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I. УВОД 
 

Стратегията за развитието на училището за периода 2020 г. - 2024 г. се основава на опита 

и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. Република България 

е част от Европейския съюз и  следва да предложим образование, гарантиращо успешната  

професионална реализация на завършилите училището ученици. Пред  нас стои 

предизвикателството да помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към 

общество, което трябва да намери своето достойно място в Европа и света.  

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и е 

гласувана на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №18/14.09.2020 г. Стратегията за 

развитие на Неврокопска професионална гимназия „ Д.Талев“, гр. Гоце Делчев за периода 

2020-2024 година е разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика 

в областта на образованието:  

➢ Закон за предучилищното и училищното образование; 

➢ Закон за професионалното образование и обучение; 

➢ Национален план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността; 

➢ Национална стратегия за младежта (2021-2030 г.);  

➢ Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства;  

➢ Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2021-2027 г.;  

➢  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2021-2027 г.;  

➢  Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на  

Република България 2021-2027 г.;  

➢  Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите  

образователната система 2021-2027 г.  

В съответствие с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния 

процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. Следвайки принципа за 

приемственост, стратегията е продължение на предходните стратегии и отразява основната цел 

и приоритетите на училищната образователна политика – осигуряване на високо качество на 

образование, непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване 

на развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание.  

Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището в 

mailto:npgdt@mail.bg


 

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” 
2900, гр.Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0897099930e-mail: npgdt@mail.bg, www.npg.bg 

 

6 

 

периода 2020-2024 г., планира действия за реализация на желаните промени, интегрира 

действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието 

на училището, за да се превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание 

на учениците, ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в процеса на 

обучение и възпитание на учениците.  

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната среда 

и представят вижданията ни за европейско развитие на училището, изграждащо личности и 

творци. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля 

имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира с 

постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

Отчетени са традициите и добрите практики в развитието на училището и новите 

изисквания, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, което поставя нови 

и отговорни изисквания пред  професионалните гимназии. Те трябва да се утвърждават и 

развиват в условията на конкуренция и да отговарят на високите изисквания на бизнеса и 

пазара на труда. 

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

Стратегията на НПГ „ Д.Талев“ е разработена въз основа на приоритетните стълбове в доклада 

на Европейската комисия по образование и ЗПУО: 

1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик; 

3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на УВП; 

4. Запазване и развитие на българската образователна традиция.; 

5. Хуманизъм и толерантност; 

6. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

7. Иновативност и ефикасност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите; 

8. Прозрачност в управлението и предвидимост в развитието на училищното образование. 

9. Ангажиране на общината, бизнеса, родителите и други заинтерсовани страни в 

процесите на обучението. 
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10.  Формиране на устойчиво позитивно отношение към ученето и училищната институция 

и изграждане на компетентности за учене през целия живот. 

Могат да се изведат две глобални стратегически цели: РАВЕН ДОСТЪП ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход 

в съобразяване с индивидуалните способности, заложби различия на всеки ученик. 

Качественото образование и професионална квалификация се свеждат не само до 

усвояване на знания и прилагане на компетентности, но и до развитие на личността, 

формиране на мироглед и практически умения, полезни за живота, извън училище. 

Настоящата стратегия за развитие на НПГ „ Д.Талев“ е разработена, отчитайки 

въздействието на новите реалности върху мисията и целите на училището и 

осъзнавайки значението на стратегическото планиране като средство за мотивиране на 

училищния колектив и усъвършенстване на УВП. 

В настоящата Стратегия главните цели са: 

 

• Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

• Предлагане на качествено професионално образование, съобразено с нуждите на пазара 

на труда и бизнеса в региона. 

• Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. Равен достъп до качествено образование и равнопоставеност, хуманизъм и 

толерантност. 

• Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

•  Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

съвременни, модерни методите за обучение чрез активни дейности. 

• Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

• Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 
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II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Нуждата от нова Стратегия за развитие  на НПГ „ Д.Талев“ /чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО/ за 

периода 2020-2024 г. е продиктувана от  промените в страната ни в образователната политика 

след епидемичната обстановка по целия свят от заразяването с вируса COVID-19, въвеждането 

на нов тип обучение от разстояние в електронна среда, както и дистанционно обучение като 

една от възможните и предпочитани форми, поради масовото затваряне на образователните 

институции. Тя е изготвена от ръководния екип  на училището и е съобразена с националната и 

регионална политика в сферата на образованието, като следва изцяло заповедите на 

Министъра на образованието, Министъра на здравеопазването и конкретните 

противоепидемични мерки. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции 

на училищната образователна среда в новите условия на обучение, съгласно промените в 

Наредба № 10 за организация на дейностите за синхронно и асинхронно обучение, както и 

всички промени в Наредбите от 2020 г. и представят нашите виждания за качествено 

образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите /чл.22, ал.2,т.15 

от ЗПУО/ и образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО /чл.3 и чл. 5 от 

ЗПУО/. В нашето „Училище за всеки“ се стремим да  осигурим интелектуалното, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и 

на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му 

чрез  ранно откриване на заложбите и способностите му./чл.5, ал.1, т.5. от ЗПУО/ в условията 

на пълна прозрачност и публичност.  

