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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО 
За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 

учебна година 
 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. 
ГЪЛЪБОВО 

 
Кратки исторически данни:  
 
На  1 – ви септември 1984 г., когато в града ни  отваря врати 
най-младото училище в община Гълъбово. Единно средно 
политехническо училище „Димо Дичев” с директор Тодор 
Пиличев. 
На 03.10. 1984г. е открита учебната база. На тържеството 
присъстват Панка Бабукова – първи зам. Министър на 
народната просвета, Петър Щелянов председател на 
Областния съвет на народната просвета и ръководители на 
селищна система Гълъбово. 
Училището разполага с 28 просторни класни стаи, 12 
кабинета, библиотека, физкултурен салон, помещение за 
лаборатории, лекарски кабинет,  кухненски корпус. В 
сградата се обучават около 6оо ученици в 38 паралелки. 
Първата специалност е  „Електротехника и 
електрообзавеждане”. Изучавали се три езика: немски, 
френски, руски.  
През 1993г. името на училището е променено отново, а за 
патрон е избран Апостолът – Васил Левски. От тогава до 2016 
г. училището носи името СОУ „Васил Левски”, а от учебната 
2016/2017г.  е преименувано на СУ „Васил Левски“. 
В процеса на своето развитие педагогическият колектив се 
съобразява с желанията на учениците и родителите и затова  
променя професионалната подготовка от „монтьор на 
електрически съоръжения, уреди и устройства” до 
икономическите дисциплини: „Икономика и мениджмънт” и 
„Среден мениджър”. 
След  пенсионирането на г-н Тодор Пеличев директорския 
пост се заема от г-жа Петрана Пасева. Наличието на 
квалифицирани кадри и добрата материална база са 



предпоставка за откриването на специализирана паралелка 
по Биология и въвеждането на ранночуждоезиково обучение 
през учебната 1996/1997г.  
През 1997/1998г. училището е включено в експеримента на 
МОН за подготовка на средни специалисти по икономика и 
мениджмънт. 
През 2003г. е открит нов профил Технологичен – „Стопански 
мениджмънт”. 
През същата година За Директор  на училището е назначена 
г-жа Нели Кючукова. Ръководството предприема нов курс на 
управление и поставя амбициозната цел да отвори нова 
страница в историята на СУ „Васил Левски” и да го направи  
най-предпочитано, новаторско и най-бързо развиващото се 
училище на ториторията на община Гълъбово. Спечелени са 
много проекти, благодарение, на които сградата напълно 
променя своя облик. За кратък период от време са открити 
две „класни стаи на бъдещето”, оборудвани с интерактивни 
дъски и таблети, обновени са компютърните кабинети, 
преобурудвани са двата физкултулни салона, както и 
кухненския корпус, изградена е фитнес площадка. 
Училището постепенно се превръща в желана и обичана 
територия за учениците.  
В хода на промените през 2012г. – е открит нов профил 
Технологичен – „Предприемачество и бизнес” . 
Образованието и обучението в училището имат решаваща 
роля в справянето на редица социално-икономически и 
демографски предизвикателства в град Гълъбово. То е 
предпочитано от много родители и ученици, тъй като 
провежда училищна политика, осигуряваща и гарантираща 
достъп до качествено образование, стреми се да поддържа 
модернизирана материална база, осигуряваща сигурност и 
безопасност на учениците и стимулираща интереса им за 
максимална изява на техните способности. 
От 2017/2018 уч.година започва обучение по 
специалност“Оперативно счетоводство“, професия 
„Оперативен счетоводител“, както и нов профил“ 
Предприемачески“ с възможност за допълнителна 
професионална подготовка в ЦПО “Надежда“ гр.Стара 
Загора. 
Днес училището е образователно-възпитателна институция в 
системата на народната просвета, която осигурява 
завършването на клас и придобиването на степен на 



