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СТРАТЕГИЯ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ  

„ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 година 

 

Актуализацията е приета на Педагогически съвет с протокол № 10/ 08.09.2016г. 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ  

„ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ гр. ЕЛХОВО 

за периода 2016 – 2020 година 

 
 Стратегията за развитието на Профилирана гимназия се основава на принципите и насоките 

на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО – Ямбол и спецификата на училището. Стратегията е 

изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и е приета на заседание на 

педагогическия съвет, проведено на 08.09.2016 г., Протокол № 10. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящата стратегия определя развитието на Профилирана гимназия „Свети Климент 

Охридски“, гр. Елхово през периода 2016 – 2020  чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, 

методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство. 

 Разработената стратегия се основава на общоприетите ценности и идеите, заложени в 

Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Национална  програма за 

развитие на училищното образование и предучилищното възпитание, стратегия „ Европа 2020“. 

 Стратегията на Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ е резултат от 

необходимостта от промяна в приоритетите на училището, което да се превърне в организатор, 

създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови 

компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. 

 Новата мисия на училището можем да открием в доклада на ЕК по образование, в който са 

формулирани следните четири приоритетни стълба: 

 

 Учене за знания и компетенции / „ да се учим да учим“/; 
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 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения / „ да се учим да правим“/; 

 Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели / „ учене за да живеем в разбирателство с 

другите“/; 

 Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /“да се учим да 

бъдем“/; 

 Най-голямото достойнство на програмата за развитие на образованието е идеята да се 

възстановят и хармонизират отношенията на училището с постоянно изменящата се външна среда. 

На тази база са изведени двете стратегически цели: 

 Равен достъп до образование и качествено образование. Равният достъп до образование е 

израз на политиката за прилагане на личностен подход, в съобразяване с индивидуалните 

особености и различия на всеки ученик. 

 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. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И 

ВЪНШНАТА СРЕДА 

 
 Училището като институция работи в условията на социална среда, която оказва влияние 

върху мотивацията за учене и върху поведението на учениците. Основният провлем е свързан с 

оптимизиране на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила 

на работа на учителите. Решаването на тази задача е свързана с повишаване мотивацията на 

учителите в училище. 

 При анализа на състоянието на външната среда е използвана методиката на PEST анализа  

/въздействието на политическата, икономическата, социалната и технологична среда/. 

 

Анализ на тенденциите на външната среда 

 
Среда Въпроси, засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия 

Политическа   Несъответствие с 

Лисабонската стратегия 

за икономическо и 

социално обновление 

на Европа. 

 Разминаване между 

обществените 

потребности и 

продукта на 

образованието 

 Качествена промяна в 

методите и организацията 

на обучение 

 Внедряване на иновации 

на базата на ИКТ 

 Ново отношение към 

ученика и учителя 

 Нова образователна 

структура 

 Децентрализация 

Икономическа  Нестабилна 

икономика в 

условията на световна 

финансова криза 

 Световна финансова 

криза 

 Ниска мотивация на 

учителите за отговорно и 

съзнателно отношение към 

професионалните 
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 Ниски доходи на 

