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1. НОРМАТИВНА И ДОКУМЕНТАЛНА ОСНОВА НА 

СТРАТЕГИЯТА 

1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020”. 

2. "Новата програма за умения в Европа" и Европейското образователно 

пространство до 2025 г., насочено към иновативно, приобщаващо и основано на 

ценности образование, стимулиращо основните, цифровите и предприемаческите 

умения и изграждането на европейска идентичност в цялото ѝ многообразие.  

3. Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението „ЕСЕТ 2020“ за: Превръщане на ученето през целия 

живот и мобилността в реалност; Подобряване на качеството и ефективността на 

образованието и обучението и Разгръщане на новаторството и творчеството, 

включително на предприемчивостта, във всички степени на образованието и 

обучението. 

4. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 

година. 

5. Националните приоритети в образованието и науката „България 2020 г.“, 

свързани с *подобряване на качеството на образованието и *въвеждане на 

система за продължаваща валификация и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти.  

6. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.  

7. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО.  

8. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности (Стандарт за приобщаващо образование).  

9. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-

2009 г.  

10. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст. 

11. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.  

12. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

13. Спецификата на конкретното училище от стандарта за институциите. 
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Настоящата Стратегия за развитие на училището е разработена на основание чл. 263, 

ал. 1, т. 1 от ЗПУО. Тя е съобразена с националната политика и европейското 

измерение в образованието.  

Приоритетите отчитат специфичните особености и традиции на училищната 

образователна среда и представят вижданията за качествено образование според 

Стандарта за управлението на качеството в институциите и образователните принципи 

и цели, заложени в текстовете на ЗПУО. 

Стратегията за развитие на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ обхваща периода от 2019 до 

2025 г., като се актуализира при необходимост и е придружена от Европейски план за 

развитие.  

2.  ИСТОРИЯ И СТАТУТ НА УЧИЛИЩЕТО 

Частно средно общообразователно училище „Цар Симеон Велики" е иновативно 

училище, член на Българската асоциация на частните училища и училище посланик на 

Европейския парламент.  

То е създадено през 2015 г., като в неговото основаване е залегнала идеята за 

преход между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с 

новите технологии, иновациите, науката, с цел постигане на баланс между 

традицията и новаторството, родолюбието и предприемчивостта, като фактори за 

успеваемост и инвестиция в младите, страната и средата, в 

която живеят и се развиват. 

В училището се обучават около 100 ученици (от 1. до 12. 

клас) от 26 педагогически специалисти. През 2017 г. ЧСУ 

„Цар Симеон Велики“ получи от Министерство на 

образованието и науката статут на иновативно училище за 

начална училищна степен и също така бе одобрено за 

участие в Програмата за училища посланици на Европейския 

парламент. 

На 15 септември 2017 г. по случай 1090 години от кончината 

на цар Симеон, 1110 години от смъртта на неговия баща княз 

Борис I и 1100 години от битката при Ахелой, в двора на 

училището бе открит първият скулптурен монумент на цар 

Симеон Велики в столицата в присъствието на председателя на 

44то Народното събрание и Националната гвардейска част. 

Паметникът е дело на скулптора Красимир Ангелов и е издигнат 

с дарение на собственика на учебното заведение. Инициативата 

на д-р Врабевски е свързана с идеята за създаване на място за 

почит на българската историческа памет, в унисон с мисията и образователната 

програма на притежаваното от него ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – младото поколение да 

бъде възпитавано в дух на родолюбие и национално достойнство. 
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ЧСУ „Цар Симеон Велики“ сe помещава в пететажна сграда, разполагаща с обща 

застроена площ от 5555 кв.м., от която се разкрива впечатляваща панорамна гледка към 

планините Витоша, Стара планина и Люлин. Въздухът е чист, в близост има бързи 

транспортни артерии и развита инфраструктура, учебните помещения са светли и 

просторни. 

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има богата материална база и квалифицирани кадри.  

Училището разполага с: комютърен кабинет, кабинет по история и география, 

кабинет по биология и химия, кабинет по музика, кабинет по изобразително изкуство, 

езикови кабинети, ресурсен кабинет, кабинет за индивидуални уроци по пиано, 

библиотека и лекарски кабинет. Всяка класна стая и кабинет разполагат с мултимедия.  

Създадени са креативни пространства в коридорите на учебното заведение и в 

класните стаи, които чрез таланта на графити - артиста Nassimo дават знания за света 

по творчески начин на техните обитатели. 

 

 
 
 

 

 

Иновативните класни стаи са пространства, стимулиращи сътрудничество и 

взаимодействие между учениците, както и прилагането на иновативни подходи. Те се 

характеризират с: креативност, постоянен стремеж към знание, рефлексия, свързаност 

между учителите и учениците, сътрудничество, вариации от обучителни техники, 

решаване на проблеми, поставяне на цели, среда, в която взаимно учители и ученици се 

стимулират да се променят, адаптират и усъвършенстват. 

На разположение на училището са микробуси, които обслужват учениците. 

Маршрутите са оптимално организирани и съобразени с тяхното местоживеене.  

Училището осигурява здравословна и природосъобразна сутрешна и следобедна 

закуска, обедно хранене и био-бюфет. На територията на училището има: оборудвани 

голям и малък физкултурен салон, плувен басейн, тенис корт, баскетболно и футболно 

игрище, открити зелени площи за игра и отдих на учениците.  
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Основната стратегическа цел на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е утвърждаване на 

училището като еталон за позитивна, мотивираща, съзидателна и здравословна среда за 

развитие и подкрепа на личностния потенциал на ученика при изграждане на навици за 

дългосрочен успех. 

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се стреми да развие креативност, гъвкавост, 

предприемчивост, познание, управление на иновационни процеси и ключови 

компетенции в своите учениците, чрез допълване на традиционните педагогически 

подходи с иновативни методи.  

50% от педагогическия персонал е на възраст 25-35 години, с желание за иновации 

и самоусъвършенстване.  

Органиграма на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ 

 

Ръководството на училището и преподавателският колектив са с: 

 Визия за образованието, която подготвя учениците за утрешния ден. 

 Визия за бъдещите дейности, заложени в настоящата Иновационна стратегия и 

Европейски план за развитие, отговарящи на потребностите на учениците и 

изместващи центъра на обучение от учителя към ученика. 
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 Експертиза за разработване и прилагане на иновативни методологии и 

интерактивни методи от неформалното образование с цел изграждане на 

трансдисциплинарни, творчески, ключови, дигитални и предприемачески 

умения.  

 Мотивация за непрекъснато развитие и самоусъвършенстване чрез иницииране и 

участие в проекти за европейска мобилност, сътрудничество и обмен на 

иновативни и добри практики в образованието.  

 Изградена система за обратна връзка от обучаемите и редовна оценка на 

дейностите, по-специално на отражението им върху развитието на 

индивидуалните способности на учениците. 

Училището е част от мащабен проект, включващ: Детска градина „Росица“; 

Продуцентска къща и звукозаписно студио - Intelligent music; Фондация Българска 

Памет и компании, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност; 

подготовка и управление на проекти.  
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3. МИСИЯ; ВИЗИЯ; ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ 

 

МИСИЯ 

Мисията на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е да осигурява за учениците качествено 

образование чрез модерна училищна среда, висококвалифицирани, постоянно 

усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите, взаимодействие с 

организации, в изпълнение на Европейския си план за развитие, уважение към 

потребностите и желанията на учащите се и поддържане на техния интерес в рамките 

на образователния процес.  

С добър екип от професионалисти, в диалог с родителите и в ежедневно 

взаимодействие с учениците, училището се стреми да бъде еталон за новаторска, 

мотивираща, креативна, здравословна и позитивна среда. Начинът на преподаване и 

дейностите са в подкрепа и развитие на личностния потенциал на ученика, при 

изграждане на навици за дългосрочен успех.  

Училището работи за усъвършенстването и себеутвърждаването на своите 

ученици, водено от убеждението, че, за да бъдат конкурентоспособни и успешни в 

съвременния свят на непрестанни промени, те трябва да изградят широк набор от 

знания и умения, да бъдат инициативни, предприемчиви и уверени в собствените сили. 
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ВИЗИЯ 

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има визия за образование, което подготвя 

учениците за утрешния ден чрез комплексна педагогическа технология, включваща 

проблемно и проектно-базирано обучение (ПБО), иновативни и интердисциплинарни 

методики, методи и технологии на неформалното образование, развивайки в учениците: 

- ключови умения - личностни, трансверсални, предприемачески умения и 

природонаучни компетентности в контекста на кръговата икономика и професиите на 

бъдещето. 

- природонаучна компетентност чрез ПБО - компетентност, дефинирана от 

Европейската комисия (ЕК) като способност и готовност на личността да използва 

знания и приложни методи за обясняване на природните процеси и явления и правене 

на заключения, основаващи се на конкретни факти и доказателства. 

- предприемачество като трансверсално умение чрез ПБО - умение, съдържащо 

според рамката на ЕК EntreComp 15 компетентности: Откриване на възможности; 

Творчество; Визия; Оценяване на идеи; Етично и устойчиво мислене; Самосъзнание и 

самоефективност; Мотивация и постоянство; Мобилизиране на ресурси; Финансова и 

икономическа грамотност; Мобилизиране и вдъхновяване на другите; Поемане на 

инициативата; Планиране и управление; Справяне с несигурността и риска; Работа с 

другите; Учене чрез опит. 

- ключовите компетенции и природонаучна компетентност за зелен и личностен 

растеж, реализирайки връзката между предприемачество и екология.  

