
 

 

 
 

 

СУ "ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ" - ПЛОВДИВ 

   ул. „Бранислав Велешки" 2, тел.: /032/ 624 467; 0885147699; 0878207973;0878246393; 

e-mail:  soulkaravelovpd@soulkaravelovpd.com; web страница: http://www.soulkaravelovpd.com 
 

 

 

                                      Утвърдил:  

                                                    Директор: 

                                                                                   / С. Щерева / 

                                                                     съгл. заповед № РД- 10 -  870 от 14.09.2020 год. 
 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

 СУ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- ГР. ПЛОВДИВ 

ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 ГОДИНА 

 

 

 

 

Стратегията за развитие на училището е приета на заседание на педагогическия съвет /протокол № 10 / 12.09. 2020 г./ съгласуван с 

Решение на Обществен съвет – Протокол № 10/ 14.09. 2020 год. и е утвърден със заповед №РД-10-870/ 14.09. 2020 г. на директора на 

училището.  

 

mailto:soulkaravelovpd@soulkaravelovpd.com
http://www.soulkaravelovpd.com/


 СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

1. УВОД 

 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

3. МОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 

4. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

5. ВИЗИЯ 

 

6. ПРИОРИТЕТИ   

 

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ 

8. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

 

 

 

 

 

Стратегията за развитие на СУ “Любен Каравелов” - гр. Пловдив се основава на: 

- Закона за предучилищното и училищното образование; 

- Приоритетите на Регионалното образование - гр. Пловдив; 



- Спецификата на СУ “Любен Каравелов” - гр. Пловдив 

 

I. УВОД 

Глобализацията, миграционните процеси, нарастването на несигурността и опасностите от глобалната пандемия провокират 

необходимостта от решаване на възникнали проблеми със средствата на познанието на базата на създаване на стратегии и модели  на обществено 

и икономическо управление. Образованието е сред приоритетите при изграждане на стратегии и управленски модели. Именно то формира 

креативност и умения за справяне с нестандартни задачи и ситуации. Приучва младите на бърза реакция в кризисни ситуации, възпитава 

социални добродетели и уважение към законите, внушава и утвърждава разбирането, че ученето е процес, продължава цял живот.  

Стратегията за развитие на СУ “Любен Каравелов” се явява естествен резултат от осъзнатата необходимост за промяна и адекватен 

отговор на реалностите и актуалните тенденции за развитието на модерното общество. Ориентирана е към приобщаване и усвояване на 

общоевропейските ценности и политики, към усвояването и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.  Поставя се акцент върху личностно-центрирания подход, 

който  поставя ученика в центъра на образователния процес с фокус STEAM обучение.  

В изработването й е вложен опитът на педагогическата колегия и административното ръководство, а основните приоритети отчитат 

специфичните особености и традициите на училищната образователна среда и представляват нашите виждания за развитието на институцията 

в няколко посоки: 

-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"/; 

- социално-емоционално обучение и компетентности  - да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи 

цели-взаимно уважение;  

- развиване на меки умения за справяне в житейски ситуации на промени, конфликти и кризи - професионализъм; 

- развиване на вътрешна мотивация чрез самоуправление в и извън класната стая - “от мен зависи” 

Целта на училищната стратегия е тя да се превърне от писмено разписан документ в реално действащ и полезен инструмент за управление 

и развитие на училището.  

 

 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

2.1 ВЪТРЕШНА СРЕДА 

1. Исторически данни- училище с повече от 85 годишна история,  традиции, непрекъснато развиващо се. 

2. Ученици – имат сериозни интереси в сферата на изкуството, активно участват в извънкласни дейности и проекти. 



3. Паралелки – оптимален брой паралелки с оптимален брой ученици, осигуряващи целодневна организация от 1. до 7. кл. и индивидуален и 

групов образователно-възпитателен подход и внимание. 

4. Учебни постижения и резултати чрез създаване на възможности за участие в различни състезания, олимпиади, конкурси. Високи постижения 

в областта на музиката. Учениците от музикалните паралелки са с множество първи награди от национални и международни конкурси.  

5. Ученическо самоуправление чрез функциониращ ученически парламент под формата на академията за лидери “Град в училище”; обучение 

на ученици активисти по различни национални и международни програми за детско и младежко участие - “Мегафон” към НМД (Национална 

мрежа за децата), Global Students' Social-Emotional Workshop (Teach for All), “Голямото приключение - от мен зависи, 2019-2022” (Заедно в час), 

“Голям брат, голяма сестра” - Пловдив и др.  

6. Мотивиран педагогически колектив, основаващ се на приемствеността между поколенията, непрестанно квалифициращ се, стремящ се към 

развитие и усъвършенстване. 

7. Проекти по национални и европейски програми – включване във всички проекти и програми, осигуряващи финансиране на потребностите на 

училището. 

8. ИКТ в училище – осигуряване на финансиране на електронни образователни платформи и възможност за издигане на учителски лидери в 

сферата на дигиталните технологии - Google Educators Level 1 & 2. Фокус върху STEM средата. 

 

2.2 ВЪНШНА СРЕДА 

- Реконструкция и модернизация на двете сгради на училището и изграждане на два нови корпуса по проект „Пловдив през 2014-2020г. – 

интелигентен, устойчив, желан европейски град” към Региони в растеж с участие на Община Пловдив; 
- 2019г. – Пловдив е обявен за Европейска столица на културата; 
- В държавната политика – основен приоритет образованието и привличане на младите хора към учителската професия и обхват на 

учениците. 
От 01.08.2016 г. е в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование / ЗПУО /, в който е заложена  реформа в 

предучилищното и училищното образование, която го доближава до европейските образователни политики. Разработени бяха  нови ДОС 

и подстратегии. Прилагането им  в УВП  изведе  на преден план изводи и препоръки, които наложиха  промяна  и оптимизиране  на 

определени дейности в образователната стратегия на МОН. Ежегодна промяна в нормативната уредба от МОН. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 УЧИЛИЩНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
І. УЧЕНИЦИ 

СУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” приема ученици в следните класове и профили: 

I – VII клас – 

● паралелка с избираеми часове за изучаване на музика  /народно пеене, поп и джаз пеене, народни и класически инструменти/; 

Прием след  завършено основно образование в :  



VIII  клас  - Профил “Музика” с прием - изпит  за проверка на способностите, с разширена подготовка по  музика: народно, поп и джаз 

пеене,   народни инструменти / гайда, гъдулка, кавал и тамбура/ и класически инструменти/пиано, китара, акордеон/;  

XI – XII клас – Профил  “Изкуства” - 4 год. курс на обучение по музика /народно, поп и джаз пеене  и инструменти :гайда, гъдулка, кавал 

, тамбура, пиано, акордеон и китара/ 

Осъществен прием за учебната 2020-2021 г.  