семействата 

 Безработни 

родители 

задължения 

 Ниска мотивация на 

учениците за учене и 

професионална реализация 

Социална  Влошаване на 

демографските 

показатели 

 Ниска 

заинтересованост на 

родителите 

 Отрицателно 

влияние на средата 

върху възпитанието 

на учениците и 

мотивите за учене 

 Нисък социален 

статус на учителите 

 Влияние на 

икономическата 

криза 

 Влошено качество на 

живота и 

предпочитания за 

мигриране в чужбина 

 Липса на мотиви в 

семейството за 

потребност от 

образование 

 Обществена 

търпимост към 

отрицателните 

явления в обществото 

и престъпността 

 Обществен 

негативизъм към 

учителската 

професия 

 Намаляване на броя на 

учениците 

 Нарастване на 

социалните различия между 

учениците 

 Ниска мотивация за 

учене 

 Нежелание на 

студентите да се реализират 

в учителската професия 

Технологична  Подобряване на 

технологичното 

обезпечаване на 

образованието 

 Използване на 

ИКТ, интернет и 

интранет 

 Промяна във 

визията и 

съдържанието на 

педагогическите 

технологии 

 Успешна политика 

на МОН за внедрява- 

нето на ИКТ в училище 

 Хармонизиране на 

нормативната уредба с 

европейските норми 

 Добра материална база, 

създаваща условия за пови-

шаване на ефективността на 

обучението 

 Преодоляване на 

консерватизма в 

образованието 

 Постигане на ново 

качество на образователния 

процес на основата на 

иновационно мислене 

 

Изводи:  
 Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското 

училище. Икономическата и социална среда затрудняват развитието на образователната система. 

Прогнозите за тяхното състояние и влияние са противоречиви. Като член на Европейския съюз, 

България ще се изравнява със стандартите на икономическо и социално развитие на останалите 

страни - членки. Може да се приеме, на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят 

неблагоприятното си въздействие върху образователната система, в т.ч. и в нашето училище. 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ 

 
Целта на SWOT анализа /силни, слаби страни, възможности и заплахи/ е да се определи 

количествено и качествено състоянието на училището като система. Приложи се групов метод на 

работа с цел оценката да бъде по – обективна. Чрез него се поставя стратегическата диагноза и е 
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база за извеждане на стратегическите цели и мерки във втората част на плана. В зависимост от 

преобладаващата тенденция се дефинира вида на стратегията, която следва да бъде приета. Екипът 

разработи следния анализ: 

 

SWOT - АНАЛИЗ 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 Реализиране на държавния план – прием 

– на 100 % 

 Високи резултати от ДЗИ 

 Развито ученическо самоуправление – 

ученически съвет, дежурство 

 Висока успеваемост при прием в 

престижни наши и чуждестранни ВУЗ 

 Малък брой пътуващи ученици 

 Преместени в други училища – само по 

семейни причини или смяна на 

местоживеене 

 Няма повтарящи ученици 

 Среден годишен успех на училището: 

Много добър 5, 21 

 Добри традиции в профилираното 

обучение 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ 

 Обезпеченост с правоспособни и 

мотививирани учители с добър 

педагогически опит 

 Квалифицирани учители, притежаващи 

ПКС 

 Наличие на стремеж за повишаване на 

квалификацията на учителите 

 Устойчиво запазване състава на 

педагогическия персонал 

 Съпричастност към образователно – 

възпитателния процес и развитието на 

училището 
 

СПОРТ 

 Високи спортни постижения на 

национално ниво, както и постижения в 

извънкласни изяви 

 Обновена спортна зала 
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 Наличие на богат библиотечен фонд 

 Неограничен достъп до интернет 

 Обновени съвременни кабинети 

 Мултимедиен кабинет 

 Просторна сграда, разположена сред 

красиво оформен и озеленен двор 
 

АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 Прием след VII клас – профилирано 

обучение 

 Актуализиране на учебните планове 

 Утвърждаване на лидерска позиция при 

осъществяване на образователно – 

възпитателния процес 

 Разширяване на извънкласните дейности 

според интересите на учениците 

 Активизиране дейността на екипите за 

участие и разработване на нови проекти и 

национални програми на МОН и други 

институции 

 Усъвършенстване дейността на УН и 

обществения съвет в посока на съпричастност 

и активизиране на родителската общност 

като трета страна на ОВП 

 Използване на физкултурния салон за 

организиране на спортни състезания и 

включване на повече ученици в тях 

 Активизиране на кампанията за прием на 

ученици чрез участие на бивши възпитаници 

на гимназията 

 Засилване дейността на ученическия 

съвет в училищния живот 

 Усъвършенстване квалификацията на 

класните ръководители по теми, свързани с 

гражданско образование 

 Популяризиране на постиженията на 

учениците сред родители и общественост 

чрез постоянни изложби, медийни изяви и 

други 

 Подобряване превантивната работа с 

деца в риск на УКБППМН 

 Мотивиране на учителите за кариерно 

развитие 
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 Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

