автобус от Община Враца, а на останалите се осигуряват 

безплатни карти за пътуване с обществен транспорт. Затрудненията по отношение на 

транспорта идват от поетото задължение да се превозват и учениците от НУ „Св. Софроний 

Врачански”, НУ „Иванчо Младенов”, а също и от големия брой ученици, които пътуват от 
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квартали на Враца и от населени места, в които има училища. Тези деца не са пътуващи и не 

им се осигурява безплатен транспорт. Голям е броят и на пътуващите, които не са подлежащи 

на задължително обучение и за които също не се осигурява транспорт.  

Системно и в координация с ръководството и педагогическата колегия работи 

Ученическият съвет на училището. Той участва активно в училищния живот, организира 

благотворителни акции, съдейства при провеждането на училищни празници и ритуали. Като 

традиционни са се утвърдили Денят на ученическото самоуправление, заседанията на съвета и 

участието в общински ученически инициативи.  

Целодневна организация  – Работата на ГЦУОП /7  групи в начален и прогимназиален  

етап/ е ефективна и качествена и води до: 

 

1. Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес; 

2. Овладяване на образователния минимум от учениците;  

3. Създаване и развитие на  умения и навици за самостоятелна организация на учебната 

дейност; 

4. Формиране на умения за прилагане на получените знания в нови ситуации и умения за 

работа в екип. 

5. Развитие на творческите способности на учениците; 

6. Дневният ритъм е отганизиран ритмично, редуване на активни, концентриращи и 

отпускащи, релаксиращи дейности. 

7. Формиране на здравословни навици – стойка, зрение, двигателна активност, хранене; 

8. Възпитаване на отговорно отношение към ученическите задължения. 

Брой групи  7 

Брой ученици  230 

Процент на обхванатите ученици от І до 

VІ клас 

56,79 
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 КАДРОВИ  РЕСУРСИ 

СУ ”Васил Кънчов” – Враца разполага с необходимите квалифицирани правоспособни 

кадри по всички учебни предмети и няма необходимост от други педагогически кадри. На 

основание щатно разписание в сила от 01.06.2021 г. педагогическият персонал на училището е 

41,5 бр., от тях 13,5 бр. учители и 28 бр. ”старши” учители. Всички от учителите притежават 

образователно–квалификационна степен магистър или бакалавър.  

В някои случаи е затруднено осигуряването на заместващи учители, особено когато 

няма такава възможност това да стане с вътрешни ресурси. В някои случаи е затруднено 

осигуряването на заместващи учители, особено когато няма такава възможност това да стане с 

вътрешни ресурси. В училището работи педагогически съветник.  

 

Силни страни 

 Пълен цикъл на обучение от І до 

ХІІ клас. Представени са всички 

образователни нива на  средното 

образование.  

 Създадени условия за целодневна 

организация на учебния процес. 

Сформирани групи ГЦУОП (І-VІ  

клас). 

 Постоянен брой пътуващи ученици. 

 Призови места на общински, 

областни олимпиади и конкурси в 

различни области. 

 Висок процент на прием във  ВУЗ. 

 Изградени ученически формации 

като ученически съвет, установени 

традиции на ученическо  

самоуправление. 

 Интеграция на деца със СОП. 

Осигуряване на възможности за 

диференциация и 

индивидуализация на обучението. 

 Преместени в други училища – 

само по семейни причини или 

смяна на местоживеене. 

 Няма отпаднали ученици. 

 Сравнително нисък процент на 

агресия и насилие. 

 Добри отношения между ученици с 

различен етнически произход. 

 

Слаби страни 

 Дисбаланс в пълняемостта на 

паралелките.  

 Голям брой безпричинни отсъствия.  

 Недостатъчна дисциплинираност на 

учениците и лоши прояви по време 

на учебни занятия. 

 Недостатъчна мотивация на 

учениците за усвояване на трайни 

знания. 

 Необходимост от по-активна работа 

с ученици с различни 

индивидуални потребности.  

 Неефективно осъществяване на 

диалог между родител и учител, 

липса на заинтересованост от 

страна на родителя. 

 Работа в ГЦУОП с ученици от 

различни класове в смесени групи. 
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Квалификационните дейности в училището са насочени в две направления: 

вътрешноквалификационна и външноквалификационна дейност, които са съобразени с 

потребностите на педагогическата колегия и новите тенденции в педагогическата теория и 

практика.                   

Вътрешноквалификационната дейност включва: 

 Методически срещи и дискусии; 

 Тематични педагогически съвети; 

 Открити уроци; 

 Мултимедийни уроци; 

 Работа с класните ръководители; 

 Семинари – практикуми относно оформянето на училищната документация; 

вътрешното и външното оценяване, работа с ученици със СОП;  

 Работни срещи. 

 

Външноквалификационната дейност се осъществява в следните насоки: 

 

 Участие и обучение на учителите в методически сбирки, организирани от РУО - Враца; 

 Участие в курсове за повишаване на професионалната квалификация, организирани от 

ДИУУ – в София, Стара Загора, Варна; 

 Участие в семинари и практикуми, организирани от други образователни институции; 

 Участие във форми за придобиване на квалификационни кредити, реализирани от 

специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и по 

програми на обучителни организации от Регистъра на МОН; 

 Квалификационната дейност в училището е съобразена с потребностите на 

педагогическата колегия, актуални проблеми на образователната практика и 

методическите новости. 
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Силни страни 

 Наличие на необходимия образователен 

ценз на учителите, както и добър 

педагогически опит; 

 Различен възрастов състав на 

педагогическия колектив; 

 Устойчивост в състава на 

педагогическия колектив; 

 Наличие на стремеж за усъвършенстване 

на педагогическата дейност; 

 Тенденция към повишаване интереса 

към допълнителни квалификации и 

преквалификации; 

 Съпричастност към учебната работа и 

развитието на училището; 

 Училището ползва специалисти от 

Общински център и Ресурсен център – 

Враца; 

 Изградена система за заместване на 

отсъстващи учители чрез мярката “Без 

свободен час”; 

 Системен контрол върху качеството на 

ОВП; 

 Екипност в работата на ръководството и 

учителите; 

 Методически обединения и 

вътрешноучилищни  комисии; 

 Инициативност, креативност, 

новаторство и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаби страни 

 Недостатъчно единство в изискванията 

към учениците; 

 Недостатъчно системна и 

последователна работа с ученици, 

които не постигат добри резултати; 

 Ненавременно нанасяне на оценките в 

дневниците; 

 Необходимост от използване на 

съвременни методи на работа; 

 Недостатъчна активност за кариерно 

развитие в учителската професия; 

 Адаптиране на стила и методите на 

работа на учителите и ориентиране на 

обучението към потребностите на  

обществото; 

 Работа с деца в риск – с различна 

мотивация, ценностна система, в 

мултикултурна среда, ученици със 

СОП; 

 Липса на главен учител, подпомагащ 

ръководството. 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  

НВО 4 клас  

Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети със средните 

резултати за областта и страната през учебната 2020/2021 година. 