образование чрез задължителна, задължителноизбираема 
профилирана и професионална подготовка съгласно 
държавните образователни изисквания за степента на 
образование, общообразователния минимум и учебния план и 
за учебното съдържание. 
В момента в СУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово са сформирани 
20 паралелки, от които:  
Начален етап (І-ІV клас) – 8 паралелки; 
Прогимназиален етап (V-VІІ общообразователен клас) – 6 
паралелки;  
Гимназиален етап (VIII -професионален , IX професионален и 
профилиран, X – професионален, XІ и ХІІ клас - профилиран) 
– 6 паралелки. 
Профилираните класове XІ и XII са профил „Технологичен” – 
„Предприемачество и бизнес“ с профилиращи предмети: 
Технологии, Информационни технологии и География и 
икономика, а IX клас профилиран  с прфил 
„Предприемачески“ с профилиращи предмети: Въведение в 
предприемачеството и Лични финанси. 
Професионалните класове VIII, IX и X клас се обучават по 
професия „Оперативен счетоводител“, специалност 
„Оперативно счетоводство“. 
Правилната визия и стратегия за развитието му в дългосрочен 
план определя търсенето и реализирането не само на приема, 
но и дава възможности за откриване на нови, устойчиви 
работни места, прави го привлекателно и желано.  
 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2017/2018 424 19 

2016/2017 410 18 

2015/2016 398 17 

2014/2015 416 19 

 
2. Кадрова обезпеченост и професионална квалификация на 
персонала. 
 
Директор – 1, Учители – 36, ЗАС – 1, Домакин – 1 Хигиенисти – 
4, Портиер –пазач – 1  
 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- 100 % квалифицирани 
специалисти; 
- Над 20 % от тях са с ПКС; 
- Реално действащи 
методически обединения, 
засилена вътрешно-
квалификационна дейност; 
- Добри постижения на НВО и 
ДЗИ; 
- Много добър среден успех на 
училището като постоянна 
величина; 
- Успешно интегриране на 
ученици със СОП; 
- Сформирани са  групи по 
проект „Осигуряване на 
допълнително обучение на 
учениците за повишаване на 
нивото на постиженията им 
по общообразователната 
подготовка“; 
- Съдействие при 
разрешаване на проблеми в 
урочната работа на учителите 
от педагогически съветник и 
училищни психолози; 
- Отлична материално-
техническа база; 
- Минимален брой  отпаднали 
ученици; 
- Успешно реализиране на 
общинския план-прием; 
-Поддържане на относително 
постоянен брой ученици в 
последните години, което 
осигурява и финансова 
стабилност на училището в 
условията на делегиран 
бюджет 
-Учениците се обучават по 

- Предоставяне на качествено 
образование. 
- Включване на учителите в 
различни форми на 
квалификация.  
- Засилени мерки за контрол 
на  - -Засилено участие в 
проекти  
-Предоставяне на качествена 
образование 
-По-засилено включване на 
родителите в училищните 
инициативи; 
-Провеждане на рекламни 
кампании във връзка с прием 
на ученици поддържащи; 
-Стимулиране за участие на 
преподавателите в 
квалификационни програми 
на МОН и РУО 
-Благодарствени писма до 
родителите за участието на 
децата им в училищни и 
извънучилищни мероприятия; 
-Учителите трябва да 
подготвят учениците да се 
справят с текущата бъдеща 
реалност и да подобряват 
постиженията си в училище; 
-Промяна в методите на 
работа с цел осигуряване на 
ефективна промяна и 
подготовка на учениците за 
учене през целия живот в 
условията на непрекъснато 
променяща се среда; 
-включване на учителите в 
разбични форми на 
квалификации 
- Засилени мерки за контрол 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

доказали своята ефективност 
училищни учебни планове. 
-Съвместна работа по проекти 
на учители и ученици. 
-стратегия за въвеждане на 
ИКТ в училище 
-стратегия за въвеждане на 
професионално обучение и 
професия с цел приобщаване 
на още ученици и развитие на 
СУ „Васил Левски“. 

на отсъствията на учениците. 
- Изграждане на ефективно 
ученическо сачоуправление. 
-По- голяма ефективност на 
Училищния парламент в 
живата и дейностите на 
училището. 

- -Продължение относно 
утвърждаването на 
традициите и символите на 
училището. 
 
 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

 - За много ученици ученето е 
скучно, учениците 
запаметяват, но не 
анализират, не 
интерпретират, не оценяват 
информацията, бягането от 
часове е факт; 
-Учениците не знаят как 
ефективно да решават 
проблеми (особено 
конфликти), не поемат 
отговорност за действията си; 
-Много ученици и техните 
родители не виждат връзката 
между това, което се учи и 
реалния живот, голям % от 
тях не прилагат на практика 
това, което учат; 
-Съзнателността и оценките 
понякога създават 

-Силно бюрократизиране на 
отчетността при работа по 
проекти; 
-Негативно отношение на 
обществото към 
образователните институции; 
-Неработещо Училищно 
настоятелство за подкрепа; 
- Намаляване на мотивацията 
за учене у учениците 
-Недостатъчно познаване на 
нормативните уредби от 
страна на част от 
педагогическия персонал 
 
