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“Всеки, който не се интересува от  
бъдещето си, рискува да изостане в  
живота.”  

Б. Франклин  
 

 

АНАЛИТИЧНА   ЧАСТ 
 

 І. УВОД 
 

Един от отличителните белези на времето, в което живеем, е бързото развитие на 
информационното общество на базата на повсеместното навлизане на информационно-
комуникативните технологии във всички сфери на икономиката, бита и обществения живот. 
Революцията в информационните технологии разкрива неподозирани възможности за 
извличане на информация и знания, преобразява представите ни за комуникиране във 
времето и пространството. Не случайно днешната епоха се определя като епоха на знанието.  

Отчитайки сериозното изоставане на образованието от потребностите на 
съвременното общество, ЕС постави нови, амбициозни изисквания към образованието на 
младите хора: „Новото общество, основано на познанието, ще донесе фундаментални 
последици за нашите общообразователни системи, налагайки на всяка държава-членка да 
преосмисли начините на приспособяване на предучилищното, основното и средното 
образование към новите реаланости...” 

Новата мисия на училището можем да открием в емблематичния доклад на ЕК по 
образование, в който са изведени следните четири приоритетни стълба: 

 Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим”/ 

 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”/.

 

В днешна България, след двадесет и няколко годишен  период на демократични промени 

българското образование не е отбелязало съществен напредък в реформормирането и 

приспособяването си към новите реалности. За разлика от другите публични сектори, поради 

липса на политическа визия и стратегия, то се самоизолира от обществената среда, 

превръщайки се в ниско ефективна система за обучение на млади хора. Нашите ученици не 

са подготвени за трудова и социална реализация в условия на динамично променящата се 

работна и технологична среда, защото сегашният модел на образование по нищо не се 

отличава от модела на осемдесетте години на миналия век. Училището все още не е осъзнало 

новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез 

формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. 

 2015-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в България 

– реално разписан, приет и обнародван нов Закон за предучилищното и училищно 

образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и 
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традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се 

обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни 

технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред СУ 

„Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе е изграждането на автономни и инициативни 

личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови 

компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището 

прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна 

институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни 

стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.  

Ключовите компетентности, които учениците в СУ „Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. 

Русе трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи или 

отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им 

гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната и 

профилираната подготовка. СУ „Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе предприема политики 

и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот. 

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство – 

осигуряване на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото 

на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на 

всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. 

В контекста на приобщаващото образование СУ „Панайот Волов”  дава ясен знак за 

хуманизъм и толерантност. Ярък пример за демократичния дух на образователната 

институция е приобщаването на родителите като активни участници в образователния 

процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в 

Обществен съвет. Първото заседание на Обществения съвет към СУ „Панайот Волов” – гр. 

Бяла, обл. Русе ще бъде насрочено веднага след публикуване в Държавен вестник на 

Правилника за дейността на обществените съвети. Предстои и изграждането на ученически 

парламент. 

Автономията на училището включва правото му да разработва училищни учебни 

планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя 

учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на 

учениците. Това е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и 

отговорност, защото резултатите от избора стават известни след години. В този контекст 

училището поема предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, 

свързани с природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат 

на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети.  

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в 

задължение. В СУ „Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе квалификацията и кариерното 

развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по и национални 

програми и повишаване на компетентностите на конкретния педагогически специалист. В 

съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за 

професионално развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и 

училищната политика, насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези 

политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват 

атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. 

Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и 

осигуряване на алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство 

поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.  
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Отчитайки въздействието на новите реалности върху мисията и целите на училището, в 
условията на промени и реформи и осъзнавайки значението на стратегическото планиране 
като средство за мотивиране на училищния колектив за осъществяване на промяна, 
ръководството на СУ „Панайот Волов” гр. Бяла, подкрепено от група учители предприе  
разработване на стратегия за развитие на училището за период от 4 години (2016г.– 2020 г.). 

Главната цел на групата бе да се разработи иновационен продукт, който да бъде 
идентифициран като „нашата”, а не „спуснатата отгоре” стратегия, очертаваща главните 
насоки и приоритети за развитие на училището.  

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, приобщаващо образование. 

Другата немаловажна цел бе да се създаде „ядро от агенти на промяната”, 
образувано от ръководството на училището и групата учители, участвали в разработването 
на стратегията, което впоследствие да бъдат двигателят за реализиране на стратегията. 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на 
образованието в СУ „Панайот Волов” гр. Бяла, 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. 

Ръководени от намерението и стремежа за разработването на една полезна и реална 
стратегия, създадена с общите усилия на участниците във фокус-групата, преминахме към 
най-отговорната задача, която по думите на живата легенда на американския мениджмънт Ли 
Якока, може да се формулира по следния начин: „Първата крачка за претворяване в 
живота на една идея е нейното писмено представяне. Когато Вие представяте своите 
мисли писмено, произтича нещо, което ви кара да вникнете в конкретните детайли. Тогава 
най-трудно бихте заблудите себе си или когото и да е другиго.” 

ІІ.  РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

Настоящата Стратегия за развитие на СУ „Панайот Волов” гр. Бяла    е 

съобразена с: 

 Конституция на Република България 

 Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж „Европа 2020“  

 Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020) 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в образованието и науката на Република 

България (2014-2020) 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

(2014-2020) 

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 

 Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия 

за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)  
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 Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 

2020) 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015-2020) 

 Конвенцията на ООН за правата на детето 

 Закона за закрила на детето 

 Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/; 

 Наредба № 9/19.08.2016г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование;  

 Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата 

за предучилищното и училищното образование;  

 Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование;  

 Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в 

сила от 08.12.2015г.,издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г.;  

 Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците;  

 Наредба № 12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

 Наредба № 6/11.08.2016г. за усвояването на българския книжовен език;  

 Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 

г., издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. 