Училищен прием: 

- Първи клас – 1 паралелка – с разширено изучаване на музика /планиран и изпълнен прием /. 
- Пети клас – 2 паралелки с разширено изучаване на музика -Планиран прием и реализирани 2 паралелки с разширено изучаване на 

музика, поради повишен интерес /1 паралелка нова/. 
Държавен прием:  

- Осми клас  – 2 паралелки профил „Музика” -Планиран прием за 2 паралелки и реализиран.  

 В училището през учебната 2020-2021 г. в дневна форма се обучават 356 ученици от гр.Пловдив и региона, разпределени в 17 паралелки: 

● І – ІV клас – 5 паралелки  с  117 ученици с избираеми часове за изучаване на музика   

● V – VІІ клас – 5 паралелки с 115 ученици с избираеми часове за изучаване на музика 

● VІІІ - X клас – 5 паралелки с разширена подготовка по  музика – 88 ученици 

● ХІ – ХІІ клас – 2 паралелки с 36 ученици в профил    “Изкуства - Музика” 

 

 
     

ІІ. КАДРОВИ РЕСУРСИ за 2020-2021 г. . 

І. Педагогическият персонал се състои от : 

● Директор – 1  

● Заместник директор УД – 1 

● Заместник директор УТД – 1 

● Главни учители – 3 

● Старши учители – 17 

● Логопед в училище - 1 

● Ресурсен учител - 1  

● Учители – 26 

● Педагогически съветник - 1 

● Лектори – 4 

Възрастова характеристика по години ( брой)  

● До 30г – 13; 

● До 34г – 8; 

● До 39г – 4; 

● До 44г – 5; 

● До 49г – 1; 

● До 54г – 2; 

● До 59г – 14; 

● Над 60г – 5. 



Всички педагозите са висококвалифицирани специалисти 46 /с висше образование – образователни степен – магистър или 

бакалавър/, от тях с І ПКС – 3 човека, ІІ ПКС – 6,  ІV ПКС – 8, V ПКС –5. 

Преподавателите  непрекъснато повишават квалификацията си, чрез участия в различни курсове, конференции, обучителни семинари 

и др.  

Училището е базово, към ПУ”Паисий Хилендарски”  и  АМТИИ. 

ІІ. Непедагогически персонал се състои от : 
     СПЕЦИАЛИСТИ  

● Главен счетоводител – 1 
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ 

● Касиер - домакин  - 1 

● ЗАС – 1 

          ІІІ. Работници : Чистач/ хигиенисти- 7 бр. 

                                        Работник поддръжка - 1 бр.  

 

 

2.3.1 СИЛНИ СТРАНИ  

❖ Училището непрекъснато се развива и утвърждава като център за изучаване и популяризиране на българския фолклор в страната и 

чужбина. Оформя се  като  школа за обучение  по музика / народно пеене, народни инструменти, класически инструменти, поп и джаз 

пеене/; 

❖ Популяризира своята дейност чрез многобройни успешни участия на конкурси, фестивали, турнета в страната и чужбина, радио и 

телевизионни предавания; 

❖ Учителският екип  е амбициозен, съставен от много добре подготвени специалисти с висока дигитална грамотност. Активно повишават 

своята квалификация и умения  и споделят своя опит - създаден е Help Center от учители и ПУО за споделяне на добри практики и 

развиване уменията на 21 век у учениците. Базовата работа с  ПУ “ П. Хилендарски “ и АМТИИ подпомага  ОВП. 

❖ Ръководството влага целенасочени ресурси за развитие на материално-техническата база, за внедряване на иновативни практики и 

ефективна квалификация на специалистите; 

❖ Учениците търсят и участват в извънкласни клубове и дейности /пеене, танци, рисуване, кино, фотография/,  олимпиади и състезания. 

Кандидатстват и печелят проекти, свързани с политиките за детско и младежко участие и гражданска активност. 

❖ Ученическите дейности и изяви получават голяма подкрепа и от родителската общност, включително и чрез дарения и логистично 

съдействие за училищните концерти и събития. Родителите са важен елемент от училищния ни живот, който допринася за добрия климат 

и превенцията на нарушаването на училищните ценности. 

 

2.3.2 БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

❖ Подобряване на материално техническа база - Проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град” от 

ОП „Региони в растеж” 

- От м.февруари 2020г. напълно модернизирана централната сграда и дворно пространство, отговарящи на всички съвременни изисквания: 

достъпна среда за хора с увреждания/асансьор, рампа, устройство за стълби, тоалетни/; пожароизвестителна система; 

видеонаблюдение/външно и вътрешно/; слънчеви колектори за топла вода в тоалетните; климатична система; кетърингова зала; спортни 

площадки; кътове за отдих и игри, напоителна система за тревните площи; 

- В момента тече реконструкция и модернизация на филиала за музикалното обучение и предстои изграждането на двата корпуса; 



Подобрени пътищата и инфраструктурата в района на училището. 

❖ Изграждане на модерна сигурна и гъвкава информационно-технологична среда в подкрепа на електронното обучение/лаптоп/хромбук за 

всеки учител, интерактивна дъска с мултимедия във всяка класна стая; 2 дисплея, 3D принтер ,   Zs 

❖ Ефективно сътрудничество с Център за творческо обучение; 

❖ Успешно партньорство с фондация “Заедно в час” от 2017 г. и назначени  и обучени от тях 3 млади учители ; базова практика с АМТИИ 

и ПУ”Паисий Хилендарски”; с комитет “Родолюбие”- наши родители и ученици са негови членове и съдействат; 

❖ Действено партньорство с родителите, желанието на по- голяма част  от  тях  да бъдат не само конкретни наставници на собственото си 

дете, но и  убедени спомоществователи  за благото на училището; финансова помощ от спонсори. 