Предмет 
Брой ученици 

в IV клас  
Неявили се Явили се 

БЕЛ 21 4 17 

Математика 21 5 16 

 
Учебен 

предмет 

Среден резултат в точки 

за училището  

Среден резултат в точки 

за областта 

Среден резултат в точки 

за страната  

БЕЛ 71,29 66,26 70,46 

Математика 42,92 47,38 57,33 
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Изводи от сравнението на резултата на училището с резултата на областно и национално и 

национално ниво: 

 БЕЛ – резултатите на учениците са по- високи с 5, 03 точки от  резултатите за областта 

и с 0,83 точки от резултатите за страната.  

 Математика – резултатите на учениците са с 4,46 точки по-ниски от резултатите за 

областта и с 14,41 точки от средния резултат за страната.  

 По БЕЛ – НВО резултатите  са с 0,31 по-ниски от средния резултат от годишната оценка 

в удостоверенията, а по Математика – НВО с 1,18 по-ниски от средния резултат в 

удостоверенията. 

 По БЕЛ учениците са постигнали много добри резултати, а по-математика 

задоволителни резултати на НВО. 

 

 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  

 

НВО 7 клас 

Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети със средните 

резултати за областта и страната през учебната 2021/2022 година. 

НВО БЕЛ: 

 

Брой ученици, участвали в НВО 103 

Брой неявили се ученици 2 - СОП 

Минимален бал 29,5 

Максимален бал 96 

Среден бал 68,65 

 

Среден 

резултат в училището 

Среден резултат 

в региона 

Среден резултат 

в страната 

68,65 49,43 53,63 

 

 

Изводи от сравнението на резултата на училището с резултата на областно и национално и 

национално ниво: 

- Резултатът е по-висок от резултатите на национално и на областно равнище. 

- Тенденции в развитието на резултатите през последните 3 години – през предходните две 

години резултатите са сравнително еднакви, през третата година резултатът се е повишил.  

- Постигнатите резултати на училищно ниво са много добри.  

 

НВО МАТЕМАТИКА: 

 

Брой ученици, участвали в НВО 103 

Брой неявили се ученици 0 

Минимален бал 0 

Максимален бал 79,25 

Среден бал 38,88 
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Съпоставка на резултатите на учениците от училището с резултатите на 

връстниците им от региона и страната.  
 

Среден резултат 

в училището 

Среден резултат 

в региона 

Среден резултат 

в страната 

38,88 26,38 35,32 

 

Изводи от сравнението на резултата на училището с резултата на областно и национално и 

национално ниво: 

Средният резултат в училището е 38,88 точки при максимум 100. Той е с 12,5 точки повече от средния 

резултат за региона и с 3,56 точки повече от средния резултат за страната. На национално ниво има 

спад в резултата, което се наблюдава и при нашите ученици. Резултатите на учениците са малко по-

ниски от очакванията към тях и могат да бъдат определени като адекватни на усилията, които те са 

положили през изминалите години. 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х КЛАС  

 

НВО по БЕЛ и по математика  

Таблица 1: Явили се на НВО, юни 2022 г.   

  

Предмет 

Брой ученици в 

Х клас в дневна 

форма 

Брой ученици в 

Х клас в други 

форми 

Неявили се 

БЕЛ 24 0 2 

Математика 24 0 1 

 

 

Таблица 2: Съпоставка на средния успех от НВО по предмети за училището със съответните 

резултати за областта и за страната за 2022 г.   

 

Учебен 

предмет  

Среден успех за 

училището   

Среден успех за 

страната   

Среден успех за 

областта  

БЕЛ  52,64  43,16  38,36  

Математика  42,97  34,72  28,73  

  

Изводи от получените резултати:  

Резултатите от НВО по български език и литература са с 14,28 т. по-високи от средния успех за 

областта и с 9,48 т. по-високи от средния резултат за страната. По математика резултатите 

също са по-високи от средните за областта – с 14,24 т., и за страната – с 8,25 т. Това говори за 

системна и професионална работа на учителите, преподавали БЕЛ и математика през 

изминалата учебна година.   

В сравнение с предходната учебна година резултатите са съответно – по БЕЛ – с 5,45 т. по-

нисък от предходната година, а по математика – с 8,33 по-висок.   

Постигнатите резултати са много добри и са съизмерими с резултатите на национално и 

областно ниво и с резултатите от предходната учебна година. Те са адекватни на усилията, 

положени от учителите и учениците.   
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Резултати по предмети от ДЗИ 

Съпоставка на средния успех от задължителните ДЗИ по предмети за училището със съответните 

резултати за страната за 2022 г.  

 

Учебен предмет 
Брой явили 

се 

Среден успех за 

училището – 

2022 

Среден успех за 

страната – 2022 
Разлика 

БЕЛ 20 54,03 52,77 +1,26 

Английски език – 

ниво В2 

8 39,00 68,04 -29,04 

ИЦ 7 62,93 58,77 +4,16 

ГИ 5 40,30 50,75 -10,45 

 

 

На ДЗИ по БЕЛ и история и цивилизации резултатите са по- високи от средните за страната. Няма 

слаби оценки. По география и икономика също няма слаби оценки, но зрелостниците са се представили 

под средните резултати за страната. Значителната разлика по английски език се дължи на получените 4 

слаби оценки, като общо са се явили на ДЗИ по АЕ - 8 зрелостници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съпоставка на средния успех от задължителните ДЗИ по предмети за училището със съответните 

резултати за областта за 2022 г. 

 

Учебен предмет 
Брой 

явили се 

Среден успех за 

училището – 2022 

г. 

Среден успех 

за областта – 

2022 

Разлика 

БЕЛ 20 54,03 48,53 +5,5 

Английски език – 

ниво В2 

8 39,00 64,01 -25,01 

ИЦ 7 62,93 64,57 -1,64 

ГИ 5 40,30 50,03 -9,73 
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Само на ДЗИ по БЕЛ училищните резултати са по-високи от средните за областта. На втория 

задължителен ДЗИ – ПП, резултатите са по- ниски.  Значителната разлика по английски език се дължи 

на получените 4 слаби оценки, като общо са се явили на ДЗИ по АЕ- 8 зрелостници. 

 

 

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ  

Учителският колектив има опит в разработването и реализирането на проекти по 

национални и международни програми: 

 
Работа по проекти   

 

Тема на проекта Анализ на участието Проблеми, идентифицирани 

дефицити 

Проект за предоставяне на 

средства за подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта 

Развитие на спортно – технически 

знания, умения и навици, 

мотивиране за редовни занимания 

с физически упражнения и спорт. 

Формиране на морално – волеви 

качества и потребности от 

здравословен начин на живот. 