бр.94 от 4 декември 2015г.;  

 Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене 

през целия живот;  

 Национална референтна рамка;  

 Наредба за за приобщаващо образование - Обн. - ДВ, бр. 89 от 

11.11.2016г.;  

 Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“; 

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;  

 Регионални приоритети на средното образование; 

 План за развитие на Община  Бяла (2014 - 2020 г). 
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В унисон с посочените документи в центъра на процеса на образование, възпитание и 

социализация се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

Настоящата Стратегия за развитие на  СУ „Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе е 

разработена на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.  

Стратегията за развитие на СУ „Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе обхваща периода от 

2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост. 

ІІІ.  АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА  
 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ 

 

СУ „Панайот Волов“ е приемник на построеното през 1888 година класно 

училище. От 1910 година се нарича прогимназия, в която от учебната 1908-1909 година е 

въведен изпит за завършено прогимназиално образувание. Прогимназията е настанена в 

новопостроена сграда. Строежът продължава 2 години – от 1905 до 1907 година (днес първи 

етаж на СУ "Панайот Волов"). 

През учебната 1913-1914 година се открива първи гимназиален клас, с което се 

поставя началото на образованието в града. През 1914-1915 година се открива и втори 

гимназиален клас. В Бяла вече има непълна смесена гимназия, чийто директор е Иван Пенев. 

През 1920-1921 година е пълна смесена. На 07.03.1915 година учениците от гимназията 

организират литературно-музикална вечер. Събрани са 252 лева за дрехи и обувки на 

бедните ученици. На 01.03 в гимназията е открит бюфет, поддържан от дружеството на 

Червения кръст в училището, в който се раздават закуски на 8 бедни ученици, определени от 

учителския съвет. 

Известни са опитите за реформиране на средното образование по време на 

управлението на БЗНС. Приоритет получава самостоятелното реално училище (от IV до VI 

клас), така наречената реалка. Беленската общинска управа успява да запази до 1925-1926 

година VII и VIII гимназиални класове, които били висши класове в номенклатурата на 

средното образование.  

През 1934-1935 година гимназията става средно реално училище. 

На 03.03.1938 година гимназията излиза за пръв път с духов оркестър за участие в 

тържествата по случай годишнината от Освобождението на България. Почетена е паметта на 

200 беленски граждани загинали във войните 1912-1918 година. 

Поради евакуация на големите градове през 1944 година със заповед на 

Министерството на просветата в Бяла се открива Пълна смесена гимназия, но само за една 

година. При това положение непосредствено след 09.09.1944 година делегация в състав: 

Георги Станчев - председател на ОФ, Йосиф Нунев-учител, Досю Чолаков от с.Ценово, 

заминава за София. Министър Станчо Чолаков я приема и на място решава въпроса-

гимназията в Бяла остава пълна смесена. За директор е назначен Павел Церовски, но след 

неговото заминаване за Сухиндол, директор става Йосиф Нунев.  

През 1952 година училището е преобразувано в ЕСПУ. 

През 1991 година е преобразувано в Средно общообразователно училище (СОУ). 

През 2015 година е преобразувано в Средно училище (СУ). 

 

Ремонтни дейности в училището не са извършвани до лятото на 2004 година, когато 

община Бяла, в ролята на инвеститор, предприема строително-ремонтни работи, включващи 

освежаване на фасадата на сградата, повърхностно и частично възстановяване на мазилката 

по интериорните стени и тавани, бояджийски работи и изграждане на санитарен възел вътре 

в сградата. През лятото на 2005 година стартира проект, насочен към санитиране на сградите 
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и обновяване на външния и вътрешния облик на училището. През 2014г. частично е обновена 

учителската стая и дирекцията.  

 УЧЕНИЦИ  

В СУ„П. Волов” се обучават ученици от V до ХІІ клас. Общият им брой към 
15.09.2016г. е 373. През последните години поради влошени демографски показатели броят 
на учениците намалява и се колебае в границите между 440 – 373 ученици.  
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 ПАРАЛЕЛКИ 

В момента се обучават 18 паралелки и 1 група за целодневно обучение. За последните 
две години паралелките са намалели с 1. Прогнозата за следващата учебна година е 
намаляване  броя на паралелките. 

След затварянето на северозападното крило на училищната сграда класните стаи 
намаляха с три. Извършен бе ремонт на малката сграда в двора на училището и в новите 
класни стаи са настанени три класа. 

 

 

 

 



9 

 

 СРЕДНА ПЪЛНЯЕМОСТ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ 

Средната пълняемост на паралелките за учебната 2016-2017г. е  20,72 ученици. 

Това е предпоставка за добра ефективност на материалните разходи на училището. 

 

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ   

 Национално външно оценяване 

През изминалата учебна година външно оценяване в VІІ ,   показа добър успех. За поредна  

година оценките от външното оценяване в VII клас послужи за прием в гимназиите и 

професионалните училища. 

 

 Резултати от държавни зрелостни изпити 

В следствие на много добрите резултати от ДЗИ 90% от нашите зрелостници са приети 
във ВУЗ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

Към  5.09.2016 г. колективът на СУ „Панайот Волов” се състои от 29  учители, директор 
и заместник-директор, 10 работници помощно-обслужващ персонал.  

Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни 
квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификациионни степени. 
Носители на просионално-квалификационни степени са 32,8% от учителския колектив. 
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Педагогическите специалисти в СУ „Панайот Волов” притежава необходимото 

образование за заеманата длъжност.  

 

 
 

 

Средната възраст на преподавателите през последните години се увеличава, което е 

показател за зрял колектив със солиден професионален опит. Същевременно колективът се 

обновява – през последните 2 години са назначени 5 нови учители, един от които е под 30 

години. 

 

 

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Голяма част учители и служители са синдикални членове на КТ „Подкрепа“. 

През 2016 г. в училището бе изградена структура на КНСБ. 

Директорът на училището има отлична комуникация със синдикалните структури. 

Заедно с директора председателите на синдикалните организации  участват в 

комисия за изработване на Вътрешни правила за РЗ и КТД. 