Чрез иновативни и интерактивни методи на проблемно и проектно-базираното 

обучение, ученикът е в центъра на учебния процес, развивайки както интегрирани 

знания, свързани с учебната програма на Министерство на образованието и науката 

(МОН), така и ключови умения, цифрови и природонаучни компетентности в контекста 

на трансформацията на икономиката към дигитална, кръгова и нисковъглеродна.  

Мотото на училището: „Знанието е светлина“, е вдъхновено от едно от знаковите 

постижения на Златния век на българската литература, „Азбучна молитва“, написана 

през 893-894 г., в която Константин Преславски описва словото като голям светилник 

на живота. 

„Знанието е светлина“ е в основата на училищния подход към изучаването на 

отделните предмети и търсенето на причинно-следствена връзка между определени 

факти, явления, събития и процеси, което помага на учениците да открият поле на 

неограничените възможности, виждайки нещата по нов начин и следвайки своето 

вдъхновение. 
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Визията на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ в начален етап на образование е проявена в 

обособяването на „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“, целяща 

развитието на ключови компетенции за предприемчивост, креативност и 

комуникативност в 1.-4. клас. Направленията КОМПАС - Креативно Образование за 

Млади Предприемачи и Активен Старт и КОМПАС+, които са продължението ѝ за 

прогимназиално (5.–7. клас) и гимназиално образование (8.-12. клас), целят 

личностното, образователно и последващо професионално развитие на учениците, 

изграждайки в тях ключовите компетентности, определени на европейско ниво: 

комуникация на роден и чужди езици; дигитална компетентност и умения за учене; 

познания в областта на природните науки и технологиите; инициативност и 

предприемачески умения; социални и граждански компетентности; компетентности в 

областта на културата и творческите изяви.  

Така учебната програма разкрива възможности за: интегрирано обучение и 

осъществяване на междупредметни връзки; обучение по екология и опазване на 

околната среда; прилагане на форми на неформалното образование с цел 

изграждане на умения, знания и нагласи в учениците, нужни за тяхната последваща 

образователна и професионална реализация. 

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ  

 

Действията на управителния съвет и педагогическия състав са насочвани от 

етичен кодекс и морален компас и са базирани на общочовешките ценности на 

уважението, толерантността, солидарността, справедливостта, отговорността и 

свободата. 

 

 Основните правила и принципи, които училището следва при осъществяване 

на дейността си са:  

 Играй екипно, носи лична отговорност! 

 Гради доверие и бъди в постоянен диалог във формат: „учители – родители-

ученици“! 

 Възнаграждавай инициативността, поемането на отговорност и на добре 

калкулиран риск! 

 Спазвай сроковете и бъди дисциплиниран! 

 Бъди комбинативен, креативен и любознателен! 

 Учи се непрекъснато! Така ставаш все по-добър, в това което правиш! 

 

Ориентираност 

към личността 

Най-важната задача за екипа на училището е изграждането 

и постигането на успех на отделната личност и възпитаване в 

принос към обществото и средата. 

 

Равен достъп Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи 

равен достъп до качествено образование, което отговаря на 

нуждите и способностите му. 
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Сътрудничество  Широко участие в сътрудничество с други образователни 

институции, НПО и организации от предприемаческата 

екосистема, както и в партньорства по европейски проекти, 

спомагащи за практическата насоченост на обучението и 

учебното съдържание. Стимулиране на сътрудничество и 

взаимодействие между учениците, между учителите, между 

учители-ученици-родители.  

 

Отговорност  Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 

възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в 

училището, носят отговорност за постигане на трайни 

резултати и ефект с дългосрочно въздействие. Те проявяват в 

своята дейност отговорност, уважение и етичност. 

 

Гъвкавост  Статутът на иновативно училище позволява по-голяма 

гъваквост на учебната програма и образователната дейност, 

прилагането на иновативни подходи и методи, развиващи 

индивидуалните способности на учениците. 

 

Единство в 

многообразието  

Обучението и подготовката на учениците целят възпитаване 

в родолюбие, междукултурно общуване и изграждане на 

европейска идентичност и отвореност към света в учениците, 

изхождайки от разбирането, че силната национална 

идентичност е просперираща, когато се основава на ценности и 

единство, както и на откритост и сътрудничество с другите, 

виждайки ползите от диалога и проявата на солидарност. Целта 

е да допринесе за изграждането на европейско самосъзнание и 

гражданство чрез укрепване на европейските принципи и 

ценности в учениците - като солидарност, демокрация, 

приятелство, толерантност, отговорност, свобода и 

справедливост, залегнали в основата на европейския проект. 

 

Новаторство  Ръководството на училището и педагогическия колектив 

демонстрират мотивация за иновации и самоусъвършенстване, 

както и възможности за възприемане на нови подходи с цел 

постигане на по-добри резултати за и от учениците. Основната 

цел на комплексната педагогическа технология е да насърчи 

развитието на култура на новаторство в учениците, чрез която 

да превръщат получената информация в устойчиво и 

приложимо знание. 

 

Устойчиво 

развитие 

 

Учебният процес, учебното съдържание по екология, 

опазване на околната среда и еко-предприемачество, както и 

учебната среда, свързана с изграждане на енергийно- 

ефективни и пасивни сгради, способстват за формиране и 
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развитие на зелен начин на мислене и култура на поведение в 

учениците, учителите и местната общност. 

 

Ефективност и 

ефикасност  

Динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и 

бъдещото въздействие. 

Ефикасността е свързана с осъществяване на процесите или 

функциониране по възможно най-добрия начин с най-малка 

загуба на време и усилия; имайки и използвайки необходимите 

знания и умения за изпълнение на съответната дейност. 

Ефективността на свой ред е свързана с адекватно постигане на 

заложените цели и на очакваните (планирани) резултати 

 

Отчетност  Всички участници в образователната и възпитателната дейност 

работят в режим на непрекъснат диалог, равнопоставеност и 

прозрачност, и в отговор на нуждите на учениците. Те 

отговарят и се отчитат за своите действия чрез 

стандартизирани бланки за изпълнение на дейностите, методи с 

оценителна и самооценителна функционалност, както и 

използването на индикатори за качествена и количествена 

оценка на постигнатото.  

4. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT 

СИЛНИ СТРАНИ: 

 иновативно училище и училище 

посланик на Европейския парлемент; 

 европейско измерение и 

съдържание на училищното CV чрез 

участие по Еразъм+ и европейски проекти 

за образователна мобилност, 

сътрудничество за иновации и обмен на 

добри практики в изпълнение на 

Европейския му план за развитие; 

СЛАБИ СТРАНИ: 

 ограничен брой ученици в 

гимназия; 

 възрастов дисбаланс в 

преподавателския колектив; 

 отдалеченост на учебното 

заведение от центъра на София; 

 не достатъчна разпознаваемост на 

училището поради скорошното му 

създаване; 
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 работа в малки групи в паралелки 

до 14 ученици, гарантиращи 

индивидуален подход в учебно-

възпитателната дейност; 

 прилагане на методите на 

проблемно и проектно-базирано обучение 

поставящи ученика в центъра на 

образователния процес; 

 развиване на ключови компетенции 

в учениците в допълнение към 

задължителните дисциплини в учебната 

програма; 

 обновена материална база, 

разполагаща с креативни и отворени 

пространства, стимулиращи творчество и 

иновативност. Наличие на съвременна 

техника, класни стаи с мултимедия и 

интерактивни дъски, както и 

специализирани кабинети с осигурен 

достъп до безжичен интернет; 

 иновативни класни стаи 

стимулиращи сътрудничество и 

взаимодействие между учениците, както и 

прилагането на иновативни подходи; 

 развита спортна база – два 

физкултурни салона, басейн, закрит тенис 

корт, фитнес, футболно и баскетболно 

игрище; 

 приобщаване на родителите като 

активни участници и партньори в учебно-

възпитателния процес и установена 

практика за ежеседмично информиране на 

родителите за личния напредък на всеки 

ученик, както и наличие на електронен 

дневник, който дава своевременна 

информация на родителите за успеха и 

поведението на техните деца, за 

училищните събития и извънкласни 

занимания; 

 висока квалификация на 

педагогическия колектив, придобита чрез 

участия в квалификационни курсове, 

обучителни програми и семинари на 

различни нива. Отвореност и мотивация 

към прилагане на иновативни подходи на 

преподаване, както и интегриране на 

 висока енергоемкост на учебната 

база, генерираща високи разходи; 

 недостатъчно добре развита 

европейска партньорска мрежа; 

 недостатъчно развито ученическо 

самоуправление - ученически съвет, 

дежурство на учениците в помощ на 

дежурните учители; 

 липса на европейски клуб, в който 

да се провеждат дебати и дискусии, както 

и участия в различни европейски формати 

на конференции, състезания и посещения, 

свързани с ЕС и европейските институции.  
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неформалното обучение ; 

 срещи с вдъхновяващи личности 

във водещи сфери на обществения живот, 

представители на неправителствения 

сектор, бизнеса, национални и европейски 

институции, медиите и академичните 

среди; 

 целодневен режим на обучение – 

гаранция за постигане на високи 

образователни и възпитателни стандарти.  

ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 екипно усъвършенстване на 

интердисциплинарния подход на 

преподаване и интегриране във всички 

предмети на проектно-базираното 

образование, развиващо предприемачески 

и трансверсални умения в учениците, 

позволяващи правенето на 

междупредметни връзки и 

осъществяването на причинно-следствени 

връзки между определени факти, явления, 

събития, процеси; 

 развитие на библиотечния фонд; 

 развитие на партньорска мрежа с 

учебни заведения в страната и чужбина; 

 определяне на атрактивен и 

реализуем профил за гимназиален етап 

 допълнително развитие на 

практическата насоченост на обучението и 

учебното съдържание и интерактивност на 

образователния процес. 