Обезпечаване на материалната 

спортно–техническа база и 

подготовка за изпълнение на 

спортните цели. Подобряване на 

физическата дееспособност на 

учениците. Традиционно много 

добро представяне на Общинските 

игри. 

няма 

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА 
ЕРАЗЪМ+  

1Умения за преподаване в 

21ви век, базирано на  

компетентности и 

 Структурен курс, проведен в 
Дъблин, Република Ирландия от 
14.08 до 27 08.2021 г. и Берлин, 
Германия; 
Запознаване с нови и креативни 

няма 
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креативност. 
2 Таблети и смартфони. 

Използване на мобилните 

устройства като 

образователни инструменти  

методи и техники на преподаване, 
използването на образователни 
платформи и ИКТ  в обучителния 
процес по   английски език., както и 
т.н. "меки умения", свързани с 
емоционална интелигентност на 
учениците. 
 Обучението е базирано на най-

новите постижения на Методическа 

наука. 

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА 

ЕРАЗЪМ+ „Проект за 

артикулация на думи 

(CARES)“ 

 Проектът е насочен към 

усъвършенстването на уменията 

на учителите по английски език и 

развиване на нови компетентности 

и умения. След четири проведени 

визити, насочени и съсредоточени 

основно към часовете по 

английски език, всички страни са 

придобили нови умения и 

компетентности. Работи се с 

много нови приложения и 

платформи, както и нова 

методология.  

няма 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-

5.001-0001 „Равен достъп 

до училищното 

образование в условията на 

криза“ 

Училището участва по Дейност 1-

закупуване на технически средства за 

педагогически специалисти и 

ученици. В периодите на обучение в 

ОРЕС бяха разпределяни технически 

устройства на нуждаещите се 

ученици и учители по утвърдените в 

проекта критерии. 

няма 

ПРОЕКТ „Изграждане на 

интерактивни кабинети с 

цел дигитализация на 

учебния процес“ 

Доставени 5бр. интерактивни 

дисплеи и 5бр. софтуерен лиценз 

mozaBook 

няма 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-

2.012-0001 „Подкрепа за 

успех“ 

Сформирани  4 групи с ученици от 

пети клас за кариерно ориентиране, 

които са консултирани от кариерен 

консултант. 

няма 

 

 

Работа по национални програми  

 

Название на програмата Анализ на участието Проблеми, идентифицирани 

дефицити 

1.НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА „Участвай и 

променяй, родителят активен 

партньор в училищния 

живот“  

Създадена е  стабилна връзка между 

учител – родител – ученик. Изградени 

са отношения на взаимно уважение, 

доверие и толерантност между 

училището и родителите. 

Ограничена финансова 

стойност на дейностите по 

националната програма; 
недостатъчен брой часове на 

класните ръководители за 

подготовка и организация на 

дейностите, за подготовка, 

организиране и провеждане на 
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родителските срещи. 

2.НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА 

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА 
УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА” 
модул „Оптимизиране на 
вътрешната структура” 

Изплатени обезщетения при 

пенсиониране и при напускане на 

служители  

няма 

3.НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА „Без свободен 
час” 

Осигурено вътрешно и външно 

заместване на отсъстващи учители по 
програмата 

Неспазване на 2 месечния 

срок на отчитане 

4. НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА  

„Информационни и 
комуникационни технологии 
(ИКТ) в системата на 
предучилищното и 
училищното образование“ 

Усвоени средства за електронен 
дневник и интернет свързаност 

Ограничен финансов ресурс 
на програмата за хардуерно 

оборудване 

 

 

ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ОФИЦИАЛЕН САЙТ, БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ, 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ДР.  

СУ „Васил Кънчов” предлага приятна обстановка за работа и обучение. В 

образователния процес се използват съвременни технически средства и разнообразни 

мотивиращи техники и подходи, които провокират интереса на учениците и пораждат у тях 

желание за активна работа.  

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието – безжичен 

интернет и необходимата техника. Училището разполага с три компютърни кабинета. Част от 

класните стаи са оборудвани с мултимедийни проектори,  лаптопи и интернет, които могат да 

се използват във всеки учебен час. С тяхна помощ се реализират интерактивни уроци, правят 

се презентации, учениците могат да участват активно в часовете, да се ангажират в по -

активното усвояване на преподаваното учебно съдържание. Официалният сайт на училището 

дава цялостна информация за дейността и новостите в училището.  

Изградена е електронна система за видеонаблюдение. 
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 МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Силни страни 

 

 Добра материална база – модерно 

обзаведени учебни кабинети, три 

компютърни зали; 

 Два физкултурни салона; 

 Външна и вътрешна (подвижна) 

площадка по БДП; 

 Кът за четене към училищната 

библиотека; 

 Декинг площадка; 

 Достъп до Интернет, изградената Wi-

Fi мрежа; 

 Въведен е електронен дневник, 

наличие на информационни  

програмни продукти; 

 Кабинет за индивидуална и 

групова работа на педагогическия 

съветник; 

 Кабинет за индивидуална и 

групова работа  

 

 работа на ресурсните учители; 

 Учебно-технически средства – 

преносими компютри, мултимедии, 

компютърни терминални решения; 

 Ученически стол; 

 Библиотека; 

 Актова зала; 

 Лекарски  кабинет; 

 Парно отопление; 

 Изграждане на интерактивни 

кабинети с цел дигитализация на 

уч.процес – 5бр. интерактивен 

дисплей и 5бр. софтуерен лиценз 

mozaBook; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаби страни 

 

 Осъвременяване на МТБ и 

продължаване 

внедряването на иновации 

на базата на ИКТ; 

 Подобряване  на инфраструктурата; 

 Недостиг на техника за 

размножаване; 

 Реновиране на част от хранителния 

блок и оформяне на футкционална 

зала за обучение на учениците 

 

 

IV. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ( PEST ) 

 
Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има негативно 

въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония между мисията на училището и 
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неясно дефинираните изисквания към качеството на   образованието.  

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, 

която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на 

учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, 

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна  задача преминава 

през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен 

проблем на днешното време. 

Динамиката на икономическите, политическите и социални процеси, навлизането на 

информационните и комуникационни технологии налагат съществени промени в една 

традиционно консервативна сфера, каквато е образованието. В съвременния глобализиращ 

се свят образованието не може и не бива да остава затворена система. Въздействие се оказва 

върху всички елементи на образователно-възпитателния процес. 

Един от най-важните фактори за ефективността на обучението и възпитанието е 

семейството. Ръководството, учителите, класните ръководители в СУ „Васил Кънчов” са в 

постоянна връзка със семействата на учениците, макар че в последните години се забелязва 

тенденция за „абдикиране” на родители от грижата им за децата. Добра педагогическа 

практика е навременното откриване и диагностициране на проблемните ученици и 

стремежът за решаване на проблемите със съдействието на родителите. Задълбочаването на 

проблемите в съвременното българско семейство може да се превърне в отрицателен фактор 

във възпитателния процес. Екипната работа на преподавателите, класните ръководители, 

педагогическия съветник и ръководството на училището е предпоставка за преодоляването 

на тези отрицателни тенденции. Наложително е да се осигури постоянна възможност за 

консултации с психолог. 