Синдикалните организации  имат една основна цел - спазване на КТД и отстояване 

правата на работниците и служителите в училището. 

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ( PEST ) 

 Безспорно е негативното влияние на множество фактори от социалната среда върху 

всички участници в училищната общност. Духовен хаос, липса на ценностна система, лоша 

дисциплина, липса на позитивна мотивация. Трябва да се потърсят начини да се 

преодоляване на нихилизма, за адаптация към променящите се реалности и да се реагира 

адекватно. Наложително е да се променят целите, мотивацията, стереотипите, стила на 

4 
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работа и учене на учители и ученици. Това е необичайно трудна задача и решаването ù 

засяга всеки от нас. 

 

 

PEST анализ на външната среда 
 

С

р

е

д

а 

Тенденции Последствия за нас 

О 

ц 

е 

н 

к 

а 

 Приемане на новия Закон за 

предучилищното и училищното 

образование. 

Нова организация на училищната 

мрежа в гр. Бяла. 

-

3 

Различно отношение към учителя и 

ученика, реален приоритет на 

образованието и ясни критерии за 

категоризация на училищата в страната. 

Висок рейтинг на СУ ,,Панайот Волов”, 

достойно оценяване и заплащане на 

труда на учителя. Грижа за всяко дете - 

доброволно и избирателно ангажиране в 

класни и извънкласни дейности. 

И

к

о

н

о

м

и

ч

е

с

к

а 

Световна финансова и 

икономическа криза. 

Съобразяване и актуализиране 

бюджета на училището с реалната 

ситуация. 

4 
Ниски доходи на семействата, 

безработица сред част от родителите. 
Отпадане на ученици от училище. 

Недооценяване на учителския труд в 

новите влошени реалности. 

Недостатъчно желание за 

повишаване на квалификацията на 

част от учителите. 

С

о

ц

и

а

л

н

а 

Променяща се демографска 

ситуация: намаляване на 

населението, ниска раждаемост. 

Намаляване броя на ученици и паралелки. 

-5 

Увеличаване на малцинствената 

общност в Бяла. 

Необходимост от интегриране и 

приобщаване на деца от ромското 

малцинство. 

Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователно-възпитателния процес. 

Липсват позитивни нагласи и мотиви за 

учене. 

Ниска заинтересованост на голяма част 

от родителите към случващото се в 

училище. 

Негативно отношение или 

подценяване на ролята на 

образованието. 

Нисък социален статус на 

учителската колегия. 

Негативизъм към учителската професия. 

Очертава се криза за учителски кадри, 

нежелание на студентите да се реализират 

в учителската професия 
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Т

е

х

н

о

л

о

г

и

ч

н

а 

Подобряване на технологичното 

обезпечаване на образователния 

процес. 

Ефективно използване на 

технологичната база в училище. 

4 
Въвеждане повсеместно на ИКТ в 

българското училище. 

Запазване на паралелките с технологичен 

профил 

Промяна на нагласи и стереотипи в 

съответствие с изискванията и 

потребностите на обществото. 

Стремеж към повишаване качеството 

на обучението на основата на 

иновативното мислене. 

СРЕДНА ОЦЕНКА ОТ PEST АНАЛИЗА -1 

 

Извод: Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското 
училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда, които 
имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. От 
една страна, като член на Европейския съюз България ще преследва целите на догонване и 
изравняване със стандартите на икономическо и социално развитие на останалите страни-
членки. От друга – нарастват опасенията за рецесия в Евросъюза поради влиянието на 
световната финансова криза. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцята в 
развитието на тези два фактора. Може обаче да приемем на базата на сегашното им 
състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система. 

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: 
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SWOT - АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Високи образователни резултати при 

външно оценяване и ДЗИ. 

2. Много добра реализация на 

зрелостниците във ВУЗ.  

3. Възможност учениците да се обучават 

в групи за свободно избираеми/факултативно 

избираеми часове, отговарящи на интересите 

им. 

 

4. Много добре комплектован и 

висококвалифициран учителски колектив. 

5. Изградена система за повишаване 

квалификацията на учителите. 

6. Профилиране на обучението в 

гимназиален етап.  

7. Добра материална база – санирано 

училище, специализирани кабинети и 

компютърни зали, физкултурни салони, 

библиотека 

8. Ефективна и резултатна дейност на 

постоянните комисии и методическите 

обединения 

9. Сформирани групи ЦДО (V-VІI клас) 

10. Високи постижения на училищния 

отбор “Млад огнеборец” на областно ниво. 

11. Ритуализация на училищния живот-

откриване и закриване на учебната 

година, патронен празник, посрещане 

на петокласниците, изпращане на 

учениците при завършване.  

12. Богат годишен календар и спортни 

прояви. 

13. Много добра дейност на младежкия 

червен кръст. 

14. Добър ръководен екип.  

15. Делегират се права и отговорности 

16. Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

17. Училището се справя успешно с 

делегирания бюджет и към момента е 

финансово стабилно бюджети. 

18. Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба. 

19. Силни синдикални организации. 

1. Адаптиране на стила и методите 

на работа на учителите и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

обществото. 

 

2. Увеличаване на приема след 

завършено основно образование. 

 

3. Разширяване на извънкласните 

дейности, реализиране на дейности на 

открито с цел привличане на ученици. 

4. Продължаване внедряването на 

иновации на базата на ИКТ. 

5. Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия. 
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СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

1. Недостатъчна мотивация на 

учениците; 

2. Намалява процентът на 

заинтересованите и активни родители;  

3. Незаинтересованост на 

родителите/настойниците и 

заминаване в чужбина с родителите; 

4. Липса на ученическо самоуправление 

5. Ниска пълняемост на паралелките 

6. Материалната база на класните стаи се 

нуждае от обновяване и привеждане в 

съвременен ергономичен вид 

7. Незадоволителен маркетинг и реклама 

8. Не са въвеждат интензивно иновации - 

електронен дневник. 

9. Липса на партниращо училищно 

настоятелство 

10. Непълна диференциация на 

заплащането на учителите. 