ЗАПЛАХИ: 

 висока конкуренция на частните 

училища в София; 

 висока конкуренция на държавните 

гимназии; 

 демографската ситуация в страната; 

 постигане на баланс между 

иновативните практики и задължителното 

съдържание в рамките на учебната 

програма; 

 наличие на: централизирано 

управление и контрол в образователната 

система; ограничаващи държавни 

стандарти и на несъответствия между 

стандарти и програми и стандарти, 

програми и учебници, често 

характеризиращи се с диспропорции и 

несъобразеност с възрастовите особености 

на учащите; 

 периодична промяна в 

нормативната уредба; 

 неблагоприятни тенденции в 

страната: недостиг на учители по 

определени учебни предмети; драстично 

намаляване на броя на учителите до 29 

години, както и намаляващ интерес към 

учителската професия.  
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5. ЦЕЛИ: 

5.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Стратегическата цел на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е утвърждаване на училището 

като еталон за мотивираща, съзидателна и здравословна среда за развитие на 

личностния потенциал на ученика в изграждането на европейско самосъзнание, 

иноватовност и навици за дългосрочен успех. 

 

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се стреми да развие в своите ученици 

креативност, гъвкавост, предприемчивост, способност за управление на иновационни 

процеси и ключови компетенции съгласно Европейската референтна рамка: 

1. Комуникация на роден и чужди езици 
o Умение да изразяват добре мислите и чувствата си; 

o Умение за междукултурно общуване и мобилност. 

2. Основни познания в областта на природните науки, математическа 

компетентност и технологии 
o Способност да развият и прилагат математически тип разсъждения при 

решаването на различни проблеми в ежедневния живот; 

o В различни степени – способност и желание да използват математически 

методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представяне 

(формули, модели, конструкции, графики, диаграми). 

3. Дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии) 
o Умение за използване на технологиите на информационното общество за 

работа, забавление и общуване; 

o Основните умения в областта на ИКТ: използване на компютри за 

намиране, оценяване, съхраняване, произвеждане, представяне и обмен 

на информация, общуване и участие в мрежи със сходни интереси чрез 

интернет. 

4. Социални и граждански компетентности 
o Умения, свързани с всички форми на поведение, които дават възможност 

на хората да участват по ефективен начин в обществения живот. 

5. Инициативност и предприемачески умения 
o Способност на ученика да превръща идеите в действия; 

o Творчество, новаторство, поемане на рискове; 

o Способност да се планират и управляват проекти; 

o Способност за формулиране и постигане на целите; 

o Знания и умения за обществена или икономическа активност; 

o Формиране на определени ценности. 

6. Компетентности в областта на културата и на творческите изяви 
o Способност да се оцени важността на творческото изразяване на идеи, 

преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, 

сценични изкуства, литература, визуални изкуства; 

o Знания за местното, националното и европейското културно наследство и 

за тяхното място в света; 
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o Разбиране за културното и езиково многообразие и нуждата от 

запазването му; 

o Разбиране за важността на естетическите фактори в ежедневния живот. 

Сократ прекрасно е казал: „Образованието е запалване на пламък, а не пълнене на 

съд.“. То има за цел да ангажира енергията, въображението и различните начини на 

учене.  

Чрез развиване и прилагане на проектно и проблемно-базирано обучение и проектиране 

на междупредметни единици, планираният подход от екипа на училището е да измерва 

не само степента на усвояване на определеното учебно съдържание, но и 

способността на учениците да прилагат формираните в училище компетентности 

в реален житейски контекст. 

 

5.2 ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 Оперативна цел 1: ефективно управление на училището; 

 Оперативна цел 2: развиване на училищната среда и адаптиране на ученика към 

нея; 

 Оперативна цел 3: управление на образователно-възпитателния процес; 

 Оперативна цел 4: разработване и развиване на комплексна педагогическа 

технология, включваща иновативни методи на обучение; 

 Оперативна цел 5: партньорство и сътрудничество. 

5.3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Основни дейности по оперативна цел 1: 

 

1. Ясно разпределение на отговорностите между ръководството на училището, 

педагогическия колектив и непедагогическия персонал чрез регулярни срещи и 

унифицирани бланки за "tasks management", включващи управление на 

времето, изпълнение, от идентифицирани отговорници, на задачите в срок с 

небходимото качество и търсен ефект.  

2. Усъвършенстване на иновативното управление и организация на учебния 

процес, свързани с осигуряване професионалното израстване на учителите, 
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развивайки техните ключови умения и компетенции за преподаване, обучение и 

работа с ученици, чуждоезикови компетентности, увеличавайки тяхната 

мотивация и създавайки социално-емоционална среда, която да насърчава 

развитието на ученика. 

3. Разработване на бизнес план, обхващащ главните цели на училището и 

съдържащ подробни анализи (на средата, пазара и конкуренцията), планове 

(маркетингов, за управление, оперативен и финансов) и бюджети, показващи как 

ще бъдат реализирани целите. 

4. Интернационализация и повишаване на качеството на преподаване чрез 

европейска мобилност и дейности за обмен, стратегически партньорства за 

иновации и изграждане на капацитет, в изпълнение на Европейски план за 

развитие на училището. 

 създаване на условия за участие в национални, европейски и международни 

програми и проекти. 

 разработване на училищни проекти и изграждане на училищни екипи, 

подпомагащи дейностите. 

5. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти на вътрешноучилищно ниво 

 запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и глава XI от Закона „Учители, директори и други 

педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел 

три от същата глава. 

 проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в 

училището и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат за 

придобиване на нови компетентности. 

 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 /чл. 223 ЗПУО/. 

 създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот. 

 планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти, проведени от специализирани обслужващи звена, 

от висши училища и научни организации, както и квалификационни курсове в 

страната и чужбина.  
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6. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната, както на 

тенденциите на европейско ниво и възможностите за иновативно образование 

в Европейско образователно пространство до 2025. Анализът следва да отчита: 

 образователната реформа в България стартирала с приемането и 

обнародването на нов закон за предучилищното и училищното образование 

през 2015 г., свързан с мерки за повишаване качеството в образователните 

институции в съответствие с европейските стандарти, квалификация на 

ръководния персонал и стимулиращ появата на иновативни училища - 

модел на модерното училище, в което учениците подобряват образователните 

резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни 

образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни 

програми. 

 новата визия на ЕК за развитието на образованието в ЕС през идните години 

с акцент върху насърчаване на ученето през целия живот,въвеждането на 

иновациите и цифровитетехнологии в образованието,развитието на умения на 

бъдещето.  

 

7. Създаване на вътрешно – организационни документи за изпълнение 

дейностите по стратегическата и оперативните цели, свързани с качеството 

на образованието в училището.  

 актуализация на вътрешно-организационните документи спрямо промените 

в нормативната база на национално ниво и тенденциите на европейско. 

 осъществяване на текущ контрол на училищната документация, съгласно 

стандарта за информация и документите. 

 съхраняване и архивиране на училищната документация, съгласно 

изискванията на стандарта за информация и документите. 

 спазване на всички разпоредби на ЕС във връзка със защитата на личните 

данни, уредени в т.нар. общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 

без да бъде допускана злоупотреба с личната информация. 

8. Изграждане на училищна система за качество, включваща: 

 разработване на училищни стандарти за качество, свързани с управлението 

на училището, повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на 

училищната среда, възпитание и личностно развитие на учениците и 

създаване на училищни партньорства. 

 създаване на комисия за управление на качеството на образованието като 

помощен и консултативен орган към директора на училището за оказване на 

подкрепа при управление на качеството. Регламентиране на състав, задължения, 

правомощия и време за заседания на комисията в Правилника за устройството и 

дейността на училището. /стандарт за управление на качеството/. 

 разработване на училищни учебни планове за всеки етап на обучение – 

всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, се приемат с 
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решение на педагогическия съвет при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и включвайки 

иновативни методи от развиваната комплексна педагогическа технология. 

Учебните планове се утвърждават от директора на училището.  

 разработване на годишна училищна програма за подобряване на 

целодневната организация на учебния ден в съответствие със стратегията, 

иновативния характер и спецификата на училището.  

 дефиниране на системата от индикатори за мониторинг и контрол. 

 

9. Изграждане на система за менторство на новоназначените преподаватели, в 

проекти по мобилност и европейски обмен, както и условия за приемственост 

при заместване 

 определяне на ментор за новоназначените с цел бързо интегриране в екипа на 

новодошлите. 

 определяне на ментор за интегриране в екипа на учители по заместване, без 

да се отрази на качеството на преподаване и изпълнение на заложените 

краткосрочни и дългосрочни цели на училището. 

 определяне на ментор/и от училището за участниците по проекти за 

европейска мобилност и обмен на иновации и добри практики, които да 

провеждат сесии за рефлексия по време на изпълнението на проект/и, в които 

участниците ще могат да обсъждат придобитите от тях компетенции и умения, 

техните емоции, впечатления и степен на активно участие и последващо 

споделяне на опит с останалите преподаватели в училището. 

10. Изграждане на механизъм за споделяне на ефективни практики с цел: 

 популяризиране на добрия педагогически опит и иновативни практики; 

 споделяне на придобити знания, умения, ноу-хау за иновативни методи и 

подходи от съответните преподаватели с останалия педагогически колектив; 

 провеждане на „Дни на отворени врати“ в училището; 

 провеждане на съвместни дейности с родителите като партньори; 

 провеждане на съвместни дейности и участие във форуми, кръгли маси, събития 

с представители на образователните институции, неправителствените 

организации и предприемаческата екосистема - за споделяне и обмен на опит и 

добри практики, позволяващи генерирането на иновации.  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: РАЗВИВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА И 

АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ НЕЯ 

Основни дейности по оперативна цел 2: 

1. Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители 

и екипите за подкрепа на личностното и образователно развитие на 

учениците. 
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 развиване на механизъм от мерки и дейности за адаптиране на ученика към 

училищната среда, условията в различните форми на обучение и осигуряване на 

възможности за интерактивно учене.  

 регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, 

ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

 създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни 

занимания в зависимост от неговите интереси и потребности. 

 

2. Осигуряване на международна учебна среда чрез участие в проекти, 

транснационално сътрудничество с доставчици на образователни услуги, 

развиване на компетенции и подготовка на учителите за международните 

аспекти на тяхната професия в бъдеще, поставяйки ученика в центъра на 

образователната система.  

 

3. Извършване на ремонтни дейности за енергийна ефективност, подобряващи 

материално-техническата база на училището с цел по-лесното адаптиране на 

ученика към училищната среда, постигане на енергийна ефективност и в полза 

на развиването на комплексна педагогическа технология, включваща 

иновативни методи на обучение. 

 

 изграждане на демонстрационни пространства за енергийна ефективност и 

интелигентен дизайн на LED система, подобряваща качеството на преподаване на 

учителите, зрителния опит, ефекта на паметта на учениците и намаляваща 

консумацията на енергия. 

 изграждане на енергийно-ефективни и пасивни сгради, способстващи за 

намаляване консумацията на енергия и опазване на околната среда. 

 оборудване на кабинетите с компютри и ИКТ приложения, интерактивни 

дъски и тематични визуализации в сферата на природните и хуманитарни науки.  

 

4. Стимулиране креативността на учениците и учители и техния стремеж към 

иновативност чрез: 

 

 развиване на класни стаи като иновативни пространства, стимулиращи 

сътрудничество и взаимодействие между учениците, както и прилагането на 

иновативни методи и подходи. 

 развиване на креативни пространства в коридорите на училището и в класните 

стаи, които чрез таланта на графити - артиста Nassimo дават знания на учениците за 

света по креативен начин. 

 използване на приложението „Google класна стая“. 
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 стимулиране на творческо и артистично мислене чрез съчетаване на наука и 

изкуства - развитие на лявото и дясно полукълбо на мозъка на учениците чрез 

изграждане на способности за дизайн, история, симфония, емпатия, игра и смисъл. 

 използване на зелените площи в училището за сесии на открито, съчетаващи 

методи на формалното и неформалното образование.  

 

5. Развитие на екологичен начин на мислене и култура на поведение в 

учениците, учителите и местната общност посредством концептуално 

обвързване, чрез принципа на устойчивото развитие, на следните двата процеса: 

 изграждане на учебната среда, водеща до максимална енергийна ефективност и 

намаляване до минимум на неблагоприятното въздействие върху околната среда; 

 подготовка на учебното съдържание по екология, опазване на околната среда и 

еко-предприемачество с цел изграждането в учениците на умения за критично 

мислене чрез преподаване на науките в съответния екологичен контекст. 

 

6. Възпитание в родолюбие  

 обособяване на пространство, посветено на патрона на училището чрез изграден 

паметник на цар Симеон Велики - с цел постигане на баланс между традиция, 

новаторство и родолюбие. 

 създаване на патриотичен календар по родолюбие на класа, в който по 

оригинлен и съвременен начин да се отбелязват важни моменти и личности от 

българската история и нейния принос към европейската цивилизация. 

 ученически интерактивни инициативи за изразяване почит към националните герои 

и вековната ни история. 

 

7. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител и ученик-

ученик 

 развиване на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 

и създаване на усещане за общност. 

 съблюдаване спазването и запознаване на учениците с техните права съгласно чл. 

171 ал.1 от ЗПУО: *да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна 

и сигурна среда; *да бъдат зачитани като активни участници в образователния 

процес; *да избират профила и професията; *да избират между учебните 

предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и 

във факултативните учебни часове; *да получават библиотечно-информационно 

обслужване; *да получават информация относно обучението, възпитанието, правата 

и задълженията си; *да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие; *да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на 

образование и/или професия; *да участват в проектни дейности; *да дават мнения и 

предложения за училищните дейности, включителноза избираемите и за 

факултативните учебни часове; *чрез формите на ученическо самоуправление да 

участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност, в т. ч. училищния учебен план; *да получават съдействие от 

училището при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както 

и при участие в живота на общността; *да бъдат поощрявани с морални и 

материални награди. 
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 превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

/Чл.174, ал.5 от ЗПУО/. 

 установяване от учителя на позитивна атмосфера в класната стая и запознаване 

на учениците с техните права и задължения. 

 изграждане на умения за работа в екип в класната стая.  

 активно включване на учениците в образователния процес, поставяйки ги в центъра 

на обучение, развивайки тяхната индивидуалност, аналитично и критично мислене. 

 

8. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП. 

 прилагане на Стандарта за приобщаващо образование.  

 осигуряване на равен достъп до образование. 

 предоставяне на възможност за ресурсен учител, който да подпомога активното 

включване на учениците както в училищната среда, така и в обществения живот.  

 индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с психичното, 

личностното и интелектуалното им развитие.  

 

9. Противодействие и превенация на агресия, насилие и конфликти 

 създаване на правила за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел 

постигане на бързи и трайни резултати, в случай на възникване.  

 изграждане на училищна комисия за превенция и противодействие на тормоза, 

агресията и насилието. 

 превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 

работа с деца и ученици. 

 ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им. 

 осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с поведението 

на учениците и взаимоотношенията с връстници, родители и учители.  

 педагогическа и психологическа подкрепа.  

 съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по дейности 

за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение.  

 сътрудничество, при необходимост с неправителствени организации, регионални 

управления по образование, органите за закрила на детето, ресорни институции. 

 запознаване с правилата за безопасност за сърфиране в интернет и недопускане 

езика на омразата в интернет пространството.  

 изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми.  

10. Създаване на училищна идентичност чрез: 

 патронен празник на 11 май - ден за почит на светите братя Кирил и Методий;  

 ученически униформи;  

 символи и традиции.  
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Основни дейности по оперативна цел 3: 

1. Генериране на иновативни и усъвършенствани подходи за работа в 

иновативната класна стая с помощта на учениците, родителите и 

преподавателския колектив. 

 

 изместване центъра на обучение от учителя към ученика, доближавайки начина 

на преподаване до реалния живот и развивайки ключови компетентности чрез 

решаване на реални проблеми, които запълват празнината между теорията и 

практиката и показват как наученото трябва да се прилага в реални ситуации. 

2. Осигуряване на условия за интерактивно учене 

 интегриране на неформални методи на преподаване, даващи възможност за 

повече интерактивност в учебния час и учене чрез правене. 

 персонализирано обучение за учениците чрез креативно използване на 

новите технологии.  

 разработване на различни образователни материали, включително 

дигитални, спомагащи за по-високата интерактивност при поднасяне и 

усвояване на учебното съдържание.  

 

3. Прилагане на проектно и проблемно-базирано обучение (ПБО) и проектиране 

на междупредметни единици чрез паралелна интеграция, според която учителите 

от различни учебни области се фокусират върху една и съща тема с различни 

задачи.  

 търсене на причинно-следствена връзка между определени явления, 

събития и процеси, която помага на учениците да открият поле на 

неограничените възможности, виждайки нещата по нов начин и следвайки 

своето вдъхновение. 
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 подпомагане учениците да усвояват нови знания чрез преживяване и 

подсилване естествения процес на развитие на изказа, креативността и 

социалността им.  

 прилагане на трите основни измерения в обучението: социализация, обмен на 

информация и творчество, чрез прилагане на трите стратегии за сътрудничество: 

1) Учене, базирано на игра, подпомагащо процеса на обучение, мотивацията на 

обучаемите и развиващо социализиращи умения чрез интерактивни и креативни 

методи и упражнения. 

2) Групово-базирано обучение, подкрепящо уменията за учене и усвояване на 

ключови компетенции, използвайки научни изследвания. 

3) Екипно-базирано обучение, водещо до осезаеми резултати за обучаемите, 

използвайки силата на екипното взаимодействие и колективната креативност.  

 преодоляване на съществуващите дефицити в традиционните образователни 

методи, както и избягване опасността от "наизустяване" на материала без 

неговото разбиране.  

4. Използване на ИКТ в урока 

 постигане на баланс между въвеждането на нови технологии в 

образователния процес и изграждането на „трансформативни 

компетенции”, от които учениците се нуждаят, за да бъдат иновативни, 

отговорни и осъзнати: *създаване на нова стойност; *мислене по интегриран 

начин; *поемане на отговорност, изхождайки от разбирането, че дигиталните 

технологии са ключово средство, управлявано от креативни и иновативни 

създатели. 

 разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите с цел 

ефективно използване на информационни и комуникационни технологии в 

обучението: 

- самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци. 

- обучения за методически насоки за работа с интерактивно съдържание в 

мултимедийна и електронна среда. 

 паралелно развиване както на цифрови умения в учениците, така и умения 

за логическо мислене и познаване на процеса на кодиране, разделяйки 

проблемите на съставните им части и намирайки взаимовръзката между 

различните елементи на една обща система. 

 

5. Развиване на ефективна система за обучение и учене 

 разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, 

съобразен с държавните образователни стандарти (ДОС) и учебния план на 

училището, интегриращ методите на проблемно и проектно-базирано обучение 

и създаващ междупредметни връзки.  