В училището редовно се провеждат родителски срещи, общоучилищни и по класове.  

Важна роля в живота на СУ ”Васил Кънчов” играе Училищното настоятелство. 

Сътрудничеството между УН и педагогическия колектив има дългогодишни традиции в 

училището. Особено значима е иновационната идея в изучаването на мениджърската теория 

и практика, създадения в СУ „Васил Кънчов” в тясно сътрудничество с Училищното 

настоятелство Гост-лекторски институт „Училището и бизнесът”. Инициативата се дава 

възможност на учениците да общуват с мениджъри и специалисти в сферата на икономиката 

от преуспяващи български и международни фирми и компании. За реализирането на тази 

инициатива СУ „Васил Кънчов” е номинирано в категорията „Инвеститор в знанието” на 

Годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите.  

Училището поддържа дългогодишни връзки и сътрудничество с неправителствени 

организации при работа по проекти, свързани с мениджмънт и маркетинг на фирмата. 

Джуниър Ачийвмънт Worldwide е най-старата и най-бързо развиващата се такава 

организация в света, която е изградена на основата на партньорство между бизнеса и 

образованието. Ученици от СУ ”Васил Кънчов” участват ежегодно в разнообразните 

инициативи на „Джуниър Ачийвмънт“.  

Дейността на училището като образователна институция е в пряка зависимост от  

ефективното сътрудничество с РУО - Враца, Община Враца и др. Това е необходимо условие 

за нормалното протичане на училищния живот и за успешна реализация на стратегическите 

цели на СУ “Васил Кънчов”. 

 

 

 АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА  

 

STEP/ PEST анализ на външната среда 

Социални тенденции: Последствия за нас 

1.  Променяща се демографска 1.  Намаляване броя на ученици и 
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ситуация: намаляване на 

населението, ниска раждаемост  

паралелки  

2.  Увеличаване на малцинствената 

общност  

2.  Необходимост от интегриране и 

приобщаване на деца от ромското 

малцинство  

3.  Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователно-възпитателния 

процес  

3.  Липсват позитивни нагласи и 

мотиви за учене  

4.  Ниска заинтересованост на голяма 

част от родителите към 

случващото се в училище  

4.  Негативно отношение или 

подценяване на ролята на 

образованието  

5.  Нисък социален статус на 

учителската колегия  

5.  Негативизъм към учителската 

професия  

 

Технологически тенденции: Последствия за нас 

1.  Подобряване на технологичното 

обезпечаване на образователния 

процес  

1.  Ефективно използване на 

технологичната база в училище  

2.  Въвеждане повсеместно на ИКТ в 

българското училище  

2.  Учеличаване на броя на 

профилираните паралелки  

 

3.  Създаване на нови профили и/или 

професия:  

- Професия Сътрудник малък и 

среден бизнес 

3.  Запазване на профилираната 

паралелка Хумантарни науки  

4.  Промяна на нагласи и стереотипи 

в съответствие с изискванията и 

потребностите на обществото  

4.  Стремеж към повишаване 

качеството на обучението на 

основата на иновативното мислене  

Икономически тенденции: Последствия за нас 

1.  Световна финансова и 

икономическа криза  

1.  Съобразяване и актуализиране 

бюджета на училището с реалната 

ситуация  

2.  Ниски доходи на семействата, 

безработица сред част от 

родителите  

2.  Отпадане на ученици от училище  

3.  Недооценяване на учителския 

труд в новите влошени реалности  

З.  Недостатъчно желание за 

повишаване на квалификацията на 

част от учителите  

Политически тенденции: Последствия за нас 

1.  Реализиране на Закона за 1.  Промяна в организацията, 
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предучилищното и училищното 

образование 

формите и методите на обучение 

  

2.  Различно отношение към учителя 

и ученика, реален приоритет на 

образованието и ясни критерии за 

категоризация на училищата в 

страната  

2.  Достойно оценяване и заплащане 

на труда на учителя. Грижа за 

всяко дете - доброволно 

избирателно ангажиране в класни 

и извънкласни дейности.  

 

 

СРЕДНА ОЦЕНКА ОТ PEST АНАЛИЗА:  

Изводи: В близките няколко години икономическата и социална ситуация и тенденции 

няма да се променят драстично, поради което трябва да се обединим в усилията си да намалим 

пагубното им влияние върху себе си и върху нашите възпитаници.  

 

V. SWOT-АНАЛИЗ  

 

Целта на SWOT-анализа при разработване на стратегията е да се максимализира 

потенциалът на силните страни и възможностите на училището, а от друга страна да се 

минимализира въздействието на слабите страни и заплахите. Подробното изписване на всички 

елементи в SWOT-анализа позволява да се направи количествена и качествена оценка на 

ситуацията в училище и да се избере подходящият вид стратегия. Фокус- групата разработи 

следния SWOT-анализ: 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Високи образователни резултати при 

външно оценяване и ДЗИ; 

 Много добре комплектован и 

висококвалифициран учителски 

колектив; 

 Изградена система за повишаване 

квалификацията на учителите;  

 Утвърдени традиции в 

чуждоезиковото обучение – прием 

след седми клас; 

 Утвърдени традиции в профил 

„Предприемачество и бизнес”;  

 Много добра реализация на 

зрелостниците във ВУЗ; 

 Тенденция към усвояване на средства 

по програми на ЕС; 

 Добра материална база - 

специализирани кабинети, 

компютърни зали, физкултурен салон, 

библиотека; 

 Сформирани групи ГЦУОП (І-VІ клас)  

 Високи спортни постижения на 

училищните отбори от всички 

възрастови групи в спортовете 

волейбол, баскетбол и футбол;   

 Недостатъчна оптимизация на 

педагогическия и непедагогическия 

персонал;  

 Непълна диференциация на 

заплащането на учителите;  

 Недостатъчна активност на 

Ученическия съвет на децата, 

ученическото самоуправление не е на 

нужното ниво;  

 Недостатъчни резултати от 

използваните форми и методи за 

гражданско образование.         
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 Разработена високоефективна 

програма за работа с деца със СОП и 

наличие на квалифицирани 

специалисти; 

 Ритуализация на училищния живот-

знаме, знак, емблема, химн на 

училището; 

 Много добър ръководен екип;  

 Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

бюджети; 

 Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба; 

 Силна синдикална организация;  

 Партниращо настоятелство;  

 Ефективна и резултатна дейност на 

комисията за борба срещу асоциалните  

прояви на учениците.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Включване на родители в училищни   

инициативи и съвместни дейности; 

 Ефикасни взаимодействия при външни 

контакти, редовна обмяна на мнения 

със социалните партньори – родители, 

служби, социални звена и др.; 

 Съпричастност и съдействие на 

училищното настоятелство към 

разрешаване на училищни проблеми; 

 Добра транспортна осигуреност на 

учениците до училището; 

 Промени в общинската политика, 

които биха поставили училището в 

благоприятна позиция спрямо други 

конкурентни училища; 

 Адаптиране на стила и методите на 

работа на учителите и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

обществото;  

 Разширяване на извънкласните 

дейности, реализиране на дейности на 

открито с цел привличане на ученици; 

 Продължаване внедряването на 

иновации на базата на ИКТ; 

 Участие на учениците в европейски 

проект по  Програма „ЕРАЗЪМ+”. 