1. Намаляване броя на учениците. 

2. Очакван рестриктивен бюджет за 

следващите години. 

3. Негативно отношение към 

училището и липса на мотивация за 

учене. 

4. Тенденция към увеличаване броя на 

учениците с асоциално поведение. 

5. Нарастване на социалните различия 

между учениците  

6. Наличие на нелоялна конкуренция 

от Професионална гимназия на 

територията на града. 

7. Намален обществен престиж на 

учителя. 

8. Отлив от учителската професия. 

9. Миграция в големи размери. 

 

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

четири елемента, които идентифицират организацията   като относително балансирана между 

две основни сумарни въздействия (позитивно и негативно), с преобладаващо положително 

влияние. 

 

 

Организация Положително влияние Негативно влияние 

Вътрешна среда 
Силни страни - 15 Слаби страни – 9 

Възможности – 5 Заплахи – 6 

Общо (абсолютен дял) 20 15 

Общо (относителен дял) 57% 43% 
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Всички използвани досега инструменти позволяват окончателното групиране на 

ресурсите в TOWS матрица, където принципно са заложени основанията за съдържанието на 

стратегията. 
 

TOWS   матрица Възможности - 5 Заплахи - 6 

Силни страни (S)   - 15 SO “Maxi-Maxi” 

Офанзивна стратегия 

(използва силните страни за 

максимизиране на 

възможностите) 

ST “Maxi-Mini” 

Стратегия на адаптация 

(използва силните страни за 

минимизиране на заплахите) 

Слаби страни (W) - 9 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 

среда, най-приемлив е изборът на Стратегия на адаптация. 

Нуждата от четиригодишната Стратегия за развитие на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, 

обл. Русе за периода 2016-2020 г. е продиктувана от промените в страната ни в 

образователната политика след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното 

образование и държавните образователни стандарти. Тя е съобразена с националната и 

регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания 

за качествено образование образователните принципи и цели, заложени в текстовете на 

ЗПУО.  

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в 

образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и 

другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни.  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ  

Личността на учещото се дете е нашето 

бъдеще и то се нуждае от усилията на 

учителя да вникне в нея. 

(М. Хайдегер) 

V. ВИЗИЯ  

Визията на СУ "Панайот Волов" гр. Бяла преминава през неговото минало и 
настояще. Утвърдило се през годините като водещо средно учебно заведение с дългогодишна 
история и най-вече с постиженията си в образователното дело, неговата визия се формира като 
ключов, притегателен образователен център, в който основна образователна ценност ще бъде 
високото качество на овладените знания и умения. Ето защо нашата ВИЗИЯ е: 

СУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” гр. БЯЛА - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ – 

УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ. 

VІ.МИСИЯ  

Отчитайки влиянието на новите реалности и най- вече изискванията, произтичащи от 
Национална програма за развитието на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка (2006-2015г.), СУ "Панайот Волов" гр. Бяла определя своята мисия 
като създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки един 
ученик, така че да се постигне пъноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, 
което ни отличава от другите, е високото равнище на успеваемост на нашите ученици при 
ДЗИ, при реализацията във ВУЗ и на пазара на труда. Затова нашата МИСИЯ е: 

„УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.” 

VІІ. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

Целеполагането е функция от аналитичната част на стратегията. Отчитайки 

влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на 

възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременните технологии на 

планиране се достига до следния вид на целите, подцелите и мерките за реализация. 
Стратегическите цели на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, обл. Русе са ориентирани към 

постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се 

националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското 

образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и 

комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна 

информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на 

образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по 

постигане на оперативните цели.  

Отчетени са състоянието и потребностите към момента, потребностите на човешките 

ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в 

системата на образователните институции в общината и региона. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 
 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: повишаване качеството и ефективността на 

образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки 

ученик, създаване на учеща среда за осигуряване на щастливо детство за 

всяко дете. 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: повишаване ефективността на управлението на 

училището. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  3: привличане на ресурси от общността и 

външната среда, участия в национални и международни програми и 

проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП 

материална и технологична обезпеченост на училището. 

 

       ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА; 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА; 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧАСТВО СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 
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VIII. ДЕЙНОСТИ 
 

ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

ОП 1 

Разработване и 

утвърждаване на 

единна и 

непротиворечива 

система за 

ефективно 

управление на 

институцията.  

 

 

 

Създаване на вътрешни 

училищни документи за 

изпълнение дейностите по 

стратегическите и оперативни 

цели, свързани с качеството на 

образованието в СУ „Панайот 

Волов“ – гр. Бяла, обл. Русе. 

Актуализация на вътрешните 

нормативни актове спрямо 

промените в нормативната база 

на национално ниво.  

Налична 

актуализирана 

училищна 

документация 

2016-2017г. 

Адаптиране на политики за 

постигането на образователните 

цели спрямо ЗПУО и 

стандартите. 

 

Актуализирани 

вътрешноучилищни

правилници. 

2016-2017 г. 

Разработване на 

училищни учебни планове за 

всяка паралелка – всяка година, 

съгласно изискванията на 

Стандарта за учебния план, 

приемането им с решение на 

педагогическия съвет, 

съгласуване с обществения съвет 

към училището при условията и 

по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от 

Закона за предучилищното и 

училищното образование се 

утвърждава от директора на 

училището.  

 

Повишаване на 

качеството на 

образованието и 

увеличаване на 

възможностите 

за 

удовлетворяван

е на избора на 

повече ученици. 

2016-2020 г. 

 Разработване на годишна 

училищна програма за 

целодневна организация на 

учебния ден в съответствие 

със стратегията и 

спецификата на училището 

Повишаване на 

качеството на 

образованието 

В началото на 

всяка учебна 

година 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Изграждане на училищни екипи 

за:  

 подкрепа за личностно 

развитие на детето и ученика;  

 изграждане на позитивен 

организационен климат;  

 утвърждаване на позитивна 

дисциплина;  

 развитие на училищната 

общност  

 

Утвърждаване на 

училището като 

желана територия. 