бюджети 

 Усвояване на средства по Национални 

програми и проекти 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, представително и 

работно облекло и СБКО на персонала, 

ученически стипендии и издръжка на 

училището 

 Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 Благоприятна семейна среда 

 Добро взаимодействие с институции, 

базирано на имиджа на училището и 

високия му рейтинг 

 Благоприятно териториално 

разположение на училището  

- възможност за прием на ученици от 

общината 

- позитивно отношение към дейността на 

училището 

- предлаганите от училището дейности 

отговарят на очакванията и 

потребностите учениците и родителите 

 

СЛАБИ СТРАНИ РИСКОВЕ 
 Липса на мотивация за кариерно 

развитие в учителската професия 

 Недостатъчно прилагане на нови 

технологии и методи за учене в 

образователно – възпитателния процес 

 Недостатъчна активност на родителите и 

УН за подобряване на състоянието на 

МТБ 

 Недостатъчна заинтересованост и 

неосъществяване на навременна обратна 

връзка от страна на родителите 

 Необходимост от по – висока 

комуникативност на училищната 

общност за разширяване на 

сътрудничеството с факторите от 

социално – икономическата среда 

 Демографска криза в област Ямбол – 

намаляване броя на учениците 

 Нарастване на социалните различия 

между учениците 

 Засилено негативно отношение към 

училището и липса на мотивация за 

учене 

 Повишаване средната възраст на 

учителския екип 

 Отлив на млади кадри от учителската 

професия 

 

 
Съгласно SWOT анализа с най – голяма относителна тежест е релацията „Силни страни – 

възможности“, което определя агресивна  /лидерска/ стратегия за развитие на Профилирана 

гимназия „Свети Климент Охридски“ - гр. Елхово, утвърждаване на постигнатите позиции и 

насочване на усилията към нови перспективи. 
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 Отчитайки влиянието на новите реалности и най – вече на изискванията, произтичащи от 

Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка, Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ определя своята мисия като 

създаване на възможно най – добрите условия за развитие на личността на всеки един ученик, така 

че да се постигне пълноценна професионална и социална интеграция в обществото. Това, което ни 

отличава от другите, е високото равнище на успеваемост на нашите ученици на ДЗИ и високата 

професионална квалификация на педагогическия екип. 

  
МИСИЯ: Профилирана гимназия „Свети Килмент Охридски“  чрез постоянната си работа 

в екип от ученици, родители и педагози създава гаранции, че децата и младите хора в 

съвременното общество придобиват нагласата, знанията и уменията за учене през целия живот. 

Качественото и достъпно образование в нашето училище, съчетаващо националните традиции с 

европейското измерение, е насочено към развитие на индивидуалните възможности на всеки 

ученик като знаещ, мотивиран и способен за житейска и професионална реализация – член на 

гражданското общество. 

 Визията на профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ преминава през нейното 

минало и настояще. Утвърдила се през годините като водеща гимназия с 96 годишна история и 

най – вече с постиженията си в образователното дело, нейната визия я определя като ключов, 

притегателен образователен център, в който основна образователна ценност ще бъде високото 

качество на овладените знания и формираните компетенции.  

  
ВИЗИЯ: Да утвърдим Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ като 

конкурентно способно училище, формиращо у учениците знания и компетентности, национални и 

общочовешки добродетели. Училище, което насърчава и подкрепя всеки ученик в неговия 

стремеж към творческо развитие и професионална реализация.  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

 
 ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” В УСЛОВИЯТА НА РАСТЯЩА КОНКУРЕНЦИЯ ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНА 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ФОРМИРАНЕ НА КРЕАТИВНИ, СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО 

РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 
1. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ЧРЕЗ СЪЧЕТАВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА ВИСОК 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. 

2. ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ЛИЧНОСТИ С АКТИВНА 

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ. 

3. ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА КЪМ СТИМУЛИРАНЕ 

РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ 

УЧЕНИК. 

4. ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. 

5. РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. 

6. УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

Специфична цел 1.1 

Осигуряване на качествено и ефективно образование в съответствие с 

възможностите и потребностите на всеки ученик. 
Подцел 1.1.1 – Осигуряване  на качествено и ефективно образование 

Подцел 1.1.2 – Поставяне  на ученика в центъра на образователно – възпитателния процес 

Подцел 1.1.3 – Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите 

Подцел 1.1.4 – Засилване ролята на Училищното настоятелство и обществения съвет 

 

Специфична цел 1.2 

Внедряване иновационни техники и технологии в образователно -

възпитателния процес. 
Подцел 1.2.1 – Изучаване и прилагане на добри педагогически практики 

Подцел 1.2.2 – Стимулиране иновационното мислене на учителите 

 

Специфична цел 2.1 

Изграждане на образовани личности за активно взаимодействие със 

социалната среда и приобщаване към ценностите на гражданското 

общество. 
Подцел 2.1.1 – Превръщане  на училището в територия на учениците 

Подцел 2.1.2 – Формиране у учениците на общочовешки и национални ценности за 

пълноценна реализация в живота 

 

Специфична цел 2.2 

Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление. 
Подцел 2.2.1 – Делегиране правомощия на учениците 

Подцел 2.2.2 – Издигане ролята и авторитета на ученическия съвет 

 

Специфична цел 3.1 

Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на 

учениците. 
Подцел 3.1.1 – Подпомагане на талантливи ученици за участие в проекти и получаване на 

стипендия 

 

Специфична цел 4.1 

Подобряване и модернизация на материалната база на училището. 
Подцел 4.1.1 – Ефективно  използване на наличните кабинети 

Подцел 4.1.2 – Оборудване на всички кабинети със съвременни технологии 

Подцел 4.1.3 – Подобряване на вътрешния интериор на училището 

 

Специфична цел 5.1 

Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в 

европейски и национални програми за развитие на образованието. 
Подцел 5.1.1 – Създаване на екипи за разработване на проекти 

Подцел 5.1.2 – Утвържадаване на ръководители за управление на одобрените проекти 

 

Специфична цел 5.2 
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Разширяване мрежата на сътрудничество с Неправителствени организации. 
Подцел 5.2.1 – Привличане на партньори за участие по проекти 

 

Специфична цел 6.1 

Запазване на кадровия потенциал. 
Подцел 6.1.1 – Целенасочена и ефективна кадрова политика 

Подцел 6.1.2 – Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към придържането и 

доближаването на урочната работа към новите образователни ценности 

 

Специфична цел 6.2 

Привличане на учителите и учениците в управлението на училището. 
Подцел 6.2.1 – Участие на учители и представители на учениците в процеса на вземане на 

управленчески решения 

Подцел 6.2.2 – Делегиране  на правомощия 

 

Специфична цел 6.3 

Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на 

образователния процес. 
Подцел 6.3.1 – Контрол по изпълнение на Държавните образователни стандарти 

Подцел 6.3.2 – Внедряване на вътрешноучилищна система за качество на образователно – 

възпитателния процес 

 

Специфична цел 6.4 

Повишаване ролята на училищното настоятелство и обществения съвет в 

дейностите на училището. 
Подцел 6.4.1 – Участие  в дейности, свързани с празника на гимназията, тържества и изяви на 

ученици 

Подцел 6.4.2 – Подкрепа на ръководството на училището при изпълнение на училщната 

политика 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Подцели Дейности Очаквани резултати Срок 
Отговорни 

лица 

Подцел 1.1.1  

Осигуряване на 

качествено и 

ефективно образование 

Повишаване качеството на 

образователно – възпитателния  

процес по учебните предмети чрез 

адаптиране към различни методи 

за усвояване на знания, умения и 

компетентности 

Повишаване 

ефективността и 

качеството на 

образоватено – 

образователния процес 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 1.1.2 