 

 Условия на криза, повишаване на 

безработицата, влошаване на 

икономическото състояние на 

населеното място; 

 Неблагоприятна демографска прогноза 

и намаляване броя на учениците; 

 Неблагоприятни конкурентни условия. 

 Негативно отношение към училището и 

липса на мотивация за учене; 

 Отлив от учителската професия. 

 

 

Изводи: 

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на училището. 

Най-силно изразени негативни фактори са икономическата  и  социална  среда,  които имат 

определящо значение.  

Направените анализи на факторите на външната среда, както и SWOT анализа, 

разглеждат четири елемента, които идентифицират организацията като относително 
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балансирана между две основни сумарни въздействия (позитивно и негативно), с 

преобладаващо положително влияние. 
 

 

Организация  Положително влияние  Негативно влияние  

Вътрешна среда  Силни страни – 18  Слаби страни – 4  

Външна среда  Възможности – 9  Заплахи – 5 

Общо (абсолютен дял)  27  9  

Общо (относителен дял)  75%  25%  

Квантифицираният SWOT-анализ представя разпределението на отделните елементи по 

абсолютен (количествен) и относителен (процентно съотношение) спрямо общия сбор. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички използвани досега инструменти позволяват окончателното групиране на 

ресурсите в TOWS  матрица, където принципно са заложени основанията за 

съдържанието на стратегията. 

 

TOWS матрица Възможности - 9 Заплахи – 5 

 

 
Силни страни (S)  - 

18 

SO “Maxi-Maxi” 

 Офанзивна стратегия 

 (използва силните страни 

за 
 максимилизиране на 

 възможностите) 

ST “Maxi-Mini” 

Стратегия на адаптация 

(използва силните страни за 

минимизиране на заплахите) 

 

 
Слаби страни (W) - 4 

WO “Mini-Maxi” 

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите 

за минимизиране на 

слабите страни) 

WT “Mini-Mini” 

Стратегия на оцеляване 

(стреми се да минимизира 

слабите страни и да избягва 

заплахите) 

 

В сегашната ситуация предвид обективните обстоятелства, произтичащи от 

съотношението между негативното и позитивното въздействие на факторите на външната 
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среда, най-приемлив е изборът на Офанзивна стратегия. 

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на силни външни 

фактори, ще задейства логиката на промяна към Стратегия на адаптация. 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 
 

 

VI. ВИЗИЯ  

 

СУ „Васил Кънчов“ – конкурентноспособно средищно училище, с история, изградени 

традиции и амбиции да бъде бизнес училището на Северозападна България. Образователна 

институция с утвърден авторитет в бързо изменящите се условия на учебно-възпитателния 

процес, формираща у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели.  

Вярваме, че СУ „Васил Кънчов“ гр. Враца ще се утвърди като средище за формиране на 

автономни  личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за 

силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.   

 

VII. МИСИЯ  

 

Средно училище „Васил Кънчов“ – гр. Враца  осигурява за учениците качествен 

образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, 

усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и 

уважение към потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да 

даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в 

социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно 

собствено поведение.   

 

VIII. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

Изграждане на образовани, креативни и социално ангажирани личности с 

формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.  

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

1. Създаване на условия за оптимално 

развитие на творческия потенциал и 

заложби на учениците  

1.1 Организиране на урочната работа в 

съответствие с личностно – центрирания 

подход;  
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 1.2 Създаване на условия за провеждане на 

факултативни форми;  

1.3 Развиване на съвременни и ефективни 

форми на ученическо самоуправление; 

1.4 Превенция и противодействие на 

асоциалните прояви на учениците.  

2. Гражданско образование  

 

2.1 Подготовка на достойни и 

самостоятелни граждани, които имат 

съзнание за своята роля и отговорност; 

2.2 Изграждане на съдържателното ядро на 

гражданското образование; 

2.3 Повишаване ролята на класния 

ръководител за гражданското 

образование на учениците;  

2.4 Създаване на толерантна 

мултиетническа среда и формиране на 

знания, умения и компетентности за 

работа в такава.  

3. Повишаване ефективността на управление 

на училището в условията на делегиран 

бюджет  

 

 

3.1 Подбор на кадровия персонал;  

3.2 Реализиране на план-прием, съобразен с 

демографските реалности на региона;  

3.3 Осъвременяване на системата за оценка 

и контрол на качеството на 

образователния процес;  

3.4 Подобряване на комуникативната среда: 

ръководство – учители, ръководство – 

ученици, учители – ученици, класни 

ръководители – ученици, ръководство и 

учители – родители;  

3.5 Подобряване на работата на 

Училищното настоятелство;  

3.6 Дейности с Обществен съвет. 

 

4. Привличане на ресурси от външната среда  

 

4.1 Изграждане на капацитет за 

разработване на проекти и участие в 

национални и европейски програми за 

развитие на образованието;  

4.2 Създаване на контакти и сътрудничество 

с неправителствени организации;  

4.3 Привличане на родителите в дейностите 

на училището.  

5. Висока материална и технологична 

обезпеченост на образователния процес  

5.1 Поддържане и модернизиране на 

материалната база на училището.  
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IX. МЕРКИ  

 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

СРОК 

1.1.1. 

Превръщане на 

учителя в 

творческа 

личност с 

достойно 

обществено 

положение. 

 Насочване усилията 

на учителя към 

творческото 

развитие на всеки 

ученик; 

 

 Организиране на 

квалификационни 

дейности според личните 

предпочитания на 

учителите на принципа на 

доброволност, осъзната 

потребност и обективна 

оценка за тяхната 

полезност. 

Издигане авторитета на 

учителската професия 

Овладяване и прилагане 

на личностноцентрирания 

подход. 

 

Участия на учителите в 

обучения и тренинги. 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

1.1.2. 

Стимулиране на 

учителите, 

прилагащи 

иновационни 

методи в работата 

си  

 Материално стимулиране 

чрез диференцирано 

заплащане на труда по 

определени и известни 

критерии.  

 

Стремеж за изява и 

въвеждане на иновационни 

методи.  

Постоянен  

1.1.3. 