❖ Увеличаване на делегирания бюджет на училището, поради засиления интерес и завишения прием в профил “Музика”. От 2020г.  

допълнително  финансиране на разширената подготовка 1-7 клас по музика. 

❖ Разширяване на предлаганите от училището педагогически услуги  в т.ч. целодневна организация на учебен процес на учениците до 

седми клас и занимания по интереси.  

❖ По- висока  стартова заплата  за начинаещи учители и  по-добро основно трудово възнаграждение според длъжността на останалите 

педагогически специалисти. 

❖ Успешен модел   на обучение и реализация, доказана работеща цикличност - завръщане на бивши ученици на училището като млади  

преподаватели в училището. 

 

 

2.3.3 ПРЕПЯТСТВИЯ/ЗАПЛАХИ  

 

Национално ниво/приоритети на МОН: 

 

❖ Пандемия от COVID-19; 

❖ Кризата за учители в образователната система на този етап в България;  

❖ Международната статистиката по PISA - ниски нива на функционална грамотност за българските ученици - над 40% от българските 

ученици са функционално неграмотни, т.е. не разбират това, което четат и учат и не могат да приложат наученото от училище в 

решаването на житейски проблеми. 

 

Училищно ниво: 

 

❖ Продължаващите ремонтни дейности.Специалните предмети по музика използват базата на ОДК и ОУ”Гео Милев”. Часовете по ФВС 

при лошо време се провеждат по договор в спортната база на ЧОУ”Бъдеще”. 

❖ Увеличените разходи за издръжка след реновирането и модернизирането на МТБ; 

❖ Ниски нива на активност и участие в училищния живот на ученици от горен курс - увеличава се апатията към образователния процес с 

преминаването на ученици в по-горни класове, съответно падат резултатите.  

❖ Драстични разлики в успеваемостта на отделни ученици - предимно отскоро записани в училище, които идват с натрупани дефицити 

 

2.3.4 ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОДОБРЕНИЕ  

 



❖ Негативни последици от продължаващи ремонтни дейности по Проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан 

европейски град” от ОП „Региони в растеж” за реконструкция и модернизация на двете сгради и дворни пространства с изграждане на 

два нови корпуса;  

❖ Силно ангажирани с документация учители и отклонение на фокуса от ученика;  

❖ Устойчивост на приема на ученици; 

❖ Развитие на електронното обучение и готовност за дистанционно обучение; 

❖ Повишаване на дигиталните компетентности - допълващо обучение за възможностите на: Google Classroom, Google Docs, Google Forms, 

Google Slides, Google таблица, Google Jamboard, Google Meet, Google Expedition и други. 

❖ Създаване на онлайн библиотека с проверени ресурси, създадени и адаптирани за спецификата на нашето обучение в различни раздели 

/ уроци, тестове, сценарии, проекти, приобщаващо образование, видеа, снимки и др. / 

❖ Ефективно прилагане на проектно-базирано обучение с фокус върху интердисциплинарната работа; 

❖ КУЛТУРА НА УЧИЛИЩЕТО (КУ) - пълна съгласуваност на правилата за работа и безопасност и за ценностите на училището между всички 

участници в образователния процес; 

❖ Професионална учеща се общност ПУО на ниво училище, в което участват всички 

❖ HELP CENTER - Създаване на помощни групи за ученици и родители от начален етап на обучение за дигитална подкрепа при работа с 

гугъл платформи 

 

III. МОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

“ЗАЕДНО ТВОРИМ БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ ИЗКУСТВО - ОСТАВЯМЕ ПОСЛАНИЯ!”  

IV. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

МИСИЯТА на училището е да бъде адаптираща се  устойчива среда, основаваща се на ефективни взаимоотношения между учители, 

ученици и родители, в която всички участници в образователния процес осъзнават своя потенциал и работят за пълното му постигане. Нашите 

ученици проявяват разбиране, уважение и толерантност към всички участници в образователния процес, водени от общоучилищната ни ценност 

за взаимно уважение между ученици, учители и родители, изразяваща се в превенция на агресията в училище и в правото на свободно мнение 

- основна съвременна демократична ценност. Насърчава се ученическото себеизразяване и се стимулират индивидуалността и творческите 

изяви. Учениците развиват потенциала си чрез знание и изкуство, съхраняват и популяризират българския фолклор и заедно с подкрепата на 

родителската общност и учителите създават и поддържат професионална училищна среда за познание, творчество и иновации. В тази среда 

учениците се развиват като способни за реализация личности, адекватно ориентиращи се в динамично променящия се съвременен свят. Чрез 

усвояване и формиране на национални и общочовешки ценности и стимулиране на детското и младежко участие в училищния живот нашето 

училище се стреми да създава лидери, променящи средата, лидери, от които зависи бъдещето на обществото ни. 

V. ВИЗИЯ 

Училищната общност е демократична и използва своите силните страни за постоянното си развитие -  добра материална база и 

ефективно работеща дигитална среда за учене, мотивиращи и вдъхновяващи с успехите си ръководство и колектив, постоянно повишаващи 

квалификацията си учители, активни и себеизразяващи се чрез изкуство и фолклор ученици, подкрепяща и заинтересована родителска общност, 



устойчива работа с партньорски организации. Всички участници в образователния процес и всички правила в класните стаи се водят от стремежа 

към превенция на вербална, физическа и интернет агресия в училище и от големите училищни ценности за проява на взаимно уважение, 

поддържане на професионализъм на работното място и постоянно усъвършенстване на нагласата “от нас зависи”, оформящи културата на 

училището. Всичко това превръща училището в безопасна и защитена среда. Ученици, учители, родители и партньори работим в екип, 

уважаваме членовете на общността, подкрепяме  продуктивни идеи и инициативи на ниво училище и общност. Всеки член на училищната 

общност ежедневно демонстрира училищните ценности и спазва правилата за работа и безопасност. Културата на училището насърчава 

усещането за общност у участниците в образователния процес. 