 планиране на уроците в координация с учебната програма и резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване. Предвиждане на мерки 

за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа 

ученици.  
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 изграждане на ясна и методическа обоснована структура на урока, включваща: 

*ПБО, *иновативни и интерактивни методи и подходи, *междупредметни връзки 

чрез паралелна интеграция, *дигитални инструменти, *периодично актуализирано 

съдържание от учителите, както и включване на учениците в отделните структурни 

елементи на урока чрез събуждане на интереса и потребността им от аргументирана 

позиция и защитата й.  

 балансирано разпределение на съотношението на уроците за придобиване на нови 

знания с тези за затвърждаване на такива, съгласно принципите на учене чрез 

разбиране и учене чрез правене и 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 и включване на 

учениците в процеса със задачи за проучване и анализ, с презентации, с използване 

на ИКТ.   

 подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.  

 подобряване на резултатите от обучението чрез организиране на допълнително 

обучение по ред, определен със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да 

продължи и през следващата учебна година /съгласно чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

 включване на учениците в училищния живот и в организационното развитие 

на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 

паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на 

учениците. 

 създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и 

извънучилищна дейност на база на анализ на добри практики за приобщаване и 

участие на учениците. Разработване на планове по направления за усвояване на 

ключовите компетентности чрез взаимодействие с партньори и/или участие в 

национални, европейски и международни проекти. Сформиране на европейски 

ученически клуб по дебати „Европа“, като извънкласна форма на работа с 

учениците, поставяща си следните цели: 

- да се повиши информираността на учениците относно Европейския съюз, как 

функционира, какъв е процесът на европейска интеграция (история на ЕС), 

европейските ценности и принципите на обединена Европа; 

- да се повиши информираността на учениците за възможностите, които 

Европейският съюз предоставя за личностното, образователно и 

професионално развитие на младите хора; 

- да се стимулира съзнанието и самочувствието им на европейски граждани; 

- да се ангажира свободното време на учениците със интерактивни и полезни  

образователни занимания; 

- да се подобрят уменията на учениците за водене на диалог (ораторски 

умения), изслушване, работа в екип, проява на толерантност; 

- да се подобрят уменията на учениците за разрешаване на проблеми и 

конфликти; 

- да се подобрят умения на учениците за набавяне, анализиране и обобщаване 

на информация. 
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6. Обособяване в определени направления на начален, прогимназиален и 

гимназиален етап на обучение, по начин, по който чрез иновативни 

методологии, ПБО и интерактивни методи от неформалното образование да се 

спомогне за личностното, образователно и последващо професионално развитие 

на учениците, развивайки в тях ключовите компетентности, определени на 

европейско ниво: комуникация на роден и чужди езици; дигитална 

компетентност и умения за учене; познания в областта на природните науки и 

технологиите; инициативност и предприемачески умения; социални и 

граждански компетентности; компетентности в областта на културата и 

творческите изяви. 

 

7. Обособяване на начален етап (1 – 4 клас) в рамките на направление: „Инно 

школа за млади мислители – Аз Буки Веди“, развивайки: 

- умения в учениците да учат, пътешествайки през идентифицирането и 

изследването на истински проблем, разработвайки решение, прилагайки 

доказателства за подкрепа и представяйки решението по интересен и 

интерактивен начин, като използват набор от съвременни средства за 

визуализация;  

- дигитални умения;  

- познания по екология и опазване на околната среда;  

- умения за четене с разбиране и функционална грамотност;  

- знания по чужди езици,  

- умения за емоционална и социална интелигентност и  

- умения в и чрез спорт.  

 изобретателност, въображение и предприемчивост – умения, позволяващи 

различен начин на мислене и водещи до генериране на идеи, 

иницииращи иновации. Развитие на предприемчивост, чрез която се цели 

формирането на креативен начин на мислене в учениците, превръщайки се в 

поведение и метод за справяне с предизвикателства. Отчитайки, че при най-

малките ученици мисленето все още не е толкова абстрактно, а нагледно и 

образно, учителите не въвеждат сложни термини и теория, а познати 

примери от семейството и ежедневието, използвайки методите на ПБО и 

елементите му:  

- Ролеви игри 

- Разиграване на реални сценарии 

- Смесване на жанрове за писане 

- Смесване на жанрове за четене 

- Подходящо оценяване 

- Опит от реалния свят, внесен в класната стая 

- Уроци за овладяване на различни умения 

- Уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и области 

от материала 

- Ученически избор 

- Сътрудничество 

- Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, 

презентиране) 



 

 

 

 

28 

 цифрови умения 

- придобиване на дигитални умения в малките ученици с цел формиране на 

базови знания от областта на информатиката, програмирането, 

алгоритмичното мислене, решаването на проблеми и работата с данни. 

- интегриране на дигиталните умения в учебния процес в началното училище с 

цел осигуряване на ефективна работа на учителя с новото поколение ученици 

и създаване на предпоставка за успешна бъдеща реализация на обучаваните.  

 познания по екология и опазване на околната среда  

- провеждане на занятия с практическа насоченост и изследователска дейност, 

свързани с природата и нейното опазване.  

- малките ученици се запознават с природните дадености и биологично 

разнообразие чрез изследователски методи за наблюдение и извършване на 

опити 

- изграждане на активна личностна позиция за опазване на околната среда. 

 развитие на функционална грамотност и умение за четене с разбиране, 

разграничавайки различните видове четене в зависимост от целта на дейността, 

начина, по който протича четенето, формата на текста и контекста на 

четенето:  

- задълбочено четене или подробно, заложено още при първите стъпки в 

процеса на ограмотяване, при което цялата информация от текста е важна за 

читателя – чрез него се развиват умения за: аналитично мислене, 

критическо мислене, умение за анализиране на формалната страна на 

текста, умение за осъзнаване на подтекста, за откриване на 

интертекстуални и контекстуални характеристики. 

- селективно или незадълбочено, характерно за четенето на електронни 

текстове, при което се търси определена част от информацията в текста – 

чрез него се развиват: *умения за откриване само на тези елементи от 

информацията в текста, които са важни или необходими за читателя; 

*умения за синтезиране на информация, за критическо оценяване на 

прочетеното. 
- четене с разбиране и придобиване на функционална грамотност с цел 

изграждане на умения в учениците да четат, разбират и извличат 

информация от прочетения текст, както и да бъдат критични читатели. 

 чужди езици 

- английски език – чрез 10 часа интензивна подготовка 

- немски език – чрез 10 часа интензивна подготовка 

 емоционална и социална интелигентност 

- развиване на клубна дейност: *приказки и фолклор; *математика; *приложни 

изкуства; *драма. Всяко занятие следва да е смесица от разнообразни игри, 

симулации и занимателни задачи, които потапят децата в житейски 

ситуации, за да илюстрират нови начини за справяне, ефективно поведение и 

модел на общуване. Така, като участници учениците ще изживяват ефекта и 
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изграждат умения за вземане на решения, разпознаване на емоции, 

емпатия, изразяване на собствена позиция.  

- развиване на умения за общуване и работа в екип.  

- прилагане на метода на учене чрез преживяване, превръщайки малките 

ученици в създатели на знание и изследователи, а не в пасивни 

получатели на информация. Така се утвърждават умения за 

сътрудничество и общуване за постигане на обща цел, както и умения за 

уважаване на достойнството и спазване правата на другите. 

 двигателни и трансверсални умения чрез спорт с цел:  

- изграждане основите на физическата култура на учениците, формиране на 

личностните им качества, етика, отговорност, дисциплина. 

- развиване на практически умения за изпълнение на спортно-технически 

двигателни действия от спортовете: тенис, плуване, футбол, зумба. 

- развиване на трансверсални умения чрез метода на неформално образование 

– „обучение чрез спорт“ – адаптирани спортни практики за изграждане на 

екипност, разрешаване на конфликти, развиване на житейски умения като 

самоуважение, толерантност, спазване на правила, зачитане на другите, 

съвместна работа и др. 

8. Обособяване и развиване на прогимназиален етап (5-7 клас) направление 

„КОМПАС“: Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен 

Старт и на гимназиален етап (7-12 клас) КОМАПС+ 

 

 Развиване на Прогимназиалното и Гимназиалното образование в 

рамките на „КОМПАС“: Креативно Образование за Млади Предприемачи и 

Активен Старт (5-7 клас) и разширено направление „КОМПАС +“ (8-12 

клас), изхождайки от разбирането, че: 

 

- креативността е процесът на развитие на оригинални идеи със стойност, а 

иновативността – процесът на вкарване на новите идеи в практика или 

т.нар. приложна креативност.  

- предприемачеството представлява според Рамката за предприемачески 

компетенции, разработена от Европейската комисия (EntreComp) 

трансверсално умение, съдържащо 15 компетенции за: Откриване на 

възможности; Творчество; Визия; Оценяване на идеи; Етично и устойчиво 

мислене; Самосъзнание и самоефективност; Мотивация и постоянство; 

Мобилизиране на ресурси; Финансова и икономическа грамотност; 

Мобилизиране и вдъхновяване на другите; Поемане на инициативата; 

Планиране и управление; Справяне с несигурността и риска; Работа с 

другите; Учене чрез опит.  

- образователната и кариерна ориентация имат ключово значение за 

последващото развитие на всеки ученик, неговата способност да взема 

информирани решения, да се развива инициативност и да повиши 

мотивацията и себепознаването си.  
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 Развиване на три профила с елемент на надграждане в КОМПАС и 

КОМПАС+  

 

1) Природни науки и STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) 

2) ИТ и Умения на бъдещето 

3) Хуманитарни науки 

1) Профил: Природни науки и STEM  

 

 

- интензивно изучаване на химия и опазване на околната среда, биология 

и здравно образование, физика и астрономия и информационни 

технологии, прилагайки иновативни методи, проблемно и проектно-базирано 

обучение и интердисциплинарен подход чрез интегративни междупредметни 

връзки.  