Новата реалност наложи приоритетно осигуряване на електронни устройства за учители 

и ученици, което да направи възможно ефективното обучение в електронна среда. 

Четиригодишната стратегия е изготвена въз основа на опита на педагогическия 

колектив и административното ръководство. Нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции и вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане 

на личности.Педагогическият екип и Ръководството поемат отговорност за провеждането на 

училищна политика, в която водеща роля имат модерният и качествен образователен процес, 

съобразен с динамиката на външната среда и промените в глобален аспект/ пандемии, 

социални икономически промени/, както и възпитанието и личностното развитие на  младите 

хора. Ангажираме са с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и 

отчетност на управлението. Стратегията е свързана с промени. Светът се обновява и променя. 
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Затова аналитично осмисляйки промените, нашата цел е гъвкаво да обновяваме и обогатяваме 

учебно-възпитателния процес през следващия период, така че да надграждаме възходящия път 

на гимназията ни. Това, което не се променя обаче е, че образованието винаги е най-добрата 

инвестиция. НПГ „ Д.Талев“ сега и занапред успешно илюстрира това твърдение. НПГ „ 

Д.Талев“ провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и 

специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на 

завършващите училище. Училището се развива устойчиво и е намерило своето място сред 

обществеността. 

PEST АНАЛИЗ 

P - политически 

E - икономически 

S – социални  

T – технологични фактори. 

1. АНАЛИЗ 

Политически и социално-икономически анализ: 

1. 2020 година е белязана със знака на разпространението на пандемията от вируса Ковид 19 и 

революционните промени в образованието с преминаването в дистанционен режим на 

обучение и компенсирано присъствено обучение в електронна среда за осигуряване 

заетостта и непрекъснатата подготовка на учениците по време на принудителния престой в 

къщи.  

2. Основни предизвикателства пред българската образователна система и  ефективни начини 

за справяне с тези предизвикателства в НПГ „ Д.Талев“ към настоящия период на : 

- включването, приобщаването и ограмотяването на всяко дете и всеки ученик; 

- ориентирането към новите подходи, базирани на идеите за свободно развитие на 

личността и нейната педагогическа поддръжка, като Монтесори и Валдорфска педагогика, 

демократично учене,  

- STEM образование с осигуряване на подходяща образователна среда, учебни програми и 

нови роли в образователния процес; 

- образование в предприемачество,  

- сугестопедия. 

Стремежът е към засилване на изискването за лична отговорност, което засяга 

взаимоотношенията между индивида и образователната институция – училището. 

Наблюдава се и пренасочване от процесите на контрол на образователната система към 

консултиране за подпомагане подобряването на резултатите.   

В съвременното българско общество в последните години се състоя създаване и развитие на 

широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към училището и учителите 

и в подкрепа на образователните промени. Очакванията на българското обществото са за: 

• промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния процес; 

• въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда ОРЕС; 
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• поетапно редуване на присъственото обучение с ОРЕС на учениците от различните 

етапи на обучение с цел осигуряване на дистанция по време на общуването; 

• широко гражданско участие на родители и ученици в реализиране на новите подходи на 

преподаване и учене в електронна среда; 

• включването на родителската и ученическа общност в управлението на училищната 

общност и в нейното укрепване и развитие, при безусловна публичност за състоянието 

и промените в нея; 

• хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения; 

• подобряване на качеството на образованието. 

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство -  

осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от 

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

индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на 

всички ученици. В контекста на приобщаващото образование НПГ „ Д.Талев“ дава ясен знак за 

хуманизъм и толерантност /чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, тъй като в него се интегрират и ученици 

със специални образователни потребности /СОП/. Като отговорна образователна инсититуция, 

НПГ „ Д.Талев“ ориентира политиките си към задържането и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на ученици в задължителна училищна възраст и осигурява свои 
представители за включване в  екипите за съвместна работа на институциите (екипите за обхват); 

В дух на демократичност граждански контрол се осъществява чрез органите на 

Обществения съвет. В училището успешно функционира Училищно настоятелство, 

регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чрез ученическия 

парламент в НПГ „ Д.Талев“ като форма за ученическо самоуправление /чл.171, ал.1, 

т.10,11,12/ учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните 

дейности, включително за избираемите и факултативни часове и училищния учебен план. 

Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния парламент да получават 

подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота 

на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско самосъзнание, 

екологичната култура и преодоляването на агресията и насилието сред младите хора. 

Новите роли на училищното ръководство по време на борбата с COVID-19, се 

изразяват в в: 
  1. предварително проучване на техническата осигуреност на учителите и учениците 

за работа от разстояние в електронна среда; 
  2. определяне начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг 

подходящ вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и 
техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните 
умения на учениците; 

  3. избиране съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система 
за обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес. 