Училището е подкрепящо и мотивиращо (взаимно уважение). Училищната общност демонстрира толерантност и уважение към 

чуждото мнение и права. Ролята на учителя е превръщането му в партньор на ученика, насочващ, подпомагащ и контролиращ процеса на 

овладяване на знания, умения и нагласи, като балансира между подкрепа и академичен натиск. Учителите създават, развиват и спазват заедно 

с учениците култура на класната стая, подчинена на културата на училището и големите ценности и целяща да поддържа високи нива на 

ученическа ангажираност. Учениците активно участват по процеса на интегриране на Културата на училището  в класната стая. В центъра на 

обучението се поставя ученикът с неговите потребности, интереси, психически и личностни особености. Училищната среда благоприятства 

ученическия активизъм, стремящ се да подобрява средата и да дава гласност на обществени предизвикателства. Учениците творят среда за 

свободно себеизразяване чрез знание, изкуство и спорт, създават училищни и общностни инициативи, в които привличат родители и 

съмишленици. Родителите са уважавана, търсена и активна част от училищния живот. Те постоянно се информират и поддържат преки 

взаимоотношения с училищното настоятелство. Те подкрепят училищните събития и всички имат възможността да участват в даването на идеи 

и  вземането на важни за училищния живот решения - родителите са ценни партньори. Училището затвърждава устойчивата си работа с 

партньорските организации и търси и създава нови партньорства с организации, изповядващи училищните ценности и развиващи дейности, 

свързани с Мисията на училището.  

Училището е творческа и постоянно адаптираща се среда (професионализъм) спрямо развиването на знания, умения и нагласи у 

всички участници в образователния процес и предизвикателствата на учебната среда. Учителите се ръководят от основните правила за 

планиране и отговорно изпълнение на целите си и училищните приоритети в и извън  класната стая, проследяване на своя и напредъка на 

учениците по целите от Стратегията и тези от класната стая, споделяне на успешни практики и на научени уроци - работа, анализ на напредък 

и адаптиране, споделяне. Учителската работа  включва целенасочено обучение и подкрепа на учениците в и извън класната стая, създаване и 

адаптиране на Културата на класната стая и постоянно и целенасочено професионално развиване чрез повишаване и придобиване на нови 

квалификации и умения. В извънредни ситуации учителите прилагат възможностите на онлайн преподаването и обучението, чрез цифрови 

системи за управление, средства за комуникация, платформи и ресурси. Учителите поставят учениците в центъра на обучението и насърчават 

изследователските им дейности. По всеки предмет провеждат проектно-базирано обучение и всеки учител) участва в екип за 

интердисциплинарно обучение. Учителите поддържат и постоянно обновяват портфолиото си със своята практика и повишена квалификация. 

Учителите изграждат механизъм за споделяне резултатите от своята практика с колектива и поощряват учениците да споделят и презентират 

проектите си, да създават и поддържат свое ученическо портфолио. Професионалното израстване на колектива е тясно свързано с училищните 

приоритети и е целенасочено. Учениците работят с високи нива на ангажираност , повишават всяка година резултатите си в училище и покриват 

ДОС по всички учебни дисциплини.   Резултатите на учениците по всички заложени цели се проследяват периодично, за да се следи 



успеваемостта на цялото училище по заложените приоритети и конкретни цели. Осигуряват се възможности за творчески и спортни изяви на 

учениците, заложени в културния календар на училището.  

Училището подготвя учениците за живота и развива у тях вътрешна мотивация (“от нас зависи”). Успоредно с предметното знание 

по всяка учебна дисциплина учениците целенасочено развиват ключови по ДОС компетенции по преценка на учителя, заложени за изпълнение 

в целеполагането на учителя. Учениците развиват умения на 21 век, предварително обсъдени от ПУО, което определя ключови за училището 

умения. Учениците се стремят към високи нива на ангажираност в класната стая - те имат високи очаквания и стремежи (целеполагане), развиват 

лидерски умения и компетентности  и работят осъзнато за успеха си - вътрешна мотивация. Учениците имат достъп до разнообразни 

възможности и ресурси за учене и знаят във всеки момент как да се възползват от тях. Поставят си цели по всеки предмет, произтичащи от 

големите цели на класната стая. Целеполагането е индивидуално и е съобразено с моментното ниво по предметно знание, с мотивацията за 

учене и с нагласата за личностно развитие на ученика - всички ученици покриват ДОС, но стигат до там по различни пътища. Заедно учители и 

ученици създават и развиват практики за диференциране в класната стая. Учениците следят напредъка по индивидуалните си цели, с което 

помагат на учителите да наблюдават напредъка по големите цели на класната стая и на училищно ниво. Те  анализират данните от наблюденията 

си, рефлектират и обсъждат заедно с учителя напредъка на класа по всеки учебен предмет. Самите ученици са проактивни във вземането на 

решения на ниво клас и училище. Те активно упражняват правото си на събиране и групиране по интереси, както на територията на училището, 

така и извън него и в дигиталната среда с цел участие и създаване на творчески, спортни и граждански събития и инициативи. Всичко това се 

случва под шапката на академията за лидери “Град в училище”, която цели поетапно да осъществява Мисията на училището за подготвяне на 

учениците за “живия живот” и създаване на пълноценни личности и лидери. 

 

VI. ПРИОРИТЕТИ   

 

1. Ефективност и прозрачност в управлението на училището. Устойчиво развитие на институцията. 

2. Мерки за сигурност при организиране на учебно-възпитателния процес в условията на Covid-19. 

3. Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване  неговата организацията в ситуации на промени, конфликти и кризи (Covid-19) 

4. Привличане на нови ученици, подобряване на предлаганите от училището педагогически услуги за задържането им; 

5. Планиране, подбор и развитие на човешките ресурси в училището.  

6. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 

7. Съхранение и поддържане на модерна материална база и технологична обезпеченост на учебния процес и на извънкласните дейности и 

инициативи. 