 
 



Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

дисхармония и водят до 
създаване на 
индивидуалисти, а не на 
екипни играчи; 
немотивиране на изоставащи 
ученици; 
-На преподавателите не 
достигат ресурси (особено 
време) за да посрещнат 
учебните и поведенческите 
нужди на всички техни 
ученици; 
-За много преподаватели е 
разочароващо да имат 
незаинтересовани ученици, 
които чакат да свърши часа; 
-Ограничението на времето, с 
което учителят разполага в 
часа; 
-Недостатъчна мотивация за 
лична квалификация на 
някои учители; 
-Невключване на родители в 
училищни инициативи; 
-Затруднена връзка с 
родители на ученици с 
проблеми поради нездравата, 
безконтролна семейна среда с 
нарушени нравствени 
ценности; 
-Продължава да ни тревожи 
агресивното поведение на 
ученици; 
-Тревожи ни и факта, че 
силните ученици напускат 
училище; 
 
 

 
 



ІІ.  СТРАТЕГИИ   И   ПРИОРИТЕТИ   В   РАЗВИТИЕТО    НА   
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“,  ГР.  ГЪЛЪБОВО  ДО  2020 ГОДИНА 
 
МИСИЯ 
СУ „Васил Левски” осигурява качествено и достъпно 
образование на ученици от 1 до 12 клас. Формиране на 
личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 
изградено гражданско съзнание и поведение, способни за 
ефективна обществена реализация с възможност за 
придобиване на професионална квалификация. Възпитание и 
обучение според ДОС и стандарти на европейския съюз, в дух 
на демократичните ценности, ориентирани в динамично 
променящия се съвременен свят. Създаване на високо 
отговорно поведение за участие в обществения живот. 
Усвояване и оформяне на общочовешки и национални 
ценности, развитие на индивидуалността и творческите 
заложби, стимулиране на евристично мислене на учениците с 
цел постигане на трайни знания и умения. 
Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния 

образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО 

както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на 

предизвикателствата на времето, в което живеем. 

Придобиване на знания при изучаване на информационните 

технологии и тяхното практическо приложение в целия 

образователен процес. 

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения 

на толерантност и разбирателство. Възпитаване и изграждане 

на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. Да изградим 

личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и с висока степен на 

конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. Развиване и поддържане 

на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

ВИЗИЯ 
 



Утвърждаване на СУ „Васил Левски“ като най-модерното и 
привлекателно училище на територията на община Гълъбово. 
Осигуряване на съвременна материално-техническа база за 
създаване на условия за задоволяване на образователните 
потребности и интереси на всички ученици. Повишаване 
мотивацията на учениците, много добра подготовка за 
успешна реализация в живота като се предостави възможност 
за професионално образование. Осигуряване на ред и 
сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и 
насилие. Интеркултурно образование и намаляване на 
отпадането на деца от училище.  
1. СУ „ Васил Левски“, гр. Гълъбово  ще запази своя облик и 

традиции. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде 

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, 

които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат 

стандартите на новия ЗПУО. 

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще 

разработим съвременни програми за  и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците. 

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в 

новия ЗПУО – дневна и самостоятелна с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за 

да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 

напускане на училище. 

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и 

спортната база за постигане на заложените в нашата мисия 

приоритети. 

6.  Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната 

общност, в създаването на който участват ПС, Общественият 

съвет и ученическото самоуправление. 

7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация 

на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане 

от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 



подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на 

потребности и интереси. 

8. В следващия 2-годишен период ще продължим да 

изграждаме навици за здравословен начин на живот, като 

запазим целодневната медицинска грижа, както и предходния 

проект „Училищен плод“.  

9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на 

нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за 

отдих и творчество. 

10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще 

задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и 

фолклорните традиции на нашата родина. 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
 
- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, 
подготовката в областта на информационните технологии и 
подготовката по всички други предмети. 
- Формиращо оценяване и самооценяване. 
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в 
училищната общност – ученици, учители и родители. 
- Висок професионализъм на педагогическия екип. 
- Ефективна управленска дейност 
- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и 
обществените организации, свързани с проблемите на 
образованието и възпитанието на младите хора. 
- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и 
ритуали в училищния живот. 
 
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  
 
- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане 
на ДОС. 
- Поставяне на ученика в центъра на цялостната 
педагогическа дейност в училищната общност. 
- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при 
овладяване на знанията, формиране на различни 
компетенции по различните учебни предмети и развитие на 
умения за учене през целия живот. 



