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І. Въведение 

 
Днес осигуряването на бъдещето на децата ни означава инвестиране в 

образованието.  Българското училище е реалност, то е място, където  се случват много 

неща и се фокусират много изисквания, надежди и разочарования. 

Промените, настъпващи в българското образование, имат като основен акцент 

глобализацията на света и нашето искрено желание децата ни да не останат извън този 

процес, както и да бъдат конкурентни на своите връстници.  Конкретен израз на това са 

появяващите се стандартизирани системи на учебното съдържание, преподаване и 

оценяване, стремежът към постигане на високо качество и категоричен достъп до 

образование, използвайки възможностите на информационно-комуникационните 

технологии (ИКТ). В Стратегията се съдържат идеи за развитие на училището през 

следващите 3 години, съобразени с традициите и социално-икономическите условия на 

община Джебел, област Кърджали. 

 

ІІ. Нормативни и стратегически документи 

 
Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и 

стандартите, както и на общоприетите ценности и идеи, заложени в следните документи: 

✓ Конституция на Р. България; 

✓ ЗПУО от 01.08.2016 г.; 

✓ Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка; 

✓ Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

✓ Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности; 

✓ Конвенция на ООН за правата на детето; 

✓ Закон за закрила на детето; 

✓ Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата; 

✓ Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 

✓ Национална програма на МОН. 

 

ІІІ. Анализ на състоянието и развитието на училището 
 

Разработването на Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев“ е породена от 

необходимостта за постигане на по-високи резултати в образователната дейност и 

възпитаване на подрастващите в духа на националните ценности. 

Средно училище „Христо Ботев” е най – голямото училище в община Джебел с 95- 

годишна история и утвърдени традиции в образователното дело.  

   Днес в него се обучават около 413 ученици, разпределени в 19 паралелки. От 2011  

години в училището е въведена целодневна организация на учебния процес. Сформирани 

са  и функционират 15 ГЦДО от І до VІІ клас. 

   Обхватът на учениците, подлежащи на обучение, е 100%. По държавния план-прием 

след VІІ клас има традиционен интерес към профилирано обучение, профил „Природни 

науки” с ИИЧЕ.   В училище е създадена организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност и непрекъснатост на УВП.  

Положителните страни в работата на педагогическия колектив са :  

✓ добро представяне на ДЗИ и НВО; 

✓ качествено обучение и продължаване на образованието на голяма част от 

учениците; 



✓ добро представяне на регионалните състезания по БЕЛ на VІІ клас ; 

✓ завоюване призови места в областни спортни състезания; 

✓ пълен обхват на учениците, подлежащи  на задължително обучение; 

✓ участие в европейски проекти. 

✓ Развитие на създаденото доверие между учители, ученици и родители. Приета 

система за взаимодействие с родителите. 

✓ Единодействие на педагогическата колегия при планиране и организиране на 

дейности с учениците; 

✓ Желание от страна на учениците за участие в училищни дейности; 

✓ Добра координация и обмен на информация между класните ръководители, 

психолога и ръководството на училището при работа с ученици с проблемно 

поведение или в риск; 

✓ Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със специфични 

образователни потребности; 

✓ Успешно социализиране на учениците със специфични образователни 

потребности; 

✓ Пълноценно функциониране на УКБППМН, разглеждане на всеки случай на 

провинено дете; 

✓ Сътрудничество с ОБКБППМН; 

✓ Обезпеченост от образовани, компетентни и мотивирани учители; 

✓ Действаща система за повишаване на квалификацията на учителите; 

✓ Добро взаимодействие в методически обединения, обмен на добри практики, идеи 

и обсъждане на трудностите, които срещат учениците при усвояването на 

учебното съдържание; 

✓ Системен контрол върху качеството на УВР; 

✓ Професионално и компетентно решаване на проблеми и казуси, възникнали в 

текущата УВР; 

✓ Единодействие на цялата педагогическа колегия и стремеж да се защитава визията 

на Средно училище „Христо Ботев“ като училище, което дава добра подготовка на 

учениците и в което се спазва определеният ред и правила на поведение; 

✓ Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на 

въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешноучилищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, 

галерия със снимки; 

✓ Добро взаимодействие с културните институции; 

✓ Организиране на дарителски кампании от училищната общност; 

✓ Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ученически стипендии; 

✓ Благоприятно териториално разположение на училището; 

✓ Библиотека с добър библиотечен фонд. 

Възможности, по които педагогическият колектив работи, са: 

✓ създаване на говорима езикова среда на български език в училище; 

✓ недостатъчна мотивация за учене; 

✓ недисциплинираност и агресия /при някои  от учениците/; 

✓ подобряване връзката учител – ученик – родител; 

✓ приобщаване на ученици със СОП и  хронични заболявания; 

✓ превенция на ученици, застрашени от отпадане. 

✓ Незаинтересованост и нежелание на част от родителите за сътрудничество с 

училището. 

✓ Непоследователност при стимулиране на учениците за постиженията им. 

 

   Училището разполага с много добра МТБ: санирана сграда, специализирани кабинети, 

компютърни зали, библиотека, физкултурни салони, кабинет по БДП, актова зала, 

столово хранене и видеонаблюдение.  