8. Ефективно сътрудничество с родителската общественост. Въвеждане на алтернативни форми на общуване при извънредни ситуации. 

9. Целенасочено задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и привличане на нови партньори.  

10. Повишаване на качеството на предоставяното образование и обучение от училището.  

11. Развитие на уменията на 21 век у учениците 

12. Превенция от кибертормоз и интернет зависимости.  

13. Проектно-базирано обучение. 

14. Реализиране на  иновативен модел на обучение „Чрез музиката по-добри и по-успешни”. 

15.  Общообразователната и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап. 

16. Приобщаващо образование.  



17. Академия за лидери “Град в училище” - работещ ученически парламент. 

18. Приемственост между образователните етапи. 

19. Лидерство и Култура на училището. 

20. Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

21. Изграждане на професионални учещи се общности (ПУО). 

22. Споделяне и популяризиране на иновативни училищни практики. 

 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ 

 

I ОБЛАСТ : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ЦЕЛ І: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

1) Динамично управление на образователния процес, обвързването му с конкретните резултати, оценка на миналия опит и новите тенденции в 

бъдещото развитие. 

2) Опазване здравето на децата и учениците, на работещите в образователната система, на семействата и на всички около нас в условията на 

продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. 

3) Създаване на работеща система за ефективно обучение в ситуации на промени и кризи (Covid-19) 

ЦЕЛ ІІ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

1) Реализиране на кадровата политика - мотивирани специалисти, с подребност от личностно развитие и усъвършенстване, методическо и 

научно израстване. 

- кадрова обезпеченост, на педагогическите услуги  

- висока атестационна оценка от работата им 

ЦЕЛ ІІІ: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

1) Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище. 

- мониторинг и оценка 

2) Създаване на механизми и инструменти за поддържане и опазване на  МТБ.  



-поддръжка на зелените площи;  

- проучване на възможностите и желания на родителите за включване в дейности за опазване на базата; 

- графици за дежурство на учители и ученици; 

- организиране на Зелени патрули; 

- конкурс за най-чиста класна стая 

-участие в национални кампании за разделно събиране на отпадъци и почистване на района около училището и пр. 

- материална обезпеченост за провеждане на лидерската академия “Град в училище” - кабинети, пространство и време 

ЦЕЛ    ІV: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЪРЖАВНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ 

1) Активно участие на родители, обществени организации и институции в управлението и развитието на училищната общност. 

 

 

II ОБЛАСТ : ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

ЦЕЛ І:  ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИМ 

1) Получаване на трайни практически приложими знания, умения и компетенции и повишаване успеваемостта по паралелки и предмети 

- Повишаване или задържане на годишния успех на учениците. 

- Резултати от НВО и ДЗИ, съответстващи на годишния успех на учениците 

- Брой участници и класирани на олимпиади на МОН. 

- Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси и олимпиади. 

- Прием на зрелостниците в престижни ВУЗ-ове в страната и чужбина. 

- Всички ученици постигат 100% ДОС - големият приоритет е учениците да не стигат до поправителни изпити 

- Брой получени национални и международни стиендии за показани високи резултати. 



- Брой ученици, включени в проекти. 

2) Повишаване на вътрешната мотивацията на учениците за успешна учебна дейност и развитие на умения за учене.  

- анкети за обратна връзка 

- % участие в ученически инициативи 

3) Използване на дигитални технологии по предназначение и осъзнато търсене на информация от надеждни източници 

- всички ученици работят с Google Apps и с образователни сайтове и платформи 

- всички участници в образователния процес създават електронно съдържание 

4) Реализиране и мултиплициране на иновативни практики. 

- Всеки учител планира и изпълнява поне едно проектно-базирано обучение с избран от него клас/класове и обхват - краткосрочно (обхваща няколко 

учебни часа до две седмици), средносрочно (в рамките на един раздел или над две седмици) и дългосрочно (в рамките на един учебен срок или цяла 

учебна година). 

-  Всеки учител участва в планирането и изпълнението на поне един интердисциплинарен урок с друг учител в рамките на учебната година 

ЦЕЛ II: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1) Пълна интеграция на всички ученици спрямо индивидуалните им характеристики. 

- изпълнение на дейностите от програмите  по Приобщаващо образование. 

2) Устойчиво развитие на лидерската академия от ученици за ученици  

- в края на двугодишния период на Стратегията поне 60% от учениците са обхванати в проекта за лидерска академия и поне 40% в края на първата 

учебна година 

- в края на първата учебна година дейности извършват всички 5 отдела 

- в края на първата година академията постига пълна автономия за развиване на дейността си  

- през втория учебен срок всички клубове имат своите ментори и съветници 

- промяна бройката на обхванатите ученици 

- промяна бройката на участващите учители 



- брой създадени инициативи 

- брой медийни отразявания 

- промяна бройката на регистрираните клубове 

- обхват, ефективност и влияние на клубовете и инициативите върху училищния живот 

- добавена стойност от консултантите 

- добавена стойност от менторите 

- мотивация за учене 

- за измерване напредъка по целите се използват анкетите за обратна връзка и рефлексии 

3) Успешна адаптация на децата в първи и пети клас. 

- планирани и проведени работни срещи на начални учители в детската градина 

- уроци с гостуващи учители от начален и прогимназиален етап 

- родителски рещи за приемственост и плавен преход 

4) Създадена устойчиво развиваща се Култура на училището, от която се ръководят действията на всички участници в образователния процес, 

Културата на училището стъпва върху принципите на демокрацията, етичния кодекс на педагогическия персонал и училищната визия за създаване на 

ученици лидери 

- Културата на училището е визуализирана на ключови места в училище и до края на месец Септември 

- всички участници в образователния процес познават и прилагат трите големи училищни ценности 

- всяка класна стая има създадена Култура на класната стая до края на месец Септември, за която отговарят класните ръководители - разработва се в 

час на класа 

- учениците са активното тяло, създаващо, променящо и адаптиращо Културата на класната стая  

- влиянието на Културата на училище и Културата на класната стая върху работата и ученето на учители и ученици се измерва периодично с анкети 

за обратна връзка 

ЦЕЛ  ІII: ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  НА УЧИТЕЛЯ 



1) Повишаване на професионалната и дигитална компетентност на учителите. 