- изграждане на природонаучна грамотност1 и еко-предприемаческа 

култура в учениците, респективно ценности и нагласи, които спомагат 

както за трансформацията на начина, по който живеят и потребяват, така 

и за активното гражданство и знания по ключови теми, свързани с 

промяната на климата и прехода към кръгова, нисковъглеродна и цифрова 

икономика. 

- развиване на природонаучна компетентност, изразяваща се в способността 

и готовността на личността да използва знания и приложни методи за 

обясняване на природните процеси и явления и правене на заключения, 

основаващи се на конкретни факти и доказателства. В контекста на 

технологиите природонаучната компетентност включва и осъзнаване на 

промените в околната среда, които човешката дейност предизвиква, 

както и отговорността на всеки гражданин към заобикалящата го среда. В 

частност това включва познаване на основните принципи, на които се 

основава съществуването на природата; на фундаменталните научни 

                                                 
1 Дефиницията за природонаучната грамотност на PISA отразява разбирането за знанията и уменията, 

които трябва да притежават съвременните млади хора в областта на природните науки; както и 

възприятията и разбиранията, които се очаква те да проявяват в ситуации, свързани с природните науки и 

технологиите. 
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идеи, концепции и методи; както и разбиране на въздействието, което 

науката и технологиите оказват върху средата. 

- придобиване на компетенции по STEM и предприемачество, изхождайки 

от  разбирането, че компетентностите представляват сложно единство от 

знания, умения, разбирания, ценности, нагласи и мотивация, които пораждат 

ефективно и ангажирано действие в конкретен контекст.  

- разработване на авторско методическо ръководство за учителя и учебно 

пособие за ученици за формирането на еко и предприемачески умения чрез 

проектно и проблемно-базирано обучение. 

- прилагане на инструментариума по начин, по който учениците да 

осъзнават, че са част от решението на глобалния проблем, свързан с 

климатичните промени и опазването на околната среда, посредством 

упражнения, казуси и примери за:  

 кръговата и нисковъглеродна икономика и стремежът на 

Европейския съюз към зелена икономика и растеж чрез: 

*намаляването на отпадъците и повторната им употреба чрез 

рециклиране и *намаляване използването на ключови ресурси като 

енергия, суровини, почва и вода така, че до 2030г. 27% от енергията да 

бъде от възобновяеми източници, а именно слънчева светлина, вятър, 

дъжд. 

 необходимостта от промяна в културата на консуматорство, която 

лежи в сърцето на глобалната екологична криза, фокусирайки се върху 

прехода към кръгова икономика предлагащ възможност за 

преосмисляне на начина, по който произвеждаме, работим и купуваме. 

 развитие на ключови компетентности с акцент върху 

трансверсалното умение предприемачество. 

 изучаване на природни науки чрез интерактивен начин и методи, 

позволяващи тяхното разбиране: Флора и фауна; Биоразнообразието и 

неговото опазване; Защитени територии; Въздействие на човешките 

дейности върху околната среда; Климатични промени. 

 професиите на бъдещето и провокиране на интереса към STEM 

дисциплините, свързани с обучение с методите на науката, 

технологиите, инженерството и математиката, за да може учениците да 

са по-ориентирани и по-подготвени да се включат в индустриите с 

висока добавена стойност на 21 век. 

- насочване вниманието на учениците към по-зелена Европа, посредством 

*промяна на начина на мислене чрез образование за опазване ценните 

ресурси и цялостно използване на икономическата им стойност, 

гарантирайки устойчиво развитие и зелен растеж за поколенията, както и 

посредством *изграждане на икономика, която да е едновременно 

нисковъглеродна, кръгова, предприемаческа и цифрова. 

- формиране на междупредметни единици, разкриващи взаимовръзката 

между наука и практика, в контекста на екологията и устойчивото развитие, 

целящо постигане на дългосрочен икономически растеж, опазване и 

подобряване на околната среда.  
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- запознаване на учениците в часовете по физика и астрономия и с 

ядрената физика и дигиталните технологии, чрез партньорство с: 

 Българското ядрено дружество, с което да се провеждат дискусионни срещи за 

приложенията на ядрената физика, радиологията и радиационната защита; 

 Едуросат и програмата "Космически предизвикателства“, с които да се провеждат 

сесии за запознаване с космическото инженерство, космическите системи и 

технологии и техните приложения, изкуственият интелект (Al), космическата 

медицина и неврология, нанотехнологиите, астрономията и астрофизиката, 

включително и с възможностите за развитие на технологично предприемачество; 

 Робо Лига България, с които да се провеждат сесии по роботика за запознаване с 

конструирането и програмирането на автономни роботи; 

 
 

 КОМАК Медикал, чрез които да се придобиват познания за научно-

изследователската и развойна дейност в сферата на медицината и биотехнологиите.  

- по-интересно и трайно усвояване по атрактивен начин на нови знания и 

умения от учениците чрез участие в интерактивни игри, проблемно и 

проектно базирани задачи, коментиране на тематични филми, запознаване и 

използване на атрактивни информационни материали.  

- представяне на положителни примери, в контекста на родолюбието в 

уроците, за български учени в областта на природните науки, чиито 

изследвания са дали своя принос към европейските и световни научни 

открития. 

- обсъждане в дискусионни обучителни формати на предизвикателствата на 

глобализацията и новите реалности пред Европа, свързани с измененията на 

климата, индустриална революция 4.0 и трансформацията в икономиката.  

- стимулиране на интерес и ангажираност към иновациите и работата в 

екип чрез ПБО, интерактивни и иновативни методи, с цел учениците: 

 да възприемат иновациите като процес, който се ражда в група от хора, които 

са постигнали високо ниво на усъвършенстване в определена сфера и които с 

помощта на колективно знание създават нови процеси, продукти и решения. 

 да разберат важността на сътрудничеството и взаимодействието в група, 

както и че техните креативни идеи и прилагането им, зависят от активно 

преследване на общи цели. 
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- насърчаване на физическата подготовка и двигателната култура, 

повишавайки осведомеността за значението на спорта за здравето и 

развитието на ключови умения чрез обучение чрез спорт. 

 засилване на вниманието върху здравното, социалното и ценностно 

възпитание чрез спорта, като се включат повече забавление в заниманията 

наред с обучението, интегрират се нови интерактивни методи на преподаване.  

- придобиване на ключови знания, умения и нагласи, необходими на 

учениците за тяхното пълноценно участие в гражданското общество чрез 

методи на неформалното обучение, партньорства, проекти и форми на 

извънкласна дейност.  

- висококачествено и целенасочено професионално ориентиране по време 

на целия образователен цикъл, с което да се помогне на учениците, на 

прехода прогимназиален-гимназиален етап и на средно към висше 

образование, да вземат правилните решения при избора си на последващо 

образователно и професионално развитие. 

 

2) Профил: ИТ и Умения на бъдещето 

 

 

 

 

- интензивно изучаване на два вида езици - чужди езици, които отварят кръгозора 

и вратата към многообразния свят и езика на кодирането - и то не с оглед да 

станат всички ученици програмисти, а за да могат да познават логиката на 

процеса, да разделят проблемите на съставните им части, да намират 

взаимовръзката между различни дейности, виждайки ги като част от обща 

система, да мислят различно, да мислят абстрактно. 

- изграждане на цифрови умения и умения на бъдещето в унисон с визията на 

ОИСР за „Образование 2030”.  

- развиване на умения за презентиране и комуникиране на чужди езици.  

- изграждане на следните знания и компетенции в сътрудничество с Телерик 

Академия: 
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 в прогимназиален етап: 

- познание какво стои зад най-новите технологии като роботика, изкуствен 

интелект, 3D принтери и виртуална реалност и как да се управляват;  

- развиване на логическо мислене и умения за решаване на проблеми; 

- знания за програмирането – езикът на иновациите и технологиите; 

- кои са професиите на бъдещето и как да са по-добре подготвени за успешна 

реализация в най-перспективните от тях;  

- как да се предпазват от опасностите в интернет; 

- как да презентират своите идеи чрез интерактивни инструменти; 

- как да програмират с едни от най-популярните технологии, развивайки 

основополагащи знания за C++, алгоритми и прилагайки ги в практически задачи; 

- как да разработят интерактивни игри: лабиринти, 2D приключенски и 

спортни игри и 3D симулации чрез HTML, CSS и JavaScript; 

- как да се превърнат в създатели и изобретатели на технологии. 

 

 в гимназиален етап: 

- работа с най-новите технологии - роботика, изкуствен интелект, 3D принтери 

и виртуална реалност и умения как да бъдат управлявани; 

- писане на код и усвояване на ключови знания и умения за езика на 

бъдещето – програмирането; 

- познаване логиката на процеса на програмиране, изграждане на умения за 

логическо и интегрирано мислене; 

- усвояване на едни от най-използваните и модерни технологии - HTML, CSS и 

JavaScript; 

- създаване на интерактивни 2D и 3D игри 

- придобиване на умения за учене чрез прилагане на подходи за ефективно и 

ефикасно учене; 

- създаване на интернет страница; 

- овладяване на на пълната гама от възможности на компютъра и мобилните 

устройства; 

- уверено и критично използване на информационни и комуникационни 

технологии за работа, развлечения и комуникации; 

- умения за професионална ориентация и управление на кариерата в контекста 

на професиите на бъдещето и кариерното развитие в сферата на ИТ. 