   В Средно училище „Христо Ботев” работят  44 квалифицирани учители, от които в 

ГЦДО – 15. От тях със ІІ ПКС - 3, ІІІ ПКС- 6,  ІV ПКС – 27,  и  V ПКС - 24. 

   В резултат на направения анализ ръководството и педагогическият колектив изработиха 

и актуализираха настоящата стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2023 

година.  

 

         ІV.  МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
          Формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способства за ефективна обществена 

реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.Изграждане на 

умения за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.Усвояване и 

формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби, възпитание в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света. 

 Заедно с родителската общност училището ще продължи да бъде пространство за 

познание, творчество и иновации и среда без агресия. 

 

         

         V. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
         Утвърждаване авторитета на училището, използвайки професионализма на 

училищния екип за подготовка на знаещи и можещи ученици. 

 

 Изграждане на конкурентна образователна среда, близка до европейските 

стандарти в образованието, като стимул за творческото и професионално развитие. 

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на ЗПУО. При необходимост ще бъдат приложени различни форми 

на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и 

комбинирана, с цел да  се отговори на потребностите и се даде достъп до образование на 

всички желаещи. 

 

 

       VІ. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

1. Ориентираност към личността, равен достъп. 

 

Най-важни за нас са опазването на живота и здравето на детето и успешната 

реализация на отделната личност. Всеки ученик в нашето училище получава качествено 

образование, отговарящо адекватно на нуждите и способностите му. 

 

2. Сътрудничество. 

 

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на активно и 

ползотворно сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението. 

 

3. Отговорност. 

 

Педагогическият колектив, административният и обслужващият персонал носят 

отговорност за постигане на трайни резултати с дългосрочно въздействие. 



 

4. Гъвкавост 

 

Образователно-възпитателната дейност е ориентирана към удовлетворяване 

потребностите на личността, предоставяйки възможности за свободен избор и изява. 

 

5. Единство и многообразие. 

 

Обучението и възпитанието на децата и младите хора се осъществява в рамките на 

единна мултикултурна-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие 

на отделните традиции в общото културно-езиково пространство. 

 

6. Новаторство. 

 

Административното ръководство и педагогическият колектив демонстрират воля и 

амбиции за възприемане и прилагане на нови подходи за постигане на по-добри 

резултати. 

 

7. Автономност и отчетност. 

 

Училището ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 

ДОИ. Всички, ангажирани в него, отговарят и се отчитат за своите действия, с цел 

осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност. 

 

8. Ефективност. 

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни 

рузултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

 

9. Законосъобразност. 

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на 

Р. България, на законите и другите нормативни актове. 

 

 

VІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Осигуряване на оптимални условия за изпълнение на мисията на училището чрез 

утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му в краткосрочен и 

дългосрочен план. 

 
VІІІ. ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ПОКОЗАТЕЛИ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ОСНОВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Образователна 

среда за 

възпитанието на 

социално 

активна личност 

Повишаване на 

качеството и 

ефективността на 

образованието 

 

 

 

✓ Повишаване нивото на обучение и 

ориентирането му към практическа 

приложимост и конкретни резултати. 

✓ Увеличаване на действащите училищни 

проекти и участващите в тях. 

✓ Професионално ориентиране и успешна 

реализация на зрелостниците. 

 



Методическо 

обезпечаване на 

учебно-

възпитателния 

процес. 

Усъвършенстване 

системата за 

квалификация и 

обучение на 

педагогическите 

кадри. 

✓ Повишаване квалификацията на учителите в 

областта на новите технологии. 

✓ Повишаване квалификацията на учителите по 

учебни предмети. 

✓ Квалификация на учителите за работа с деца и 

ученици в риск. 

✓ Квалификация на учителите за работа с 

ученици със СОП. 

✓ Промяна на традиционния модел на връзката 

учител-ученик. 

 

Подкрепа на 

личностното 

развитие и 

израстване на 

младите хора. 

Удовлетворяване 

на специфичните 

образователни 

потребности на 

учениците в една 

по-сигурна и по-

спокойна 

училищна среда. 

✓ Увеличаване броя на учениците, активно 

участващи в самоуправлението на класа и 

училището. 

✓ Увеличаване броя на учениците, активно 

участващи в обществени дейности, училищни 

мероприятия и акции. 

✓ Намаляване на конфликтните ситуации и 

утвърждаване на позитивни модели на 

поведение. 

✓ Превенция на зависимости и агресивно 

поведение. 

✓ Превенция на различни форми на 

дискриминация. 

Езикова среда 

Усвояване на 

книжовния 

български език и 

умения за 

общуване на 

български език 

във всички 

социокултурни 

сфери 

✓ Създаване на говорима езикова среда на 

български език в училище. 

✓ Организиране на културни дейности 

/конкурси, рецитали, тържества, учебни 

екскурзии и др./, които съдействат за 

духовното израстване на учениците и 

стимулират усвояването на българския език. 

✓ Повишаване на грамотността. 

✓ Възпитаване в любов към книгата и четенето. 

Педагогическо и 

семейно 

възпитание 

Приобщаване на 

родителската 

общност към 

живота на 

училището. 