- изпълнение на плана за квалификация 

2) Устойчивост на ПУО 

- работещи ПУО в училище 

- всички използват алгоритмите за работа в ПУО, дори когато не са част от формално ПУО 

3) Интегриране на споделени иновативни  практики  

- споделяне на практики 

- разработване на практики, резултат от споделянето 

- прилагане на практики 

 

VIII. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

 

СУ “Любен Каравелов” развива  мотивираща, адаптивна, подкрепяща, безопасна, творческа и позитивна среда, в която 

всички участници са активно партниращи си съмишленици в изграждането на успешни личности и бъдещи лидери. 

 

I ОБЛАСТ : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 

СТРАТЕГИЧЕСК

И ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТНИ ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

ЦЕЛ І: 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В 

УЧИЛИЩЕТО. 

УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА 

1. Ефективност и прозрачност 

в управлението на училището. 

Устойчиво развитие на 

институцията;  

 

2. Мерки за сигурност при 

организиране на учебно-

1.1 Приемане ,утвърждаване и публично оповестяване на вътрешните нормативни 

актовеове. 

1.2 Запознаване на родители и  ученици  

1.3 Представяне в срок и коректно в РУО  и МОН 

1.4 Отчитане и анализ на изпълнението на вътрешно училищните и държавните 

нормативни актове и изисквания 

1.5 Контрол по изпълнение от УР 

 

2.1 Осигуряване на максимално безрискова среда на обучение, организация на хигиенните 



ИНСТИТУЦИЯТ

А 

 

 

възпитателния процес в 

условията на Covid-19; 

 

3. Повишаване ефективността 

на ОВП чрез подобряване  

неговата организацията в 

ситуации на промени, 

конфликти и кризи (Covid-

19); 

 

4. Привличане на нови 

ученици, подобряване на 

предлаганите от училището 

педагогически услуги за 

задържането им. 

и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползването им. 

2.2. Създаване на вътрешноучилищна организация на учебното време, при спазване на 

правилата във връзка с епидемията / организация на учебното време. 

2.3 Изготвяне на здравни правила за работа при всеки един случай на заболял или със 

съмнение за COVID-19; 

2.4 Изготвяне на инструктаж, за спазване на лична хигиена и мерките за ограничаване 

разпространението на вируса провеждан от учителите на учениците ежедневно. 

2.5 Публикуване на сайта на училището на информация за организацията на 

образователния процес в училището, изискванията и указанията на министерство на 

здравеопазването за поведението и действията на участниците в образователния процес за 

намаляване рисковете от предаване на инфекция и реакция при евентуална поява на 

заболели; 

2.6 Организиране на  изпълнението на административни услуги, предоставяни от 

училището (за тези, които позволяват)  по електронен път;  

 

3.1 HELP CENTER за електронното и дистанционно обучение 

3.2 Изготвяне на алгоритъм за превключване на обучение в електронна среда от 

разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID-19; 

3.3.Изготвяне на алгоритъм за преминаване към алтернативни форми на обучение поради 

здравословни причини. 

3.4 Организиране на информационна кампания сред родителите за предимствата на 

присъственото обучение и на разработените училищни мерки за предотвратяване на 

разпространението на заболяването; на алтернативни училищни модели за организация на 

образователния процес при необходимост;  

3.5 Лидерство  и Конфликтна карта  -  с ясно делегирани права и разпределение на правата 

и задълженията на всички участници в образователния процес и работещи в училището. 

3.6 Училищен календар - съдържа всички академични, музикални и творчески, спортни и 

граждански събития  - споделен с всички заинтересовани лица 

3.7 Педагогически съвет, оперативни съвещания и работни срещи - създадена учителска 

структура към HELP CENTER за планиране и организиране на срещите. 

3.8 Ефективна организация на родителски срещи, извънкласни и проектни дейности, 

тържества и акции в кризисни ситуации (за тези, които позволяват)  по електронен път . 

4. Реализиране на план-приема на училището. 

 



 

ЦЕЛ ІІ: 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ 

 

1. Планиране, подбор и 

развитие на човешките 

ресурси в училището 

 

1.1 Политика  за  подбор  при назначаването  на  персонала /млади, амбициозни учители с 

желание да се развиват; приоритет - бивши ученици на СУ "Любен Каравелов" и от 

програма “Заедно в час"/  

1.2. Правила  и процедури  за  атестиране на персонала /по критерии, приети от ПС/ 

1.3. Договор със служба за трудова медицина, оценка на риска на работното място, анализ 

и оценка на здравното състояние на служителите и оценка на работната среда и трудовия 

процес. 

 

ЦЕЛ ІІІ: 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

ФИНАНСОВИТ

Е И 

МАТЕРИАЛНИ 

РЕСУРСИ 
 

1. Осигуряване на 

законосъобразно, 

икономически целесъобразно 

и прозрачно управление на 

бюджета. 

 

2. Съхранение и поддържане 

на модерна материална база и 

технологична обезпеченост на 

учебния процес и на 

извънкласните дейности и 

инициативи. 

1.1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в училището спрямо 

Стандарта за финансиране към ЗПУО, съобразно действащата нормативна уредба. 

1.2.Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и 

извънбюджетните приходи 

1.3.Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от 

дарения, спонсорство, наеми, проекти и други. 

1.4. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

1.5. Участие в национални програми на МОН и др. 

 

2.1. Планиране и провеждане на час на класа за всички степени на тема „Обновеното ни 

училище“. 

2.2. Графици за дежурство на учители. 

2.3 Участие на ученици в отдели "Здраве и околна среда" и "Охрана и безопасност" към 

лидерската академия "Град в училище" 

2.4. Проучване на възможностите и желания на родителите за включване в дейности за 

опазване на базата. 