- физическа подготовка и изграждане на двигателна култура за по-

пълноценен и здравословен живот, развивайки успоредно трансверсални умения 

посредством метода - обучение чрез спорт. 

- насърчаване на активното включване на учениците в гражданското 

общество, чрез развитие на необходимите за целта знания и умения, посредством 

прилагане на методите на неформалното обучение, работа по проекти и други форми на 

извънкласна дейност за  

- образователно и професионално ориентиране на учениците, подчертавайки 

важната роля на прехода от образование към заетост, фокусирайки вниманието върху 

на дигиталната трансформация и автоматизацията на икономиката през 21 век.  
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3) Профил: Хуманитарни науки 

 

 

- интензивно изучаване на история и цивилизации, български език и 

литература, чужд език с профил Хуманитарни и социални науки, 

международни отношения и Европейски съюз, медии и комуникации.  

- откриване на причинно-следствена свързаност, чрез ПБО между определени 

факти, явления, събития и процеси от историята, литературата, международните 

отношения и начините за тяхното комуникиране и представяне в цифрова и 

аналогова среда. 

- изграждане на следните знания, умения и компетенции в учениците: 

 Логическо, аналитично и стратегическо мислене; 

 Изграждане на отношения; Умения за говорене пред аудитория; Лидерство; 

Адаптивност и гъвкавост; Умения за упражняване на влияние; Умения за 

работа в екип; Мотивиране и овластяване; Инициативност; Умения за 

слушане и задаване на въпроси;  

 Вербална и невербална комуникация и умения за убедителност при съставяне 

и представяне на реч, отчитайки трите компонента - Логос: съдържанието и 

структурата на изказването; Патос: емоционалното въздействие; Етос: личната 

харизма и достоверността, която излъчва говорещият; 

 Комуникиране на майчин език: способност за изразяване и тълкуване на 

концепции, мисли, чувства, факти и становища в устна и в писмена форма; 

 Комуникиране на чужд език: способност за изразяване, презентиране, умения 

за медиация (т.е. обобщаване, перифразиране, тълкуване или превод) и 

междукултурно разбиране; 

 Публично говорене пред различен вид аудитория. Поведение пред камера, 

микрофон и различните видове медии; 

 Презентационни умения за представяне на идея/концепция, участие в 

събеседване, в pitching сесия и/или в интервю пред медии; 

 Знания за приноса на България към европейската цивилизация чрез 

богатото ни културно-историческо наследство; 

 Знания за Европейския съюз – история, институционална система, ЕС и 

светът, образователни програми, европейска интеграция и бъдещето на Европа; 

 Изграждане на определена ценностна система, създаваща чувство за общност 

споделяща общочовешките принципи на толерантността, солидарността, 

отговорността, свободата и справедливостта, залегнали в основата на 

европейския проект; 
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 Социални и граждански компетентности: способност за ефективно и 

конструктивно участие в обществения и професионалния живот, социално-

компетентна комуникация и активна гражданска позиция. 

- по-добро разбиране и по-лесно усвояване на знания за демократичния процес, 

държавното устройство, начина на функциониране на публичните институции и 

Европейския съюз чрез съвременни форми за поднасяне на информация и 

провеждане на симулации на заседания, представяне и отстояване на позиции, 

посещения в институции.  

- развиване на европейски клуб на училището, в който да се провеждат дебати 

и дискусии, както и участия в различни европейски формати на конференции, 

състезания и посещения, свързани с ЕС и европейските институции. Ръководител 

на клуба следва да е ученик, подпомаган от учител в изпълнение на цялостна 

програма за формиране на европейската личност и активното европейско 

гражданство, използвайки методи на неформалното обучение.  

- разширяване кръгозора на учениците, запознаването им с възможностите за 

активно гражданско участие, стимулиране на иновативното им и критично 

мислене чрез: 

 провеждане на срещи с професионалисти и водещи авторитети от различни 

сфери – на икономиката, неправителствения и публичния сектор, медии, 

академичните среди. 

 придобиване на практически и професионален опит с примери на 

вдъхновняващи личности, които съставляват своебразна „житейска 

библиотека“.  

 

9. Надграждане на знанията и уменията чрез: 

 организиране на състезания и конкурси от училището. 

 планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения чрез проектна дейност, творчески 

работилници, участия в състезания и конкурси на национално и 

международно ниво. 

 неформално обучение и участие в образователна мобилност и 

сътрудничество в изпълнение на Европейския план за развитие на 

училището.  

 

10. Оценяване и самооценяване  

 

 спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.  

 осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с 

методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на 

оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, 

основани на достъпност на оценяването, точност, яснота, съгласуваност и 

сравнимост.  

 прилагане на разнообрани форми за проверка и оценка на 

постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни 

форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване). 
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 изготване на критерии 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. 

- изграждане на система за  визуализиране на резултатите от НВО на училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на 

политики за подобряване на резултатите. 

- генериране на данни в системата:  

 средните резултати на училището от националното външно оценяване. 

 средните резултати за столицата и страната. 

- провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната 

година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване. 

 осъществяване на постоянен контрол за ритмичност на оценяването, 

съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците.  

 установяване на входното равнище на учениците по учебните 

предмети, които са изучавали през предходната година в задължителните 

учебни часове. 

 установяване на потенциални дефицити от входното равнище и 

предприемане на мерки за преодоляването им. 

 провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на 

учениците две седмици преди оформянето на годишната оценка по 

учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се 

провежда външно оценяване.  

 изграждане на ученическо портфолио – иновативна техника за проследяване 

на учебната, личностната и творческата активност на учениците от начална 

училищна възраст 

 изграждане на умения в учениците за самооценяване чрез използване на 

критерии и показатели:  

- аргументирано устно и писмено оценяване / чл.13, ал.3 ДОС оценяване/.  

- разяснение пред  учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – 

оценяване/. При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения 

и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

- форми за самооценка: „портфолио на знанията, уменията и компетентностите“, в 

които учениците ще отразят какви нови знания и умения придобиват в дадено 

направление или обучителен модул.  
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

Основни дейности по оперативна цел 4: 

 

Развитието на авторската педагогическа технология в училището е свързано с 

прилагането на методите на проблемно и проектно-базираното обучение, методите на 

неформално обучение и с разработването на нови подходи и иновативни методи.  

 
В изпълнение на настоящата стратегия за иновативно развитие и на Европейския план 

за развитие на училището, преподавателският колектив, в партньорство с 

организациите, с които има установено сътрудничество и чрез кандидатстване по 

европейски проекти, следва да разработи следните иновативни методи и нови подходи: 

 

 Интегративна, интердисциплинарна методика за формиране и интегриране на 

предприемачески умения в специфичен контекст на обучение, свързан с 

екология и опазване на околната среда. Основната цел на иновативната методика 

ще е да развива ключови умения - личностни, трансверсални и предприемачески 

умения в специфичен екологичен контекст за:*социалнообразователно и 

професионално развитие и *за повишаване на пригодността за заетост в контекста 

на кръговата икономика и професиите на бъдещето, подсилвайки естественото 

когнитивно, емоционално и социално развитие на учениците в прогимназиален и 

гимназиален етап. 

 

 Иновативна методология за изграждане на социално-екологични знания и 

умения и зелен начин на мислене чрез обмен на добри практики и 

интердисциплинарен подход. Методологията ще е насочена към социалната 

екология, тъй като тя обвързва общественото развитие, начин на мислене, ценности 

и междукултурни различия с изграждане на отговорно отношение към природата, 

преодоляване на поведенчески стереотипи, обмен на добри практики, 

информираност и осъзнаване на екологичните предизвикателства.  

 

 Авторска методология по екология и опазване на околната среда за СИП - 

основната цел ще е да се създаде авторска програма за извънкласна дейност по 

биология, учебно пособие и методическо ръководство за организиране на 

едногодишен СИП по екологично образование, акцентирайки върху опазване и 

устойчиво използване на биоразнообразието, изучаване на местното 

биоразнообразие, човешки дейности и опазване на околната среда, климатични 

промени. 

 

 Разработване на иновативен формат на обучение за развиване на 

предприемачески, меки умения и умения за управление на кариерата в 

ученици в гимназиален етап. В иновативната концепция за кариерно ориентиране 

ще се прилагат следните подходи:  
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- Развиване на умения за управление на кариерата чрез съчетаване на 

спортно ориентиране и кариерно ориентиране;  

- Развиване на предприемачески компетенции чрез спорт посредством 

методи на неформалното обучение и „обучение чрез спорт“ (ETS), 

спомагащо за придобиването чрез спорт на ключови знания, умения и 

нагласи;  

- Съчетаване на трансверсалното умения предприемачество с уменията на 

бъдещето, които могат да бъдат обособени в следните 6 групи: 1. 

Психическа устойчивост и комплексно решаване на проблеми; 2. 

Критично мислене; 3. Творчество; 4. Умения за общуване и работа с 

хора; 5. STEM (наука, технология, инженерство и математика) и 6. 

SMAC (социални, медийни, аналитични и „облачни“). 

 Създаване и тестване на иновативна методология за преподаване и учене в 

училище, основана на проектно и проблемно базираното обучение, развиваща 

паралелно с усвояването на учебния материал следните умения и компетенции: 

трансверсални и предприемачески умения; умения за учене; междуличностни, 

междукултурни и граждански компетенции и способност за осмисляне същността и 

ценностите на ЕС (вкл. свобода, включване, толерантност и не-дискриминация), 

която да послужи при разработване на примерни учебни програми в два тематични 

фокуса: 1) Природни науки и 2) Хуманитарни науки.  