Създаване на 

условия за хуманна 

атмосфера на 

откритост, лоялност, 

гласност. 

2016 – 2020 г. 

    Ясно дефиниране на системата 

от индикатори за контрол и 

инспектиране на образователната 

институция. 

   Запознаване със Стандарта за 

инспектиране и изготвяне на 

вътрешна система за ефективен 

мониторинг и контрол. 

юизготвена и 

прилагана вътрешна 

система за 

ефективен 

мониторинг и 

контрол 

2017 – 2020 г. 

     Осигуряване на 

законосъобразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно 

управление на училищния 

бюджет. 

Прозрачно 

управление. 

 

 

2016 – 2020 г. 

 

 Адаптиране на Системите 

за финансово управление и 

контрол в образователната 

институция спрямо Стандарта за 

финансиране към ЗПУО:  

  

 

Осигуряване на 

законосъобразно, 

икономически 

целесъобразно 

разходвне на 

бюджета. 

2016 – 2020 г. 

 Разработване на  

Счетоводна политика на 

образователната институция.  

Система за двоен подпис  

Инструкция за предварителния 

контрол във връзка със 

завеждането и изписването на 

краткотрайни и дълготрайни 

активи  

 

Прозрачно 

управление. 

Създадена и 

прилагана 

инструкция. 

2017 – 2018 г. 

    Разработване на бюджета 

съобразно действащата 

нормативна уредба.  

    Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата 

от бюджета и извън бюджетните 

приходи.  

 

Прозрачно 

управление. 

Отчети на бюджета. 

На Общо събрание. 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Ефективно използване, 

подобряване и обогатяване на 

МТБ на училището. Включване 

на учениците в естетизирането и 

поддръжката на МТБ , съобразно 

целите на ОВП и собствените им 

вкусове и предпочитания 

 

Подобрен 

функционален 

интериор. 

2016 – 2020 г. 

 Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на 

вътрешно училищно ниво 

2 обучения годишно. 

Повишена 

квалификация. 

2016 – 2020 г. 

 Изработване на План за 

квалификация, съобразен с 

изискването педагогическите 

специалисти да повишават 

квалификацията си с не по-малко 

от 48 академични часа за всеки 

период на атестиране и не по-

малко от 16 академични часа 

годишно за всеки; 

План за 

квалификационната 

дейност за всяка 

година. Повишена 

кваливикация и 

налични кредити и 

сертификати на пед. 

специалисти. 

2016 – 2020 г. 

     Насочване повишаването на 

квалификацията на конкретния 

педагогически специалист към 

напредъка на децата и 

учениците, както и към 

подобряване на образователните 

им резултати.  

 

Повишаване на 

компетентността на 

учителите . 

Повишено качество 

на учебния процес. 

Повишени резултати 

на НВО и ДЗИ. 

2016 – 2020 г. 

     Споделяне на добрите 

педагогически практики и 

взаимните посещения на 

часовете на учителите и 

възпитателите – всеки учител и 

възпитател да представи поне 1 

урок (самоподготовка, занимание 

по интереси) пред своите колеги; 

Проведени тренинги. 

Проведени открити 

уроци. 

2016 – 2020 г. 

    Осъществяване на текущ 

контрол по изрядно водене на 

училищната документация 

съгласно Стандарта за 

информация и документите 

Налична изрядно 

водена 

документация 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

   Съхраняване и архивиране на 

училищната документация 

съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и 

документите.  

 

Наличие на 

училищен архив. 

Бърз и лесен достъп 

до съхранената 

информация 

2016 – 2020 г 

 Поддържане състоянието на 

библиотечната информация 

съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, 

информационното и библиотечно 

обслужване. 

Богат библиотечен 

фонд и лесен достъп 

до него. 

2016 – 2020 г 

ОП 2 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА СРЕДАТА 

Разработване на мерки за 

адаптиране на ученика към 

училищната среда: Запознаване 

със Стандарта за физическата 

среда, информационното и 

библиотечно обслужване;  

 

Утвърден механизъм 

с мерки за 

адаптиране на 

ученика. 

Октомври 

2017 г. 

 Изграждане на система за охрана 

и сигурност с видеонаблюдение 

и жива охрана 

действаща система 

за охрана и 

сигурност. 

2016 – 2020 г 

 Актуализация на Оценката на 

риска на физическата среда от 

Службите по трудова медицина и 

изпълнение на конкретните 

предписания спрямо Стандарта 

за физическата среда, 

информационното и библиотечно 

обслужване 

Създаване на 

безопасна и 

благоприятна 

работна среда. 

Актуализирана 

оценка на риска. 

2016 – 2020 г 

    Изграждане на ГУТ и 

училищна Комисия по 

безопасност и здраве и уреждане 

в правилник правата и 

задълженията им за 

предотвратяване на рисковете;  

 

Изградена и 

работеща ГУТ и  

налични правилници 

за ЗБУТ 

2016 – 2020 г 

 Създаване на 

възможности за включване на 

ученика в различни училищни 

общности в зависимост от 

неговите интереси и 

потребности;  

 

Изградени 

училищни общности  

по интереси – 

клубове, школи, 

групи. 

2016 – 2020 г 

 Осигуряване на алтернативни 

форми на обучение 

Осигурениа 

алтернативни форми 

на обучение 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Осигуряване на условия за 

интерактивно учене 

Повишено качество 

на учебния процес, 

повишен интерес в 

учебните часове 

2016 – 2020 г 

    Осъществяване на контрол по 

планирането на материала по 

учебните предмети и 

разработване на различни 

образователни материали (вкл. 

интерактивни методи на 

преподаване)  

 

Наличие на 

достъпни източници: 

кабинети, 

електронни 

учебници, интернет 

платформа. 

Педагогически 

контрол, свързан с 

интерактивния 

образователен 

процес. 

2016 – 2020 г. 