- Практическа приложимост на изучаваното учебно 
съдържание и използване на методите за обучение чрез 
активни дейности. 
- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 
- Обогатяване на материалната база, разширяване на 
сградния фонд и допълнително финансиране. 
 
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 
ОБЩНОСТ 
 
- Разширяване на автономността на субектите в училище. 
- Хуманизация на процеса на образование. 
- Иновативност и творчество. 
- Толерантност и позитивна етика. 
 
ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СТРАТЕГИЯТА 
 
- Чрез средства от бюджета на училището. 
- Чрез средства от Училищното настоятелство,   
- Чрез кандидатстване по проекти. 
- Чрез дарения.  
- Чрез благотворителни концерти и базари 
 
ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ) НА СУ „ Васил Левски“, гр. Гълъбово 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и 
утвърждаване на 
цялостна концепция за 
провеждане на 
образователния процес – 
учебен план и програми, 
Етичен кодекс, 
методически обединения 
и комисии, план-прием, 

Делегиран 
бюджет 

до 15.09. 
на всяка 
година 



целодневно обучение. 

2. Достъп до интернет и 
монтиране на мултимедия 
във всяка класна стая и 
кабинет. 

Делегиран 
бюджет и 
дарения 

септември 
2018 г. 

3. Изграждане на 
специализиран кабинет 
за приобщаващо и 
подкрепящо образование. 

Делегиран 
бюджет 

септември  
2018 г. 

4. Ремонт на външна 
спортна площадка, 
изграждане на 
съоръжения за различни 
видове спорт, корт за 
падел-тенис. 

Финансиране по 
проект 

2018 – 
2019 г. 

5. Участие в 
квалификационни форми 
на педагогическия 
състав. 

Делегиран 
бюджет, 
синдикати, 
община 

постоянен 

6. Разработване, спечелване 
и реализиране на 
национални и европейски 
проекти. 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

7. Продължаване на 
работата по програми 
„Училищен плод“ 

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието 

постоянен 

8. Продължаване на 
традицията за 
провеждане на 
благотворителни Коледни 
и Великденски базари 

Дарения всяка 
учебна 
година 

9. Провеждане на вътрешно 
училищно езиково 
състезание и участие в 
национални състезания 
по “Spelling bee” по 
английски език. 

Делегиран 
бюджет, 
самофинансиране 

през 
всяка 
учебна 
година 

10. Провеждане на 
традиционен училищен 
спортен празник, участия 
в районни и общински 

Делегиран 
бюджет 

постоянен 



спортни състезания. 

 

 
 
 
 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 
ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

1. Опазване живота и 
здравето на учениците, 
закрила от дискриминация и 
гарантиране на правата им и 
равен достъп до качествено 
образование и социализация. 

 

1. Закрила здравето и 
безопасността на учениците 
чрез реализиране на 
конкретни мерки, 
оисноваващи се на 
принципите на превантивен 
контрол и дейности за 
ограничаване и преодоляване 
на опасностите. 
Дейности:  
 - Разработване на училищен 
правилник.  - Реализиране на 
програма, осигуряваща 
безплатна закуска за 
учениците от начален курс. 
 - Оптимизация на учебния 
процес с цел преодоляване на 
негативните фактори с 
отрицателно въздействие 
върху здравето на учениците. 
 - Разработка и реализация на 
целева училищна програма за 
формиране на здравословни 
навици и отрицателно 
отношение към вредните 
привички от V до VIII клас.  
 - Засилване на 
възпитателната работа с 
учениците с оглед пълноценно 
личностно развитие. 
Дейности 
 - Индивидуално 



консултиране на ученици по 
проблеми, свързани с тяхното 
поведение, взаимоотношения 
с връстници, родители, 
учители. 
 - Групова работа за 
повишаване на 
комуникативни умения, 
подобряване на груповия 
климат, повишаване знанията 
по проблемите на половото 
съзряване и рисковото за 
здравето поведение, умения 
за справяне с различни 
форми на насилие. 
 - Консултиране на ученици 
във връзка с тяхното 
професионално ориентиране.   
- Изготвяне на график за 
консултации и график за 
втори час на класа с цел 
консултиране на родители и 
ученици. 
 

2. Осигуряване на оптимална 
учебна среда и социален 
климат за физическо, 
умствено и нравствено 
развитие на подрастващите. 
 