 



ЦЕЛ    ІV: 

ПОДОБРЯВАНЕ 

НА 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕТО  

С 

ДЪРЖАВНИТЕ, 

СОЦИАЛНИТЕ 

И  

НЕПРАВИТЕЛС

ТВЕНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ 

 

1. Ефективно сътрудничество 

с родителската общественост. 

Въвеждане на алтернативни 

форми на общуване при 

извънредни ситуации. 

 

2. Целенасочено 

задълбочаване на контактите 

с обществени организации и 

институции и привличане на 

нови партньори  
 

1.1 Родителски срещи         - общи за училището - допълнителни за класа - индивидуални, 

по определен повод  (за тези, които позволяват)  в електронна среда 

1.2 Създаване на HELP CENTER за обучение на родителите, които искат да се включат в 

електронното и дистанционно обучение 

1.2. Планиране, организиране и провеждане на празници, тържества, проектни и 

извънкласни дейности и инициативи   

 

2.1 Училището приоритетно затвърждава партньорствата и търси нови контакти с 

организации, подпомагащи изпълнението на училищната Визия за подкрепа и развитие на 

творческата автентичност на учениците и техните лидерски умения.  

2.2. Членство в СУПРИМ към ЕМУ  

2.3. Съвместни дейности с: ПУ „Паисий Хилендарски” АМТИИ; Фондация “Заедно в час” ; 

Център за творческо обучение;  Детски градини; Регионален исторически музей 

Драматичен театър – Пловдив;  Куклен театър – Пловдив ; Комитет „Родолюбие“;  Дом на 

учителя Читалища: „Д-р Христо Аджаров-2010“ и „Назъм Хикмет“;  Членство на ученици в 

национална младежка програма "Мегафон";  участие в международния двугодишен проект 

FIERST; участие в проект "Училища за пример"; други 

 

II ОБЛАСТ : ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
СТРАТЕГИЧЕСК

И ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТНИ ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 



ЦЕЛ І:  

ОБУЧЕНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ И 

ПРОСЛЕДЯВАН

Е НА 

НАПРЕДЪКА 

ИМ 

 
 

 
 

1. Повишаване на качеството 

на предоставяното 

образование и обучение от 

училището 

2. Развитие на уменията на 21 

век у учениците 

3. Превенция от кибертормоз 

и интернет зависимости 

4. Проектно-базирано 

обучение 

5. Реализиране на  иновативен 

модел на обучение „Чрез 

музиката по-добри и по-

успешни”  

6. Общообразователната и 

профилирана подготовка - 

във втори гимназиален етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Целеполагане на ниво училище за очакваните резултати в края на учебната година по 

предметно знание - основа за целеполагането в класната стая 

1.2 Периодично проследяване напредъка на учениците по предметно знание от всеки учител 

за целите на периодичния анализ на ниво училище. 

1.3.Подготовка и участие в състезания, конкурси и олимпиади - вътрешноучилищни, 

междуучилищни, общински, областни, национални, международни по всяка учебна 

дисциплина 

1.4 Изработване на критериална матрица за развиване уменията на 21 век  

1.5 Ученическо портфолио 

2.1 ПУО FIERST приоритизира и създава кратък списък на ключови за учениците  умения, 

които да бъдат развивани през учебната година. 

 

2.2 ПУО FIERST създава помощен алгоритъм за планиране и изпълнение дейностите по 

развитие на уменията за учителите 

2.3 Всеки учител избира умение от краткия списък и създава план/разпределение за 

неговото развиване - планът включва визия (защо това умение е важно за конкретните 

ученици), цели (какво ще постигнат учениците в края на учебната година), дейности (как 

учениците ще постигнат тези цели), критерии за успех (проследяване на напредъка) и 

анкети за обратна връзка  от учениците 

2.4 ПУО FIERST подпомага процеса по развиване на уменията  през цялата учебна година 

3.1 Провеждане на обучения и работилници, свързани с борбата с фалшивите новини и 

безопасното сърфиране в интернет. 

4.1 Училището избира отговорници, които да следят изпълнението на дейностите на 

училищно ниво и създават Help Center за проектно-базирано обучение 

4.2 Help Center създава график за следене на напредъка на проектите и се уверява, че всеки 

клас участва в поне едно проектно-базирано обучение 

4.3 Help Center подпомага цялостно процеса по планиране и изпълнение на обученията, 

включително и чрез обучения, рефлексии и споделяне на добри практики 

4.4 Учителите планират и развиват дейности към проектно-базираното обучение. 

 

5.1 Създаване на ключови компетентности и умения за 21 век в учениците, мултиплициране 

на училищния опит и осигуряване на устойчивост във времето. 

 

6.1 Създаване на организация за провеждане на Общообразователната и профилираната 

подготовка – във втори гимназиален етап. 



ЦЕЛ II: 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕ  И 

ПОДКРЕПА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛ

НОТО И 

ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 
 

 

 

1. Приобщаващо образование 

2. Академия за лидери “Град в 

училище” - работещ 

ученически парламент 

3. Приемственост между 

образователните етапи 

4. Лидерство и Култура на 

училището. 
 

1.1. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно нуждите на 

обучаваните ученици.  

1.2. Организация за осъществяване на подкрепа в електронна среда от разстояние и при 

наличието на алтернативни форми на обучение. 

1.3. Възстановително правосъдие - превенция на агресията и фокус не върху наказанията 

на ученици, а върху поправяне на допуснатите от тях грешки чрез обществено-полезен 

труд на територията на училище - реабилитация вместо наказание;  

1.4. Диференцирана работа -  поставяне на индивидуални цели, отговарящи на 

моментното  състояние на ученика и използване принципите на 

личностното/персонализираното обучение; осигуряване на различни възможности и 

ресурси за учене според типа на учене на ученика - визуално, аудио, кинетично, 

практично и академично възприятие на информацията. 