 Запознаване със Стандарт за 

приобщаващото образование; 

Изготвяне на програма за 

осигуряване на равен достъп до 

образование;  

 

Действаща програма 

за равен достъп.  

В началото на 

всяка учебна 

година 

    Предприемане на мерки за 

социализиране на ученици, за 

които българският език не е 

майчин;  

 Програма за превенция на 

ранното напускане от 

училище.  

 Участие в различни форми 

на сътрудничество с 

неправителствени 

организации, 

регионалните управления 

по образование, органите 

за закрила на детето и др 

Намаляване на броя 

на преждевременно 

напусналите 

училище. 

 

Мерки за 

социализиране на 

ученици, чийто 

майчин език не е 

българския. 

2016 – 2020 г. 



23 

 

ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Изграждане на правила за 

разрешаване на възникнали 

конфликти;  

 Изграждане на механизъм 

за превенцията и 

разрешаването на 

конфликти и търсене на 

подкрепа и партньорство 

в и извън общността  

 Създаване на правила в 

училищните общности за 

решаване на конфликти в 

дух на сътрудничество с 

цел постигане на бързи и 

обосновани резултати 

посредством 

използването на доказани 

стратегии за решаване на 

конфликти.  

 Изграждане на училищна 

комисия за превенция на 

тормоза и насилието.  

 

Изградени правила 

за решаване на 

конфликти. 

 

2016 – 2020 г. 

 Изграждане на вътрешна 

информационна система за 

разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на училището;  

 Интернет страница на 

училището;  

 Електронен дневник;  

 Електронни портфолия на 

учители;  

 Електронни портфолия на 

класове.  

 

Изградена вътрешна 

информационна 

система и средства 

за разпространяване 

на информация, 

свързана с дейността 

на училището. 

2016 – 2020 г. 

 Осигуряване на начини и 

средства за разпространяване на 

информацията:  

 Провеждане на ефективна 

медийна политика;  

 Поддържане интернет 

страница на училището,  

 Поддържане на фейсбук-

групата на училището 

 

Осигурени 

средстства за 

разпространение на 

информацията 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Активно включване на 

учениците в поддържането на 

сайта и ФБ-групата на 

училището 

 

Активно участващи 

в изграждане на 

положителен образ 

на училището 

ученици. 

2016 – 2020 г. 

 Поддържане на училищния сайт 

с актуална информация. 

Оповестяване на 

училищните правила 

и дейности. 

2016 – 2020 г. 

 Утвърждаване положителния 

облик на училището в общността 

и чувството за принадлежност 

към него от всеки възпитаник. 

Положителен облик 

на училището. 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

ОП 3 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

ОБРАЗОВАТЕЛН

ИЯ ПРОЦЕС  

Разработване и въвеждане 

на модел за подготовка и 

планиране на уроците, включващ 

Разработване и утвърждаване на 

тематичен план на учебния 

материал, съобразен с ДОС и 

учебния план на училището. 

Предварително планиране целите 

на урока. Тяхното ясно 

формулиране и правилно 

обосноваване  Съобразяване на 

урочното планиране с учебната 

програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика 

и текущото оценяване и го 

променя гъвкаво при 

необходимост  

 Гъвкаво променяне на 

годишното и урочното 

планиране при необ 

Предвиждане на мерки за 

диференциран и 

индивидуализиран подход 

с нуждаещи се от 

подкрепа ученици в 

урочните планове 

 Разпределяне на 

съотношението на 

уроците за нови знания 

към тези за затвърдяване 

съгласно изискванията на 

ДОС за 

общообразователната 

подготовка и ДОС за 

оценяване.  

 Адаптиране на урочните 

планове за различните 

паралелки спрямо 

равнището на подготовка 

и различните потребности 

на учениците.  

 Предварителна подготовка 

на учебни материали за 

урока.  

 Включване на учениците в 

предварителната 

подготовка на урока със 

задачи за проучване, с 

презентации, с 

информационни 

съобщения 

 

Подготовка и 

планиране на 

учоците. 

Структура на урока 

– ясна за учениците. 

Планиране и 

използване на ИКТ в 

урока. 

Повишаване на 

качеството на 

учебния  процес 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Изграждане на ясна и 

методически обоснована 

структура на урока:  

 Включване на значителна 

част от учениците в 

отделните структурни 

елементи на урока и 

събуждане на интереса 

им и на потребност от 

аргументирана позиция и 

защитата й.  

 Открояване на структурни 

елементи, които са 

предпочитани и очаквани 

от учениците.  

 Целесъобразно 

управляване на урочното 

време и постигане на 

баланс между отделните 

структурни елементи.  

.  

 

Повишаване на 

качеството на 

образователния 

процес 

 

Структура на урока 

– ясна за учениците 

2016 – 2020 г. 

 Разработване и утвърждаване на 

училищни „стандарти“ 

/училищни добри практики/ за 

оценяване по отделни предмети 

и запознаване на учениците с 

тях.  

 Провеждане на 

ежегодни 

информационни 

кампании в началото 

на учебната година с 

ученици и родители за 

запознаване с 

критериите за 

оценяване. 

 Прилагане на еднаква 

система и единни 

изисквания за оценяване 

при различни учители по 

един предмет.  

 Изготвяне на график за 

датите за тестовете и 

класните работи 

предварителното му 

оповестяване на 

учениците и на 

родителите. Наличие на 

доказателства, чрез които 

това може да бъде 

доказано.  

 

Повишаване на 

качеството на 

образователния 

процес 

Прилагане на 

разнообразни форми 

за оценяване на 

учениците. 

Критерии на 

оценяване – ясни за 

учениците и техните 

родители. 

 

Ритмичност на 

оценяването. 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Генериране на данни в 

системата:  

 средните резултати на 

училището от 

националното външно 

оценяване,  

 средните резултати за 

областта,  

 средните резултати за 

страната,  

 

Срявняване на 

резултатите. 

2016 – 2020 г. 

 . Изграждане на умения 

учениците за самооценяване чрез 

използване на адекватни 

критерии и показатели. 