Поставяне на ученика в 

центъра на 

образователно – 

възпитателния процес 

 Мотивиране на ученика за 

активно участие в образователно 

– възпитателния процес чрез 

превръщането му в партньор в 

този процес 

 Предоставяне на 

учениците на възможности за 

личностна изява чрез използване 

на иновационни техники в 

обучението 

 Повишаване активната 

позиция на ученика по 

отношение на усвояването на 

Повишаване мотивацията 

за учене и активизиране 

участието на ученика в 

образователно – 

възпитателния процес 

2016- 

2017 

Директор, 

главен 

учител 
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нови знания и практическата им 

приложимост 

Подцел 1.1.3 

Усъвършенстване и 

повишаване 

квалификацията на 

учителите 

 Промяна отношението на 

учителя към целите на 

образованието, насочване на 

вниманието кък личностното 

развитие на всеки ученик 

 Провеждане на вътрешни 

квалификационни обучения на 

учителите – семинар-практикум 

относно работата с училищна 

документация и прилагане на 

ЗПУО 

Повишаване 

ефиктивността и 

качеството на 

образовтелно – 

възпитателния процес 

2016- 

2017 

Директор, 

главен 

учител, 

председател 

МО на 

учителите 

Подцел 1.1.4 

Засилване ролята на 

Училищното 

настоятелство 

 Участие на родителите, 

Училищното настоятелство и 

обществения съвет за 

подобряване състоянието на МТБ 

 Играждане на прецизна 

система от взаимовръзки и 

обратна информация за 

поведението и успеваемостта на 

учениците 

 Съдействие на 

Училищното настоятелство и 

обществения съвет за изграждане 

на ефективна система от 

дейности за преодоляване 

проблема с безпричинните 

отсъствия 

 Осъвременяване 

на МТБ 

 Развиване на 

конструктивна 

комуникация във 

взаимоотношенията 

родител – учител 

 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 1.2.1 

Изучаване и прилагане 

на добри 

педагогически 

практики 

 Обмяна на добри 

практики в методичните 

обединения 

 Методическа помощ на 

новопостъпилите учители 

 Участие на учители на 

методически сбирки, 

организирани от РУО и други 

обучителни институции 

Стимулиране 

мотивацията за личностна 

изява на учители и 

ученици 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 1.2.2 

Стимулиране 

иновативното мислене 

на учителите 

 Предоставяне на 

учителите на най – модерна и 

достъпна техника и софтуерни 

продукти за осъществяване на 

интерактивни обучения 

 Оценяване прилагането на 

иновационни техники чрез 

системата за диференцирано 

зплащане 

Повишаване мотивацията 

на учителите за 

внедряване на 

иновационните техники в 

образователно – 

възпитателния процес 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 2.1.2 

Формиране у 

учениците на 

общочовешки и 

национални ценности 

за пълноценна 

реализация в живота 

 Участие в 

благотворителни кампании 

 Провеждане на изнесено 

обучение по гражданско 

образование в държавни и 

обществени учреждения 

Формиране на млади хора 

с активна гражданска 

позиция 

 

2016- 

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 2.2.1 

Делегиране 

правомощия на 

учениците 

Участие в обсъждането на 

училищни проблеми  

Предложения от 

учениците по училищни 

проблеми 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 2.2.2 

Издигане ролята и 

авторитета на 

ученическия съвет 

Делегиране на правомощия на 

Ученическия съвет по отношение 

поддържане на реда, хигиенните 

условия и опазване на МТБ 

Обособяване на комисии 

за контрол и оценка и 

представяне на 

констатираните резултати 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 
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Подцел 3.1.1 

Подпомагане на 

талантливи ученици за 

участие в проекти и 

получаване на 

стипендия 

 Консултиране на 

талантливи ученици за 

номиниране за получаване на 

стипендии от фондации и 

институции 

 Подкрепа на изявата и 

развитието на даровитите деца 

Възможност за 

талантливите ученици за 

доказване на своите 

знания и компетенции 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 

Подцел 4.1.2 

Подобряване на 

вътрешния интериор на 

училището 

 

Поетапно закупуване на ново 

обзавеждане 

Естетизиране на 

училщната среда 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 

Подцел 5.1.1 

Създаване на екипи за 

разработване на 

проекти 

 