Стимулиране на 

развитието на 

всеки ученик  

 Използване на 

разнообразни форми за 

стимулиране на учениците 

в съответствие с новите 

образователни изисквания;  

 Усъвършенстване 

организацията и 

методиката на преподаване 

за стимулиране изявите на 

всеки ученик.  

 

 

Проследяване развитието 

на всеки ученик.  

 

 

 

 

Постоянен  

1.2.1. 

Оптимизиране на 

мрежата от 

извънкласни 

форми, съобразно 

желанията на 

учениците  

 Избор на извънкласни 

форми с оглед интересите 

на децата и представяне на 

резултатите пред 

обществеността.  

 

Повишаване броя на 

учениците, включени в 

извънкласните дейности.  

Постоянен  

1.2.2. Създаване 

на оптимални 

условия, 

повишаване на 

мотивацията и 

стимулиране на 

учениците с 

изявени 

способности в 

 Планиране на мероприятия 

за изява съвместно с 

Ученическия съвет, 

популяризиране на изявите 

и награждаване на 

талантливите ученици.  

 

Участие в олимпиади, 

състезания, семинари, 

чествания, дискусии, 

дебати, конференции. 

Активно взаимодействие на 

медии, ученици и училище.  

Постоянен  
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дадена област на 

науката, 

изкуствата и 

спорта  

1.3.1. Издигане 

ролята и 

авторитета на 

Ученическия 

съвет в 

управлението на 

училището  

 Участие на Ученическия 

съвет при обсъждане на 

училищни проблеми, в 

които учениците са 

заинтересована страна;  

 Делегиране правомощия на 

УС по отношение реда и 

дисциплината в училище;  

 

 Повишаване ефективността 

и обхвата на 

взаимодействие между 

учениците.  

 

Право на глас, внасяне на 

аргументирани 

предложения.  

 

 

Изграждане на ученически 

комисии с регламентирани 

права и задължения.  

 

Увеличаване броя на 

оперативните заседания и 

мотивирано участие в тях.  

Постоянен  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Постоянен  

1.3.2. 

Разширяване 

дейността и 

възможностите на 

Ученическия 

съвет  

 Планиране и реализация на 

ученически мероприятия с 

обществено значима цел.  

 

Провеждане на ученически 

кампании.  

 

Ежегодно  

 

1.4.1. 

Подобряване 

дейността на 

училищната 

комисия за 

превенция на 

противообществе

ните прояви на 

учениците  

 Актуализиране състава и 

дейностите на комисията с 

оглед приоритетни, 

значително разпространени 

асоциални прояви сред 

учениците;  

 Актуализиране и прилагане 

на процедурата по налагане 

на наказания на ученици;  

 

 

 Активно взаимодействие с 

МКБППМН, ЦОП и Отдел 

„Закрила на детето”. 

Ограничаване и свеждане 

до минимум на 

асоциалните прояви на 

учениците.  

 

 

Индивидуално-

корекционни програми с 

набелязани мерки за 

въздействие.  

 

Инициативност от 

членовете на УК за 

осъществяване на 

ползотворно 

сътрудничество. 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

1.4.2. 

Оптимизиране на 

системата и 

дейности за 

превенция при 

ученици, 

живеещи в 

условия на 

повишени за 

нормалното им 

развитие рискови 

фактори  

 Интензивна подкрепа на 

деца и родители;  

 Координирано 

взаимодействие с органите 

за закрила на детето;  

 

 Актуализиране дейността 

на Координационния съвет 

по Механизма за 

противодействие на 

насилието и тормоза между 

децата и учениците в 

училище.  

 

Редуциран риск от отпадане 

от училище.  

Своевременна и адекватна 

помощ на деца в риск, 

превенция на асоциално 

поведение.  

Ограничаване проявите на 

агресия и тормоз между 

учениците.  

Ежегодно  

 

Ежегодно  

  

 

 

Ежегодно  
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2.1.1. Изграждане 

на класови 

общности и 

развитие на 

качествени 

взаимоотношения 

между учениците, 

утвърждаване на 

хуманистични 

ценности в 

класната стая  

 Включване в плановете на 

класния ръководител на 

дейности, свързани с тази 

подцел;  

 

 Организиране на 

инициативи на ниво випуск 

или етап, подчинени на 

целта.  

 

Подобряване на 

взаимоотношенията между 

учениците в паралелката, 

випуска, между всички 

ученици.  

Подобряване на 

психоклимата в класа и 

резултатите от учебно-

възпитателната дейност.  

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

2.2.1. Поставяне 

на конкретните 

цели и уточняване 

на съдържанието 

на гражданското 

образование за 

всеки от етапите в 

училище  

 Актуализиране на 

програмата за гражданско 

образование.  

 

Конкретна, целенасочена и 

резултатна работа на 

всички учители и класни 

ръководители.  

Ежегодно  

2.3.1. Превръщане 

на класния 

ръководител във 

възпитател и 

консултант на 

учениците и 

партньор на 

родителите  

 Превръщане на часа на 

класа в час за полезни 

инициативи, свързани с 

личностните потребности и 

желания на младите хора;  

 Взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителските активи по 

темите за ЧК. 

 

Подобряване на 

взаимоотношенията класен 

ръководител – ученик.  

 

 

Подпомагане и привличане 

на родителите в живота на 

училището.  

Постоянен  

 

 

 

 

Постоянен  

 

2.3.2. Попълване 

на 

информационния 

дефицит в 

подготовката на 

класния 

ръководител  

 Обучение на класните 

ръководители – на 

вътрешноучилищно и 

извънучилищно ниво.  

 

Повишаване на 

компетентността и 

възможностите за 

въздействие на класния 

ръководител върху 

формиране на достойни 

граждани.  

Постоянен  

2.4.1.Подготовка 

на учителите за 

работа в 

мултикултурна 

среда  

 Участие в семинари и 

конференции, свързани със 

създаване на толерантна 

мултиетническа среда. 

Повишаване 

компетентността на 

учителите за работа в 

мултикултурна среда. 

Ежегодно  

2.4.2. Създаване 

на толерантна 

мултиетническа 

среда  

 Провеждане на разговори с 

родителите на деца от 

различни етноси;  

 Провеждане на срещи и 

разговори при нужда на 

педагогическия съветник с 

децата от етническите 

малцинства;  

 Планиране и реализиране 

на дейности на обучителен 

училищен екип за работа с 

деца от различни етноси.  

Родителите да бъдат в 

помощ на децата.  

 

Улесняване адаптацията на 

учениците от етническите 

малцинства към новата 

образователна среда.  

 

Намаляване броя на 

отпадналите ученици.  

В началото 

на всяка уч. 

година 

Постоянен  

 

 

 

 

В началото 

на всяка уч. 

година 
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3.1.1. 

Целенасочена и 

ефективна 

кадрова  

политика  

 Разработване на вътрешни 

критерии за кадрова 

политика, основани на 

личния принос за 

изпълнение на мисията и 

целите на училището.  