 Аргументирано устно и 

писмено оценяване  

 Подпомагане на 

учениците да преценяват 

и да се самооценяват, за 

да знаят какво трябва да 

развият у себе си.  

 Разяснение пред 

учениците на методиката 

за групови изпитвания  

 

Изградени умения на 

учениците за 

самооценяване. 

2016 – 2020 г. 

 

 

Изграждане на политики за 

подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика между 

институциите в системата на 

предучилищното и училищно 

образование:  

 Подкрепа за личностно 

развитие на детето и 

ученика;  

 Изграждане на позитивен 

организационен климат;  

 Утвърждаване на 

позитивна дисциплина;  

 Развитие на училищната 

общност.  

 

Изградени 

отношения на 

партнъорство между 

учители и ученици. 

Умения да се работи 

в екип в паралелката 

Установена от 

учителя позитивна 

атмосферав 

паралелката. 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Планиране и реализация на 

дейности по:  

 осигуряване на обучение и 

възпитание в 

здравословна, безопасна и 

сигурна среда;  

 зачитане на учениците 

като активни участници в 

образователния процес;  

 получаване на 

информация относно 

обучението, 

възпитанието, правата и 

задълженията на 

учениците;  

 осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на 

учениците;  

 осигуряване на 

индивидуално 

консултиране по 

проблеми, свързани с 

тяхното поведение и 

взаимоотношенията с 

връстници, родители и 

учители.  

 осигуряване на условия за 

участие в проектни 

дейности за формиране на 

знания, учения и нагласи 

за здравословен начин на 

живот.  

 екологично възпитание 

чрез проектни дейности, 

хепънинги, състезания и 

др.  

 

Проведени срещи, 

разговори, здравни и 

екологични събития. 

Повишена здравна, 

екологична, 

гражданска култура. 

 

2016 – 2020 г. 

 Обсъждане на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната 

общност, в т.ч. училищния 

учебен план чрез формите на 

ученическо самоуправление. 

Участие на 

учениците във 

вземане на решения 

за училищния 

живот. 

2016 – 2020 г. 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Подпомагане на учениците за 

получаване на съдействие от 

училището и от органите на 

местното самоуправление при 

изразяване на тяхното мнение по 

въпроси, които пряко ги засягат, 

както и при участие в живота на 

общността 

Осъществени срещи 

с органите на 

местното 

самоуправление. 

2016 – 2020 г. 

 Поощряване с морални и 

материални награди при 

показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството 

и спорта. 

Утвърдена система 

за поощрения и 

награди на учители и 

ученици. 

2016 – 2020 г. 

 Участие в ритуализацията на 

училищния живот чрез 

предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции 

и изграждане на новата визия на 

училището 

 

Проведени срещи и 

педагогически 

съвети с 

ученическия 

парламент, 

родители, 

партнъори. 

2016 – 2020 г 

 Въвеждане на ученически 

униформи, 

Въведени 

ученически 

униформи. 

2016 – 2020 г 

 Развиване на система за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-

добрата организация на 

свободното време и са насочени 

към развитие на творческия 

потенциал на учениците, като 

възможности за увеличаване на 

привлекателността на 

училището. 

 

Развита система от 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности. 

2016 – 2020 г 

 Прилагане на различни форми на 

обучение – самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана. 

 

Наличие на други 

форми на обучение. 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Подготовка на учениците за 

успешно полагане на изпитите от 

НВО и ДЗИ 

Повишени резултати 

на НВО и ДЗИ. 

2016 – 2020 г 

 . 

Консултиране на учениците, 

полагащи поправителен изпит и 

изготвяне на програми за 

допълнителна работа по учебни 

предмети или модули.  

 

 

Намаляване броя на 

учениците, оставащи 

на поправителни 

изпити и на 

повтарящите 

ученици. 

2016 – 2020 г 

 Преустановяване на 

индивидуалната учебна програма 

и продължаване на обучението 

по общата при постигане 

изискванията на учебната 

програма за ученици със СОП, 

които са постигнали 

изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от 

училищния учебен план. 

Създадени условия 

за интегриране на 

ученици със СОП 

2016 – 2020 г 

 Изготвяне на програма за 

превенция на ранното отпадане 

от училище по различни 

причини.  

 

Намаляване ранното 

отпадане от училище 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Надграждане на знания и умения 

чрез:  

 Организиране от 

училището на състезания, 

конкурси и др. в различни 

области 

 Планиране и реализация 

на дейности, мотивиращи 

учениците за усвояване на 

допълнителни знания и 

умения. 

 Изграждане на екипи за 

работа по проекти  

 Осигуряване на кариерно 

ориентиране на 

учениците, интегрирано в 

ОВП. 

 Пълноценно използване на 

часовете за консултации 

за групова индивидуална 

работа с напреднали и  

изоставащи ученици;  

Организирани от 

училището 

състезания и 

конкурси. 

 

 

Резултати от 

участието на 

ученици в 

състезания, 

олимпиади и 

конкурси. 

2016 – 2020 г 

 Изграждане на система за 

мотивация на учителите, 

директорите и другите 

педагогически специалисти за 

повишаване квалификацията и за 

кариерно развитие.  

 Планиране, 

координирането, 

управлението и контролът 

на дейностите за 

повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти на училищно 

ниво.  

 Създаване на условия за 

повишаване на 

квалификацията – вкл. 

финансови.  за 

придобиване на 

следдипломна 

квалификация;  

 

Реализирана 

квалификационна 

дейност на 

вътреучилищно ниво 

и от други 

институции. 

Споделени 

ефективни практики. 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Мотивиране на учители за 

подготвяне на ученици-призьори 

на състезания, олимпиади и др.  

 

Увеличаване на броя 

на учителите, 

подготвящи 

призъори 

2016 – 2020 г 

 Регламентиране на допълнително 

заплащане във вътрешните 

правила за работната заплата за 

положен допълнителен труд.  