1.5. Формиране на ученически предметни групи за взаимопомощ в учебния час, в ЦДО, 

дистанционно след училище или присъствено след учебните часове при спазване на 

мерките за безопасност; 

 

 

2.1 Отговорници планират цялостно визията, целите, дейностите, критериите за успех, 

стъпки за постигане на визията и алгоритми за привличане на участници, създават 

структурата на симулацията "Град в училище" 

2.2 Училището подпомага дейността на лидерската академия 

2.3 Отговорниците организират конкурс за лого и мото на лидерската академия 

2.4 Ученици създават свои клубове по интереси, които могат да бъдат и да не бъдат 

обвързани с учебните дисциплини, планират и изпълняват дейностите на клубовете си 

2.5 Клубовете се разпределят в градски отдели според контекста на извършваната дейност 

2.6 Всеки отдел има свой началник - градски съветник, който отговаря за месечния отчет 

дейността на всички клубове от отдела; градския съветник участва в гласуването и 

вземането на важни за лидерската академия решения 

2.7 Кметът е представителното лице на "Град в училище" и участва в междуучилищни 

събития, той отчита дейността на лидерската академия пред училищното ръководство 

2.8 Кметът и градските съветници се избират след провеждането на дебати, предизборна 

кампания и избори, в които имат право да участват всички ученици от 4 до 12 клас 

2.9 Учениците развиват дейността си в 5 отдели: 

- ОБРАЗОВАНИЕ 

- ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА 

- ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТ 

- МЕДИИ И МАРКЕТИНГ 



- МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

2.10 Учителите участват като ментори според предметното си направление, хобита и 

интереси, като самите клубове имат и своите съветници в лицето на родители и други 

професионалисти и ролеви модели. 

2.11 Залагане на приоритетни теми в часовете на класа, свързани с правата на децата в 

училище в контекста на ратифицирането на Конвенцията за правата на децата в България 

през 1991 година - учениците от “Мегафон” в подкрепа за подобряване 

взаимоотношенията между ученици и учители чрез организиране на работилници и 

рефлексии в часовете на класа 

 

3.1.Организиране на родителски срещи за плавен преход  

3.2. Планиране и провеждане на уроци с „гостуващи учители“, подпомагащи плавния 

преход от детската градина в първи клас и от 4. в 5.клас. 

 

 

4.1 Културата на училището цели уеднаквяване на училищните правила за всички 

участници, създавайки три основни ценности и принципни закони - взаимно уважение, 

професионализъм, демонстриране на нагласата "от нас зависи". Културата на училището е 

демокрация в действие, произтичаща от училищната Мисия и водеща училището към 

постигане на Визията. 

4.2 Културата на училището със своите правила и послания се визуализира на ключови 

места на територията на училището чрез плакати, инсталации и ученическо творчество. 

4.3 Отговорници създават примерен алгоритъм за формиране и прилагане на Култура на 

класната стая в помощ на класните ръководители 

4.4 Учителите, заедно с учениците, създават и поддържат Култура на класната стая, 

подчинена на училищните ценности и Културата на училището. Културата на класната 

стая цели изграждане на доверие, сътрудничество и амбициозност в класната стая чрез 

постигане на баланс между подкрепа и академичен натиск от страна на учителя. 

Културата на класната стая е набор от послания, визуализирани правила и екипни 

дейности, формиращи норми на учене и поведение и усещане за общност в класната стая. 

Всеки класен ръководител отговаря за визуализирането на Културата на класната стая в 

класа си. 

4.5 Културата на класната стая влияе върху работата на всички и се създават ясни 

последствия от нейното спазване или неспазване. Примерни насоки: 

- при нарушаване на норма от ценност "Взаимно уважение" на ученици не им се позволява 

да се себеизразяват в час или им се дава възможност да презентират по избран начин 



значимостта на нарушената норма за всички участници в образователния процес - в 

зависимост от степента на нарушението 

- при нарушаване на норма от ценност "Професионализъм" на ученици не им се разрешава 

да участват в креативни дейности в час или им се дава възможност по избран начин 

значимостта на нарушената норма за всички участници в образователния процес - в 

зависимост от степента на нарушението 

- при нарушаване на норма от ценност "От нас зависи" на ученици им се отнема правото 

на свободно вземане на решения или им се дава възможност да презентират по избран 

начин значимостта на нарушената норма за всички участници в образователния процес - в 

зависимост от степента на нарушението 

- при спазване/нарушаване на изведени от Културата на училището норми, последствията 

могат да бъдат обвързани и с оценки, отсъствия, отзиви и забележки и други 

педагогически практики 

- при спазване на нормите в класната стая на учениците се възлагат лидерски роли и 

отговорности, с което биват овластявани - стремеж към стимулиране на лидерското 

поведение и учене в класната стая - овластяването и делегирането на повече отговорности 

като награда за отговорно прилагане на училищните ценности 



ЦЕЛ    ІII: 

ПРОФЕСИОНАЛ

НО РАЗВИТИЕ  

НА УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повишаване 

професионалната подготовка, 

компетентност и квалификация 

на педагогическите кадри 

2. Работа по модела на  

професионални учещи се 

общности (ПУО) 

3. Споделяне и популяризиране 

на иновативни училищни 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Ключови за училищната визия обучения за повишаване учителските компетентности, 

знания и умения, подчинени на индивидуалните нужди на всеки учител. 

1.2.Постоянно обновяване и адаптиране на учителското портфолио. 

1.3. Определяне и приемане на дефицити; правила за участие на персонала в 

квалификационна дейност и план 

1.4.Оказване  на  подкрепа  и  помощ  на  нови  учители  или  други  членове  на  

персонала 

1.5. Стимулиране на персонала за  повишаване на ПКС, за иновации и за създаване и 

популяризиране  на  добри практики  

1.6. Изработване на критерии за поощряване  на педагогическите специалисти с морални и 

материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование 

(чл.246 (1) от ЗПУО). 

2.1.Споделяне на предизвикателства, решения и научени уроци от класната стая;  

2.2. Развиване уменията на 21 век у учениците. 

2.3 Учителите сформират ПУО на база общи интереси. 

 

3.1. Създаване и поддържане на дигитална библиотека от иновативни практики в работата 

с учениците - общодостъпно място за споделяне на добри практики. 

3.2 Педагогическия колектив участва във вътрешни обучения, срещи за споделяне на опит 

и рефлексии за научените уроци при прилагане на иновативни практики в и извън 

класната стая. 

 

 

 

 

 

 