Изработване на система от 

критерии за личен принос в 

развитието на училището.  

2022-23 г.  

3.2.1 

Оптимизиране на 

приема на 

ученици в I клас и 

VIII клас –

профилирана 

подготовка  

 Увеличаване пълняемостта 

на паралелките;  

 Осъществяване на прием в 

две профилирани 

паралелки след завършено 

основно образование;  

 Повишаване качеството и 

ефективността на работа с 

учениците със СОП.  

Осъществяване на прием в 

една паралелка І клас и 

четири паралелки V клас. 

Две паралелки VIII клас – 

за профилирана и за 

професионална подготовка.  

 

По-добро адаптиране на 

учениците със СОП и 

задържането им в училище 

за по-нататъшно обучение.  

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

 

 

Постоянен  

3.2.2. Реализиране 

приема на 

учениците след 

VII клас  

 Сформиране на 

маркетингов екип;  

 Подобряване на 

маркетинговата дейност на 

училището.  

Утвърждаване на Профил 

хуманитарни науки. 

Ежегодно  

3.2.3. Ефективно 

функциониране на 

маркетинговото 

звено  

 Маркетинг и реклама на 

училището;  

 Провеждане на кампания за 

прием на ученици на 

следните нива:  

 прием I клас  

 прием V клас 

 прием след основно 

образование.  

Реализиране на план – 

приема.  

Ежегодно  

3.3.1. Контрол по 

изпълнението на 

ДОС  

 Промяна на целите на 

контролната дейност на 

директора и заместник- 

директора, съобразно 

целите на стратегията.  

 

Подобряване качеството на 

контролната дейност.  

Ежемесечн

о  

3.3.2. Мерки за 

предотвратяване 

на 

преждевременнот

о напускане на 

училището и 

образователната 

система – 

превенция, 

интервенция и 

компенсиране 

 Осигуряване на позитивна 

образователна среда – 

училищен климат, 

атмосфера на 

взаимоотношения, 

управление; 

 Разработване и изпълнение 

на програма за превенция, 

подобряване на капацитета 

на педагогическите екипи 

за идентифициране на 

причините за отпадане, 

разработване и прилагане 

на механизми за контрол; 

 Разработване на система за 

намаляване на отсъствията 

Задържане на учениците в 

училище.  

 

 

 

 

Предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училището и 

образователната система. 

 

 

 

 

Идентифициране на 

учениците, застрашени от 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 
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на учениците, 

партньорството с други 

заинтересовани страни и 

специалисти за работа с 

уязвими семейства и 

общности, развиване на 

дейности в подкрепа на 

всеки ученик;  

 Развиване на 

междуучилищни 

инициативи и системен 

обмен на добри практики за 

превенция на 

преждевременното 

напускане на училище.   

преждевременно напускане 

на училище, както и на 

причините за всеки 

конкретен случай. 

Активно взаимодействие 

между родители, деца и 

ученици и педагогически 

специалисти. 

Използване на 

ученическото 

самоуправление за 

превенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

3.4.1. Стремеж 

към постигане на 

максимална 

прозрачност и 

откритост в 

управленската 

дейност  

 Организиране на 

периодични работни срещи 

за отчитане на дейности и 

средства и решаване на 

назрели проблеми и 

конфликти;  

 Разширяване участието на 

неформални групи от 

учители и ученици при 

вземане на управленски 

решения.  

Създаване на условия за 

делова, хуманна атмосфера 

на откритост, гласност, 

лоялност.  

Постоянен  

 

 

 

 

 

Постоянен 

3.4.2. 

Осъществяване на 

постоянна връзка 

и взаимодействие, 

ефективна 

координация 

между всички 

звена на 

училищната 

общност  

 Ежегодно провеждане на 

официални срещи на 

ръководството на 

училището със 

зрелостници, новоприети 

випуски, а при 

необходимост и с 

проблемни паралелки и 

неформални общности;  

 Използване на всички 

средства за информираност 

и публичност.  

 

Подобряване на 

комуникативната среда и 

психоклимата в училище.  

Ежегодно  

3.4.3. Изграждане 

на отношения на 

сътрудничество и 

реално 

партньорство в 

процесите на 

обучение и 

възпитание  

 Усвояване от учителите на 

нови педагогически 

техники и практики чрез 

иновационни форми на 

квалификационна дейност.  

 

Изчистване на стереотипи, 

формализъм и бюрокрация 

от пряката работа на 

учителите и провеждане на 

смислени, запомнящи се 

уроци и инициативи.  

Постоянен  

3.4.4. 

Приобщаване и 

участие на 

родителите в 

дейностите на 

училището  

 Нови форми на 

приобщаване на 

родителската общност – 

чрез диференцирани, 

тематични или 

индивидуални срещи с 

родители на проблемни или 

Позитивно отношение към 

училището и 

образованието.  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 



30 

 

надарени деца;  

 Съвместни дейности с 

родителските активи в 

помощ на училището. 

 

Приобщаване на 

родителите към училищния 

живот и подобряване 

взаимодействието ученик – 

учител – родител. 

 

Ежегодно  

 

3.5.1. Съгласуване 

на настоящите 

нормативни 

документи –

правилници, 

планове със 

Закона за 

предучилищното 

и училищното 

образование  

 Подробно запознаване, 

задълбочено 

интерпретиране и 

адаптиране на 

педагогическия колектив 

към промените в 

нормативната уредба. 

 

Постигане на по-високо 

качество на образователно- 

възпитателния процес.  

2022-23г. 

3.5.2. 

Актуализиране на 

критерииите в 

картата за ДТВ за 

постигнати 

резултати от 

труда на 

педагогическия 

персонал  

 Сформиране на екип от 

доброволци;  

 Оптимизиране на 

системата от критерии при 

определяне на ДТВ.  

 

Система за оценка и 

стимулиране на 

педагогическите кадри.  

2022-23г. 

3.5.3. Превръщане 

на осъзнатата 

дисциплина и 

самодисциплина в 

основен 

приоритет  

 Осъществяване на 

дежурство в междучасията 

от ученици, предложени от 

Ученическия съвет.  

 

Намаляване на нежеланите 

негативни прояви.  

2022 -23г. 

3.6.1. Повишаване 

ролята на 

Училищното 

настоятелство в 

живота на 

учебното 

заведение  

 Присъствие и участие на 

представители на 

Училищното настоятелство 

в инициативи на 

училището.  

 

Подобряване на съвместна 

дейност.  

Постоянен  

3.6.2. 

Утвърждаване на 

Гост-лекторския 

институт 

„Училището и 

бизнесът“ като 

иновационна 

форма за 

обучение и 

възпитание 

 Дейности, предложени и 

осъществени от 

Училищното настоятелство  

 

Обогатяване на училищния 

живот. Повишаване на 

интереса към училищния 

живот и на мотивацията на 

учениците за активно 

участие в учебно-

възпитателния процес. 