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Основни дейности по оперативна цел 5: 

 формиране на стратегически партньорства с организации от предприемаческата 

екосистема, неправителствения сектор и академичните среди в изпълнение на 

дългосрочните и оперативни цели на училището. 

- развиване на креативно мислене и технически познания чрез модули в учебната 

програма за космос и роботика, разработени в сътрудничество с ЕндуроСат, 

програмата "Космически предизвикателства“, Робо Лига България и Българското 

ядрено дружество. 

- развиване на творчество, вкус към нови идеи и промени, които движат прогреса 

чрез изучаване на чужди езици, отваряйки кръгозора и вратата към многообразния 

свят с Cambridge сертификационен център и други чуждоезикови школи, както и 

чрез изучаване езика на кодирането в сътрудничество с Телерик Академия.  
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- прилагане на „обучение чрез спорт“, представляващо комбинация от спорт и 

обучителен процес чрез дейности, които са високо емоционални, базирани на 

активно участие и включване на учениците, водещи до съзнателно разбиране на 

уменията, които ще им служат през целия живот, в сътрудничество с Телерик 

Академия и спортен клуб Комак Спорт.  

- създаване на европейски клуб в училището, в качеството му на посланик на 

Европейския парламент и в сътрудничество с Националното сдружение на 

българските европейски клубове – НАБЕК. 

- прилагане на форми на неформално обучение и развитие на трансверсални 

умения, природонаучна и предприемаческа компетенции в сътрудничество с 
Фондация Българска Памет, КОМАК Медикал, Инно Адвайзърс, Звукозаписно студио-

Intelligent music, занимаващи се с НИРД, подготовка и управление на проекти. Това ще 

спомогне провеждането на интегрирани открити уроци и извънкласни прояви. 

- осъществяване на сътрудничество с организации с цел модернизиране на 

материалната база на училището.  

 формиране на партньорства за иновации, обмен на добри практики и 

европейска мобилност в изпълнение на Европейския план за развитие на 

училищите и участието му по национални, европейски и международни проекти.  

 формиране на тематични партньорства с музеи, библиотеки, галерии, както и 

регулярни посещения на “Urban art” пространства в столицата. 

 реализиране на споразумения за сътрудничество и партньорство с гореизброените 

организации, както и с новопоявили се, необходими за изпълнението на 

стратегическата и оперативни цели на училището.  

 взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за местното управление.  

 ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип, 

училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление: 

- изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в 

обучителния процес в училището. 

- създаване на условия за подкрепа на млади учители и изграждане на система за 

менторство. 

- осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и 

отношения учител-учител, учител-ученик, учител-родител-ученик.  

- екипна работа по методични обединения.  

 

 формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез 

организиране на родителски срещи, индивидуални консултации и тематични 

инициативи на паралелките. Планиране и реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности.  

 

 активно сътрудничество с учениците чрез различни форми на ученическо 

самоуправление на ниво паралелка и училище, позволяващи им участие в 

училищния живот и в организационното развитие на ЧСУ „Цар Симеон Велики“, 

съгласно неговия правилник. 
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6. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

С цел обективно оценяване на цялостния процес по изпълнение на стратегията, ЧСУ 

„Цар Симеон Велики“ използва и прилага следната система от качествени и 

количествени индикатори към всяка от петте оперативни цели: 

Оперативна цел 1: Ефективно управление на училището 

 Наличие на ясно дефинирани цели, в контекста на училищната мисия и визия, и 

свързан с тях учебен план; 

 Наличие на ясно дефинирани задачи, срокове и отговорници за тяхното 

изпълнение във връзка с постигане на целите; 

 Рационалност в разпределението на учебното време; 

 Брой преподаватели по учебните дисциплини; 

 Брой ученици в клас; 

 Брой ученици в образователен етап; 

 Постигане на разпознаваемост на училището посредством информационни и 

комуникационни дейности; 

 Наличие на възможности за постоянно професионално развитие на 

педагогическия персонал и менторство, в унисон с актуалните тенденции в 

образованието на 21 век. 

 Наличие на училищни стандарти за качество на образованието; 

 Наличие на развито ученическо самоуправление; 

 Ефективност и ефикасност на финансовото управление на училището. 

 

Оперативна цел 2: Развиване на училищната среда и адаптиране на ученика към 

нея 

 Наличие на безопасна, организирана и удобна учебна среда; 

 Наличие на ясно определени правила в дейността и поведението, които се 

изпълняват последователно, честно и решително; 

 Наличие на учебна среда, стимулираща учениците, подчертавайки значението и 

полезността на ученето;  

 Количество и качество на учебните материали и оборудване; 

 Степен на постигане на енергийна ефективност на учебната база; 

 Наличие на индивидуален подход към ученика в процеса на обучението; 

 Брой образователно-приобщени ученици със СОП; 

 Интензитет на взаимодействието „училище-ученици-родители“ и търсене на 

обратна връзка. 

 Степен на изграждане на училищна идентичност. 
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Оперативна цел 3: Управление на образователно-възпитателния процес 

 Структурирани и фокусирани педагогически съвети; 

 Степен на стабилност, постоянство на учителския състав; 

 Създаване на положителен училищен климат; 

 Постигане на минимално отсъствие на учителите и учениците; 

 Брой и вид на използвани неформални методи на преподаване; 

 Интензитет и качество на комуникацията между учителите и учениците; 

 Наличие на инструментариум за учители и ученици за формирането на еко и 

предприемачески умения; 

 Степен на прилагане на проектно и проблемно-базирано обучение; 

 Степен на прилагане на интердисциплинарен подход и стимулиране на 

междупредметните връзки; 

 Степен на формиране на цифрови умения сред учениците; 

 Степен на владеене на чужди езици; 

 Степен на усвояване на познания по екология и опазване на околната среда; 

 Степен на формиране на трансверсални умения; 

 Степен на придобиване на предприемачески компетенции; 

 Наличие на профили за изучаване на Природни науки и STEM; ИТ и Умения на 

бъдещето; Хуманитарни науки; 

 Степен на подобряване на резултатите на учениците по дисциплините от 

съответния профил; 

 Степен на развитие на физическата подготовка и двигателната култура на 

учениците; 

 Наличие на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност, в т.ч. и 

формиране на Европейски ученически клуб по дебати „Европа“; 

 Степен на ангажираност и съпричастност на родителите към възпитателната 

дейност. 

 

Оперативна цел 4: Разработване и развиване на комплексна педагогическа 

технология, включваща иновативни методи на обучение 

 Степен на интегриране на съвременни информационни и комуникационни 

технологии в обучението; 

 Съотношение „традиционни-иновативни методи на обучение“ в образователния 

процес; 

 Брой разработени иновативни методики; 

 Брой на прилаганите иновативни методи и подходи; 

 Степен на прилагане на интегриран подход между генерираните иновативни 

методики, като съставни елементи на комплексна педагогическа технология. 

 

Оперативна цел 5: Партньорство и сътрудничество 

 Степен на изпълнение на Европейския план за развитие на училището, свързван 

с неговата интернационализация и повишаване качеството на преподаване; 

 Брой и разбивка по предмет на дейност на партньорите от България; 
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 Брой и разбивка по предмет на дейност на партньорите от държави членки на 

ЕС; 

 Брой и разбивка по предмет на дейност на партньорите от държави извън 

горепосочените; 

 Брой и стойност на реализираните проекти и инициативи със собствени 

средства; 

 Брой и стойност на реализираните проекти и инициативи с национално 

съфинансиране; 

 Брой и стойност на реализираните проекти и инициативи с европейско и 

международно съфинансиране. 

 

7. ОБХВАТ И АДМИНИСТРИРАНЕ 

 Настоящата стратегия за иновативно развитие обхваща: 

 

- Ученици; 

- Педагогически специалисти от училището; 

- Директор; 

- Заместник-директор; 

- Педагогически съветник; 

- Административни служители; 

- Непедагогически персонал; 

- Родители. 

 

 Постигането на стратегическата и оперативните цели за пет годишния 

период е обвързано с: 

- приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на 

дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на 

конкретните дейности, източник и очаквана стойност на финансиране. Планът 

следва да е разработен на базата на SWOT анализa на силните и слабите страни 

на училището и установените потребности в сферата на качеството на 

образавотелно-възпитателния процес.  

- изпълнението на заложените индикатори за изпълнение, измерване и 

съпоставяне с определените равнища на качеството по всеки индикатор за 

периода 2019-2025 г.  

- регулярен мониторинг по изпълнение на предвидените в Плана дейности, 
което да бъде приоритет на управителя и ръководството на училището.  

- актуализициране на Плана за изпълнение на всеки две години.  

- подготовка и актуализация на вътрешно-организационните документи 

съгласно целите на закона за предучилищното и училищно образование, 

държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически 

документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.  
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- постоянен контакт и активно включване на преподавателския колектив в 

изпълнение на заложените дейности - процес от изключителна важност за 

реализиране на оперативните цели и гарантиране на пряка ангажираност на 

лицата в него.  

- актуализиране и адаптиране на учебни планове и програми и разработване 

на авторски в зависимост от стратегичеката и оперативни цели, базирани на 

интерeсите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване 

на техните потребности, поставяйки ги в центъра на образователния процес. 

- мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на 

общата стратегическа цел, обвързана с развитието на личностния потенциал 

на ученика в изграждането на европейско самосъзнание, иноватовност и навици 

за дългосрочен успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На настоящата  

Стратегия за иновативно развитие 

на ЧСУ „Цар Симеон Велики“  

(2019-2025г.) ще бъде направен 

средносрочен преглед през 2022г. 

и въз основа на резултатите от 

него, при необходимост, ще бъде 

актуализирана. 