2. Поддържане и 
модернизиране на 
материалната база на 
училището. 
Дейности 
 - Естетизиране на 
коридорите и класните 
стаи.Дългосрочно планиране 
на дейности за подобряване 
на средата, в която се работи 
– кабинет, класна стая, 
коридори, фойаета, суха и 
топла връзки. 
 - Изграждане на 
радиоцентър.  - Извършване 
на текущи и планови 
ремонти. 
 - Задоволяване на 



потребности от учебно-
технически средства. 
 - Повишаване качеството на 
обучение и възпитание за 
формиране на двигателна и 
здравна култура и 
оптимизиране и обогатяване 
формите за организиран 
спорт, туризъм и отдих. 
 - Участие на 
представителните отбори на 
училището в Общинските и 
регионални ученически игри. 
 - Организиране на спортен 
празник на училището. 
 - Изпълнение на дейностите 
по Националния календар за 
извънучилищни дейности и 
Националния спортен 
календар на МОН. 
 - Предоставяне на свободен 
достъп на училищната база за 
провеждане на различни 
видове спортна дейност. 
 - Превенция и 
противодействие на 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни 
ученици. 
 - Да се изготви програма за 
решаване на конфликти.  
- Да се изготви програма за 
ученици с девиантно 
поведение. 
 - Организиране на лектори с 
цел превенция на 
противообществените прояви 
на учениците. 
 - Участие на Ученическия 
съвет в заседания на 
Педагогическия съвет. 
 - Съвместна дейност с 



институции, имащи пряко 
отношение към работата с 
учениците. 
 

3.Високо качество на учебно - 
възпитателния процес чрез 
повишаване качеството на 
преподаване, учене, 
усвояване и оценяване. 
 

3. Повишаване 
ефективността на учебно - 
възпитателната работа чрез 
подобряване на 
организацията на учебния 
процес и повишаване на 
професионалната 
компетентност и 
квалификация на 
педагогическите кадри. 
Дейности: 
-Създаване на адекватна 
организация за избягване на 
свободни часове за 
учениците.  
-Подобряване организацията 
на вътрешноучилищната 
квалификация чрез ежегодно 
актуализиране на плановете 
на методическите 
обединения.  
-Повишаване личната 
квалификация от всеки 
учител и възпитател. 
-Осигуряване на по-голяма 
практическа приложимост на 
обучението и ориентирането 
му към конкретни резултати. 
- провеждане и анализ на 
резултатите от проведеното 
външно и вътрешно 
оценяване и ДЗИ. 
-Реализация на дейности за 
повишаване на резултатите от 
външното оценяване и ДЗИ. 
-Учебни дейности, 
повишаващи мотивацията на 
учениците за учене чрез 



творческото им 
развитие.Активна работа в 
посока утвърждаване на 
училището не само като 
образователен, но и като 
духовен, културен и 
професионален център. 
-Развитие на компютърните 
умения на училищната 
общности по-широко 
навлизане на нови методи на 
преподаване и обучение 
(интерактивност, проектна 
работа). 
-Квалификация на учителите 
за преподаване на нови 
технологии, софтуер и 
продукти от реалния 
процес.Обучение на учителите 
за работа с електронни 
учебници. 
-Участие в курсове от 
квалификационнатадейност 
за повишаване на 
компютърните 
умения.Участие във всички 
форми на квалификация, 
организирани на регионално 
ниво. 
-Участие в национални и 
европейски програми и 
проекти. 
 
 

4. Повишаване на 
европейската конкурентно 
способност, 
усъвършенстването й чрез 
осигуряване достъп до 
актуална информация и 
знания, заедно с мотивацията 
и уменията тези знания да се 

4. Възпитаване на качества за 
работа в конкурентна среда 
чрез участието в извънкласни 
форми. 
Дейности: 
-Участие в състезания, 
екскурзии с учебно-
възпитателна цел, олимпиади, 



ползват интелигентно, в полза 
на самия обучаван и на 
обществото като цяло. 
 