✓ Увеличаване броя на родителите, активно 

участващи в живота на училището. 

✓ Максимално открита и достъпна за 

родителите система на образование в 

училище, в това число и електронна. 

✓ Повишаване удовлетвореността им от 

образоватено-възпитателната дейност. 

Училище – образ 

на желаното 

бъдеще 

Осигуряване на 

широк спектър от 

извънкласни 

дейности и 

създаване на 

условия за 

инициатива, 

творчество и 

изява на 

учениците. 

✓ Съгласуване системата на образование в 

училище с обществените институции. 

✓ Увеличаване на социалните партньори. 

✓ Включване на Обществения съвет към 

училището в образователната политика на 

училището. 

✓ Увеличаване броя на учениците творчески 

личности и изявите им. 

✓ Включване в национални и международни 

програми и проекти . 

✓ Рекламиране постиженията на ученици 

учители, публикации за училището. 

Превенция на 

преждевременото 

Превенция ✓ Осигуряване на позитивна образователна 

среда. 



напускане на 

училището.  

 

 

 

Интервенция 

 

 

Компенсиране 

✓ Повишаване качеството и ефективността на 

обучението. 

✓ Достъп до образование на ученици от уязвими 

етнически общности . 

✓ Достъп до обща и допълнителна подкрепа на 

ученици със СОП. 

 

✓ Засилване ангажираността на родителите. 

✓ Ранно професионално и кариерно 

ориентиране. 

✓ Осигуряване на занимания по интереси. 

✓ Подпомагане на ученици, застрашени от 

напускане на училище по финансови и др.  

причини. 

✓ Създаване на условия за интегрирането им. 

               

 

 

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

1. Външна среда 

 

✓ Поддържане и дооформяне на училищния двор, на местата за отдих и 

почивка. 

✓ Осъвременяване и поддържане на външните спортни площадки. 

✓ Опазване външния вид на училището. 

 

2. Вътрешна среда 

 

✓ Подобряване и осъвременяване на средата, в която се работи – кабинет, 

класна стая, коридори, фоайета. Поддържане и опазване на наличната 

МТБ. 

✓ Ремонт на неремонтирани санитарни възли, класни стаи. 

✓ С оглед на все по-засиленото и ефективно навлизане на новите 

технологии в УП да се осигури достатъчна наличност на мултимедийна 

техника в класните стаи и кабинети. 

✓ Въвеждане на ИКТ в един кабинет с цел дигитализиране на обучението. 

 

Х. МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

СТРАТЕГИЯТА. 

 

 Вътрешен мониторинг се провежда от административното ръководство. 

 Резултатите се обсъждат в края на всяка учебна година. 

 Програмата се реализира чрез провеждане на мероприятия, в съответствие с 

основните направления. 

 Участието в обучения и квалификационни курсове на учителите за периода се 

отчита, както следва: 

 

 Статистически данни за изминали години през периода 2016-2020 година 

 

 

 

 



 Данни за ученици: 

 

Учебна 

година 
Брой ученици Брой паралелки 

 

ГЦОУД 

2019-2020 г. 413 19 15 

2018-2019 г. 432 19 16 

2017-2018 г. 447 21 17 

2016-2017 г. 449 20 17 

 

Данни за учители: 

 

Учебна 

година 

Брой 

педагогич

ески 

персонал 

ОКС 

 

ПКС Брой 

непед

агоги

чески 

персо

нал 

Маги

стър 

Бакал

авър 

Проф. 

бакал

авър 

I II III IV V 

2019-2020 г. 44 21 19 2 - 3 6 27 24 11 

2018-2019 г. 46 21 19 2 - 3 6 3 29 13 

2017-2018 г. 47 26 19 2 - 3  4 10 13 

 

           Резултатите от ДЗИ и НВО се съпоставят с резултатите на областта и страната, 

както и с годишните резултати в училище, резултатите от текущия контрол. (Приложение 

№1) 

          Брой и процент на успешно записалите Висше образование зрелостници.  Записали 

се за обучение след ХІІ клас по години: 

- 2018/2019 – 16 ученици 

- 2017/2018 – 22 ученици 

 

ХІ. ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Въвеждането на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на 

финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за 

нашето училище. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на 

училищната образователна политика. През периода по изпълнение на стратегията ще 

разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на 

финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху 

резултатите 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 ученици в модела на разпределение на средства в 

системата. 

 Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за: 

- учебници и учебни помагала; 

- спорт; 

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане; 

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 

учениците в дневна форма на обучение; 

- средствата по Национални програми за развитие на образованието; 

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

условия за разпределение. 

 

 



Нашите усилия ще бъдат насочени към: 

- Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 

управлението на финансовите ресурси на ниво училище. 

- Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския 

съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по Национални и 

европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по 

предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена 

стойност и по-добро постигане на целите като цяло. 

 

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази Стратегия за 

развитие / с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси 

и разпореждането на МТБ/, и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и 

на резултатите, постигнати от учениците. 

 

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ 

 

 

 Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови 

обстоятелства и потребности. 

 Актуализира се 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. 

         
 