 

 

Регламентирано 

допълнително 

заплащане във 

вътрешните правила 

за работната заплата 

за положен 

допълнителен труд.  

 

2016 г. 

ОП 4 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЦЕСА НА 

ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИ

Я 

Създаване и функциониране на 

различни форми на извънкласна 

и извънучилищна дейност. 

Разработване на планове по 

направления за усвояване на 

ключовите компетентности 

 2016 – 2020 г 

2016 – 2020 г 

 Разработване и 

реализиране план на 

Дейност на УКБППМН. 

Изготвени планове и 

аналитични отчети 

на комисията. 

2016 – 2020 г 

 Планиране и реализация на 

дейности за преодоляване на 

агресията в училище.  

 На ниво паралелки;  

 Чрез формите на 

ученическото 

самоуправление;  

 Чрез проекти и програми;  

 Чрез съдействие от 

компетентни органи.  

 Чрез партньорство с 

институции  

 

Намаляване и 

преодоляване на 

агресията в 

училище.  

 

2016 – 2020 г 

 Осигуряване на педагогическа 

и психологическа подкрепа: 

 Обща подкрепа 

 Допълнителна 

подкрепа 

Осигурена подкрепа 

за личностно 

развитие на 

учениците. 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 Реализиране на дейности за 

формиране на знания и умения за 

здравословен начин на живот.  

 Здравни беседи;  

 Дискусии с представители 

на здравни организации; 

 Обучения;  

 Състезания.  

 

Проведени обучения 

и състезания, беседи 

и дискусии 

2016 – 2020 г 

 Реализиране на дейности за 

екологичното възпитание на 

учениците срещи с лесовъди, 

състезания на открито; 

посещения в близки местности 

др.  

 

Проведени срещи, 

състезания и излети. 

2016 – 2020 г 

 Реализиране на дейности за 

възпитание на общочовешки и 

национални ценности чрез 

ученически инициативи за 

изразяване почит към 

националните герои и вековната 

ниистория–разписани 

инициативи за всеки празник, 

вкл. творби на учениците и 

възможности за публикуването 

освен в училищните, и в местни 

и национални  

Честване на 

национални герои, 

празници. 

2016 – 2020 г 

 Организиране на форуми за 

изява на талантливи деца и 

ученици 

 

 

Организирани  

форуми за изява на 

талантливи деца и 

ученици 

 

 

2016 – 2020 г 

 Ритуализация на училищния 

живот.  

 Патронен празник; 

 Химн  

 Символи и ритуали.  

 

 2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

ОП5 

ПАРТНЬОРСТВО 

И 

СЪТРУДНИЧАСТ

ВО СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВА

НИТЕ СТРАНИ. 

Изграждане на механизъм за 

партньорство между преките 

участници в училищното 

образование.  

 Създадени условия за 

подкрепа на млади 

учители – Система за 

наставничество или 

менторство.  

 Включване на учителите в 

управлението на 

промените в училището. 

Разширяване на работата 

на професионалната 

учебна общност. 

 Изграждане на комисии за 

включване на учителите в 

управлението на 

промените в училището и 

оказване на доверие при 

взимането на управленски 

решения с дългосрочен 

ефект.  

 

Създадена система 

за подкрепа на 

млади учители – 

наставничество. 

Изградени комисии. 

Партньорство 

между всички 

участници в 

училищното 

образование. 

2016 – 2020 г 

 Формиране на нагласи у 

родителите за партньорство и 

сътрудничество чрез 

организиране на родителски 

срещи и тематични инициативи 

на паралелките.  

 

Организирани 

родителски срещи, 

удовлетворени 

родители. 

2016 – 2020 г 

 Реализиране на дейности за 

удовлетворяване на родителите 

по конкретни въпроси - 

проучвания чрез анкети, 

интервюта и др.  

 

Реализирани 

дейности за 

удовлетворяване на 

родителите по 

конкретни въпроси - 

проучвания чрез 

анкети, интервюта и 

др.  

 

2016 – 2020 г 

 Планиране и реализация на 

дейности за активно участие на 

родителите в организираните от 

училището извънкласни 

дейности 

 Коледни конкурси;  

 Празници на словото;  

 Училищни изложби; 

 Форуми за превенция на 

агресията и насилието 

 Дарения за деца в тежко 

социално  

 

Реализирани 

конкурси, изложби, 

базари. 

2016 – 2020 г 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕЛИ 
ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ СРОК 

 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 

Решаване на 

наболелите 

проблеми. 

2016 – 2020 г 

 Създаване на функциониращо 

Училищно настоятелство 

Дейности, предложени и 

осъществени от Училищното 

настоятелство 

Реална покрепа на 

училището и 

училищното 

ръководство 

2016 – 2020 г 

.  Участие на Училищния съвет 

на децата при обсъждане на 

училищни проблеми, в които 

учениците са заинтересована 

страна  

 Делегиране правомощия на 

Училищния съвет 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. 

2016 – 2020 г 

Постоянен 

 Организиране на „Училище за 

родители“ – по проблемите за 

отговорността за възпитанието и 

образованието на децата и 

учениците, подобряване на 

грамотността на учениците;  

 

Организирано 

„Училище за 

родители“  

2016 – 2020 г 

 Взаимодействие с институциите 

в системата на образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите 

за местното управление: 

Удовлетвореност на 

училищните 

партнъори. 
 

4 Привличане на партньори за 

участие 

 .Създадени партньорски 

взаимоотношения 

 Търсене на нови партньори 

 Привличане на възпитаници 

на училището с успешна 

професионална реализация. 

Съвместни 

дейности по 

проекти с 

партниращи 

организации Ежегодно 
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ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Стратегията за развитие на СУ “Панайот Волов“ се основава на принципите и насоките 

на ЗПУО, приоритетите на МОН, Община Бяла и спецификата на учебното заведение. 

Стратегията за развитие на училището подлежи на актуализиране. 

Стратегията за развитие е  основание за съставяне на годишен план за дейността на СУ 

“Панайот Волов“. 

  