Повишаване авторитета и 

конкурентноспособността 

на училището.  

Постоянен  

3.6.3. Търсене на 

начини и форми 

за финансиране и 

дофинансиране на 

част от 

 Подпомагане на социално 

слаби ученици;  

 Награди за изявени 

ученици.  

Оказване на помощ на 

училището в ситуация на 

криза и делегиран бюджет.  

Постоянен  
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училищните 

дейности от 

училищното 

настоятелство  

3.6.4   Създаване 

на условия за 

активна и 

демократично 

функционираща 

общност  

 Създаване на Обществен 

съвет 

Политики и мерки за 

подобряване качеството на 

образователния процес. 

Постоянен 

4.1.1. Създаване 

на екипи за 

разработване на 

проекти  

 Мотивиране и подпомагане 

на учителите;  

 Споделяне на опит с екипи, 

разработвали и 

реализирали проекти. 

Повишаване качеството на 

ОВП чрез работа по 

проекти.  

Постоянен  

4.1.2. 

Утвърждаване на 

мениджъри по 

управление на 

спечелени 

проекти  

 Участие в национални 

обучения, практикуми и 

обмяна на опит с 

утвърдени мениджъри.  

 

Максимално постигане 

целите на проекта чрез 

качествен мениджмънт.  

Ежегодно  

4.2.1. Привличане 

на партньори за 

участие  

 Поддържане на създадени 

партньорски 

взаимоотношения;  

 Търсене на нови 

партньори;  

 Привличане на 

възпитаници на училището 

с успешна професионална 

реализация.  

Съвместни дейности по 

проекти с партниращи 

организации.  

Ежегодно  

4.3.1. Мотивиране 

и привличане на 

родителите за 

участие в 

дейностите на 

училището  

 Участие на родители в 

подготовката и 

провеждането на училищни 

мероприятия и 

извънкласни дейности.  

Материална и морална 

подкрепа от родителите за 

организиране и реализиране 

на класови или училищни 

изяви.  

Постоянен  

4.3.2. 

Оптимизиране 

дейността на 

Училищното 

настоятелство  

 Създаване на работни 

групи за подкрепа на 

различни дейности.  

 

Подобрена съвместна 

дейност.  

Реално участие при вземане 

на управленски решения.  

Постоянен  

4.3.3. Привличане 

на родители в 

работата на 

постоянните 

училищни 

комисии  

 Активно включване на 

родители на ученици в 

УКПППУ. 

Намаляване броя на 

асоциалните прояви на 

учениците.  

Подобряване на качеството 

на работа на училищните 

комисии.  

Постоянен  

5.1.1. Изграждане 

на фитнес зала  

 Ремонт на складовата част 

на хранителния блок и 

обособяване на 

помещението като фитнес 

зала. 

Подобрена училищна среда  2022 – 24 г.  

5.1.2. Поддържане  Създаване на работни Подобрена естетична и Ежегодно  
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на вътрешното 

обзавеждане и 

украса  

групи за поддържане и 

актуализиране на 

компонентите на 

вътрешната украса 

(витрини в коридори и 

кабинети, озеленяване и 

др.).  

 

функционална среда за 

обучение и развитие.  

5.1.3 Реновиране 

на таван и класни 

стаи 

реновиране на таваните и 

ел. захранването в класните 

стаи на първя /финансиране 

от МОН и/или община 

Враца/; 

Подобрена среда за 

обучение. 

2022-24г. 

 

Финансиране 

      Делегираният бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в 

системата на училищното образование, е положителна стъпка за развитието на нашето училище. 

Финансовите ресурси са насочени към постигане на целта и реализирането на дейностите и действията   

на училищната стратегия. През четиригодишния  период по изпълнението й ще разчитаме на 

поетапното увеличение на средствата за образование предвидени в държавния бюджет, посредством 

увеличаването на ЕРС за издръжка на един ученик . Увеличението на финансовите средства ще бъде 

съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на 

ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено 

образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във 

формулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, 

посещаемост и брой на завършилите етап/степен на образование ученици и продължили образованието 

си в други образователни институции , в модела на разпределение на средствата в системата. Размерът 

на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към началото на съответната година и ще 

претърпи корекция спрямо брой ученици към началото на месец декември за всяка  година. С 

въвеждането на целодневно обучение за учениците от цялата основна степен на образование ще можем 

да получаваме финансови средства за пълноценното му реализиране, вкл.  възнагражденията на 

възпитателите.  

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на допълнителни финансови средства от 

МОН, ММС и / или Община Враца за: 

- учебници за учениците от1. до 7. клас;  

- капиталови разходи за ремонтни дейности в района на училището; 

- спорт; 

- добавка за ученици на ресурсно подпомагане;  

- целеви средства за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в 

дневна форма на обучение;  

- средствата по национални програми за развитие на образованието в РБ; 

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение. 

Средствата за диференцирано заплащане, СБКО и квалификация на учителите са част от бюджета на 

училището, който е формиран на базата на средствата от единните разходни стандарти за всеки ученик 

и компонентите на формулата за община Враца. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните 

правила за работна заплата.  

Нашите усилия ще бъдат насочени към:  

1. Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите 

ресурси на ниво училище.  

2. Повишаване на действията  ни за реализиране на дейността , за по – пълноценно  оползотворяване на 
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средства от Европейския съюз. 

3. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми. 

4. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и 

финансовата дейност на училището.  

5. Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни 

дейности с училищното настоятелство. 

X. НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще се изработва годишен план 

с конкретните срокове и отговорници. Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно 

от фокус-групата, участвала в нейното разработване. Наблюдението ще се отчита с доклад 

пред Педагогическия съвет.  

Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови 

обстоятелства и потребности. Тя се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в 

случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база 

на средното образование. 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.09.2022 Г. ДО 14.09.2023 Г. 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и комисии, 

план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване на класните стаи. Делегиран бюджет  до 15.09. на 

всяка година 

3. Достъп до интернет и монтиране на 

интерактивен дисплей  във всяка класна стая. 

Делегиран бюджет и 

национални програми 

на МОН 

до септември 

2026 г. 

5. Кандидатстване по национални програми на 

МОН 

Финансиране от 

програмата 

постоянен 

7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

8. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

постоянен 

9. Продължаване на работата по програма „Без 

свободен час“ 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

10. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с Регионална библиотека 

„Хр. Ботев” и Регионален исторически музей - 

Враца 

Смесено финансиране постоянен 
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11. Продължаване на традицията за провеждане на 

благотворителни Коледни и Великденски 

базари 

Дарения всяка учебна 

година 

12. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания, участие в 

международен проект „Move Week“. 

Делегиран бюджет, 129 

ПМС 

постоянен 

13. Управление на проекти по програма „Еразъм 

+“ с чуждестранни партньори. 

Финансиране от 

програмата 

2022 – 2026 

година  

 