Мотивиране и обучение на екипи 

от учители 

Обучени екипи за работа 

по проекти 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 5.1.2 

Утвържадаване на 

ръководители за 

управление на 

одобрените проекти 

Обучение и консултиране на 

ръководителите 

Кчествено и ефективно 

управление на проекти 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 5.2.1  

Привличане на 

партньори за участие 

по проекти 

Поддържане на партньорските 

отношения и търсене на нови 

партньори 

Ефективна работа по 

проектите 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.1.1 

Целенасочена и 

ефективна кадрова 

политика 

Разработване на вътрешни 

критерии за кадрова политика на 

основата на съпричастността и 

личния принос за изпълнение на 

мисията и целите на училището 

Система – критерии за 

личен принос 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.1.2 

Ориентиране на 

системата за 

вътрешноучилищен 

контрол към 

придържането и 

доближаването на 

урочната работа към 

новите образователни 

ценности 

Педагогически контрол, 

осъществяван от директора, 

насочен към наблюдение и анализ 

за управленско въздействие при 

осъществяване на мисията и 

целите на училщната стратегия 

Анализи и препоръки за 

повишаване 

ефективността на 

образователно – 

възпитателния процес 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.2.1 

Участие на учители и 

представители на 

учениците в процеса на 

вземане на 

управленчески 

решения 

Участие на заинтересованите 

страни в срещи с ръководството 

при решаване на важни за 

училището проблеми 

Изработване на проекто 

решения за обсъждане на 

заседания на 

педагогически съвет 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.2.2 

Делегиране на 

правомощия 

Сформиране на комисии за работа 

по актуални за училището 

проблеми 

 2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.3.1 

Контрол по изпълнение 

на ДОИ 

Промяна на целите на контролната 

дейност на директора съобразно 

целите на стратегията 

Подобравяне на 

контролната дейност на 

ръководството 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 
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Подцел 6.3.2 

Внедряване на 

вътрешноучилищна 

система за качество на 

образователно – 

възпитателния процес 

Разработване на документация – 

програми, планове, длъжностни 

характеристики, правила и други, 

за вътрешно училищната система 

за оценяване качеството на 

педагогическата дейност 

 Повишаване 

ефективността на 

образователно – 

възпитателния процес 

 Активизиране 

личностната изява на 

учителите 

2016-

2017 
Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.4.1 

Участие в дейности, 

свързани с празника на 

гимназията, тържества 

и изяви на ученици 

Съдействие при разработването на 

програми за организииране 

училищни тържества и изяви на 

учениците 

Утвърждаване на 

лидерска позиция на 

училището в гр. Елхово 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

Подцел 6.4.2 

Подкрепа на 

ръководството на 

училището при 

изпълнение на 

училщната политика 

Иницииране на дейности от 

Училищното настоятелство и  

обществения съвет в подкрепа на 

училщната политика 

Подобряване във 

вътрешната и външната 

среда на училището 

2016-

2017 

Директор, 

главен 

учител 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
Реализирането на целите и дейностите за изпълнение на стратегията се осъществява: 

- чрез средства от бюджета на училището; 

- чрез средства от Училищното настоятелство; 

- чрез усвояване на средства по проекти. 

 
№ 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. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови класни 

стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

септември  

2017 г. 

3. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община, 

РУО, МОН 

постоянен 

4. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

5. Продължаване на работата по програма  

„Без свободен час“ 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

6. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в общински и 

областни спортни състезания 

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

постоянен 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

 
 Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от екип, сформиран от директора 

на училището и главния учител.  

 Мониторингът се осъществява чрез: 

- Периодично събиране и отчитане на информация от дейностите, залегнали в стратегията; 

- Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото състояние на управлението на 

дейностите. 
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Наблюдението ще се отчита с доклад пред годишния педагогически съвет. 

 

Стратегията е отворена за изменение при възникване на нови обстоятелства и потребности 

и ще бъде актуализирана в началото на всяка учебна година през стратегическия период. 