изложби, спортни форуми. 
-Осигуряване на широк 
спектър от извънкласни 
форми за свободното време 
на учениците и създаване на 
условия за тяхната публична 
изява, инициатива и 
творчество. 
-Отбелязване на тържествени 
събития и ритуали от 
националния 
календар.Участие в 
културните празници на 
общинско ниво. 
-Организиране, поощряване и 
своевременно информиране 
за участие в детски и 
младежки конкурси от 
регионален, национален и 
международен характер. 
-Участие на училищни 
формации и индивидуални 
участници в различни 
обществени изяви. 
-Развитие на съвременни и 
ефективни форми на 
ученическо самоуправление 
-Отбелязване на 09.05 – Ден 
на самоуправлението. 
Оптимизиране работата на 
ученическия училищен 
парламент. 
-Участие на УС в работа на 
ПС.  
-Издаване на вестник. 
-Усъвършенстване и 
представяне на добри 
педагогически практики 
Дейности 
-Провеждане на открити 
уроци с цел популяризиране 
на добри практики на 



училищно ниво. 
-Насочване на 
вътрешноучилищната 
квалификационна дейност 
към модернизиране и 
осъвременяване на 
преподавателската работа в 
съответствие с европейските 
стандарти. 
 
 
 
 
 

5. Чрез гражданско 
образование и възпитание и 
приобщаване на родители и 
социални партньори да 
направим училището 
привлекателна и желана 
територия за учениците.  

5. Разширяване и 
стимулиране на формите за 
обучение и възпитание в 
духна демократично 
гражданство и патриотизъм, 
здравно и екологично 
възпитание, потребителска 
култура, творческа и 
физическа активност и спорт. 
Дейности 
-Подобряване качеството на 
учебните по физическо 
възпитание и спорт и 
организиране на 
извънучилищна и 
извънкласна спортна дейност. 
-Ежегодно актуализиране на 
спортния календар. 
-Изграждане на групи за СИП 
и ИКД с цел задоволяване на 
индивидуалните интереси и 
потребности на учениците. 
-Засилване ролята на 
училищното настоятелство 
при определяне цялостната 
политика на училището. 
-Актуализиране на състава на 
УН. 



-Реализиране на системна и 
целенасочена рекламна 
стратегия за привличане и 
задържане на ученици. 
Извършване на перспективен 
прием на ученици в начален и 
гимназиален етап. 
-Развиване ефективността на 
връзката учител – родител 
чрез квалификация на 
учителите за работа с 
родители на ученици в риск 
от отпадане и изграждане на 
прецизна система от 
взаимовръзки и обратна 
информация за поведението и 
успеваемостта на учениците. 
-Извършване на ефективна 
диференцирана работа с 
учениците с намалена 
успеваемост чрез работа по 
НП „Твоят час”. 
-Засилване взаимодействието 
с родителите, обществеността 
и училищното настоятелство 
чрез провеждане на 
родителски срещи и 
съвместни мероприятия. 
-Поддържане на сайт на 
училището, публикуване на 
вътрешно училищни 
нормативни документи, 
бланки, съобщения, 
постижения на учители и 
ученици, предстоящи събития 
в училището, галерия със 
снимки. 
 

6. Интегриране и съхраняване 
на етнокултурната 
идентичност на учениците от 
различните общности. 

6. Осигуряване на равен 
достъп до качествено 
образование на учениците от 
етническите малцинства в 



 училището. 
Дейности: 
-Прилагане на Общинската 
стратегия за образователна 
интеграция.  
-Максимално обхващане на 
децата от всички етнически 
групи. 
-Активизиране дейността и 
сътрудничеството с отдел 
„Закрила на детето”, с 
кметски наместници. 
-Превенция срещу ранното 
отпадане на ученици от 
училище и противодействие 
срещу проявите на расизъм и 
дискриминация в класната 
стая. 
Дейности 
-Изготвяне и приемане на 
училищна програма за 
превенция на отпадането на 
деца в риск. 
-Запознаване на учениците с 
човешките права, правата на 
детето и институциите за 
защитата им като основа за 
личностното им развитие и 
подготовка за социална 
реализация. 
-Прилагане на законовата 
уредба за Средищно училище 
и целодневна организация на 
обучението. 
-Организиране на тренинги за 
противодействие на проявите 
на расизъм и дискриминация. 
-Организиране на Ден на 
отворените врати в 
училището с цел привличане 
на родителите в училищния 
живот. 



 
Заключение 
 
Срокът за изпълнение на стратегията на СУ „Васил Левски”, 
гр. Гълъбово е краят на учебната 2019/2020 година. Въз 
основа на тази стратегия училището изработва ежегодно 
годишен план за дейностите с конкретни срокове и 
отговорници. 
Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от 
комисията, участвала в нейното разработване. Наблюдението 
ще се отчита с доклад пред Педагогическия съвет. 
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна 
година, както и при случаи на значителни промени на 
организацията на работа в училище или на нормативната база 
на средното образование. 
 
 

 