  4. организиране обезпечаването на учителите с технически средства за 
провеждането на обучение от разстояние в електронна среда; 
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  5. проучване на възможностите за възлагане на допълнителни часове на 
педагогически специалисти за провеждането на обучение от разстояние в 
електронна среда; 

  6. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет създаване на 
организация, когато няма друга възможност и при обективна необходимост някои 
от темите по съответния предмет да се вземат присъствено при запазване на общия 
брой часове. 

  8. Нови аспекти на взаимодействието с родителите в електронна среда по време на 
изолация.  

  9. Нова организация на провеждане на и отбелязване на национални и училищни 
празници, състезания, олимпиади и конкурси. 
Училището поема предизвикателството да разработва интердисциплинарни уроци, 

свързани с хуманитарните,  природните и обществени науки, новите технологии и чуждите 

езици, в резултат на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни 

предмети. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

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

задължение /чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В НПГ „ Д.Талев“ квалификацията и 

кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по 

специализирани международни и национални програми и повишаване на компетеностите на 

конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на 

националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към 

напредъка на учениците. Тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите 

специалисти и придобитите квалификационни кредити през последните години, 

благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с 

постигнатите резултати.  

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

бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното 

ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи. 

По отношение членството в Европейския съюз: 

✓ Училището успешно използва възможностите за участие в европейски проекти и 

програми за квалификация на педагогически специалисти по програма Еразъм +  

✓ Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна 

програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – 

/необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и 

програми Оперативна цел2, критерий 5/. 

По отношение на системата на училищното образование: 

✓ Програмата за ранното напускане на учениците от училище и поставените 

приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна 

училищна възраст е пряко обвързана с партньорството и сътрудничеството на 

институциите по ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на 

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст (загл. изм. и доп. - дв, бр. 82 от 2019 

г.), обн. дв. бр.50 от 15 юни 2018г., изм. и доп. дв. бр.82 от 18 октомври 2019г. 

✓ Ниска мотивация за учене, ЗАСИЛЕНА СЛЕД УСЛОВИЯТА НА ИЗОЛАЦИЯ. 

/Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата 
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мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на 

образованието -  чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО- промени в мерките и приоритете, 

ориентирани към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика /чл. 3, ал.2, т.3 от ЗПУО,  

✓ Преодоляване на пречките пред ученето /чл.3, ал.2, т.3 ЗПУО/ Програма за равен 

достъп до качествено образование и приобщаване на учениците от уязвими групи.; 

чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО. 

✓ В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от ЗПУО/ 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

✓ Продължава да бъде приоритет в училищната политика усвояването на българския 

книжовен език. За постигане на целите, свързани с  развиване на комуникативните  

умения, училището участва в национални и регионални състезания и конкурси. 

✓ Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на 

образователната институция 

✓ Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

✓ Интегритет на науките по чл.76, ал.,т.5 – изучаване на учебни предмети от областта 

на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на 

родината, населението и околната среда.чл.76, ал.5 ЗПУО . В училището се реализират 

интегрирани уроци – хуманитарни, природни науки и професионално образование и 

така се осъществява холистичност в обучителния процес. 

 

 

 

   

 SWOT  АНАЛИЗ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Бързо и адекватно навлизане в 

електронното обучение и адаптиране 

на уроците към създадената от МОН 

платформа MS Teams;  

•  Участие на училището в различни 

програми и проекти за осигуряване 

на техника, СТЕМ, МОН, Еразъм + и 

др. 

• Стегната организация по проучване 

възможностите за обучение в ОРЕС 

и обезпечаване на нуждите; 

• Професионално образование, 

обвързано със социално-икономическото 

развитие на общината, областта, 

• Негативни последствия от 

дистанционното обучение с недостатъчна 

мотивация на учениците от за усвояване на 

трайни знания; 

• Невъзможност за балансиране на 

теоретични знания с практическо 

приложение по време на електронното 

обучение. 

• Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал въпреки 

редовното запознаване от страна на 

ръководството с промените. 

• Голям брой пътуващи ученици;  
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извършвано по актуални специалности, 

съвременни технологии. 

• Успешна реализация на план-приема 

на ученици. Всяка година план-приемът се 

изпълнява на 100%, което осигурява 

финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет. 

•  Учениците получават освен 

диплома за завършено средно образование 

и свидетелство за професионална 

квалификация – ІІ-ра и III–та степен; 

• Квалифициран педагогически 

персонал; 

• Изградена система за ежегодна 

квалификация на преподавателите; 

• Често ниска мотивация за учене на 

учениците; 

• Незадоволителен процент на 

заинтересовани и активни родители; 

• Нисък жизнен стандарт на част от 

учениците, непозволяващ сдобиването с 

учебници, учебни помагала и 

специализирана литература по специалните 

учебни предмети.  

• Нестимулиран потенциал за участие 

в съвместни проекти на учители и ученици;  

• Липса на съвременна спортна база.  

•  

 

 

 
• Добри професионалисти от 

непедагогическия състав; 

• Актуални специалности, 

ориентирани към пазара на труда; 

• Опит в дуалната система на 

обучение. 

• Използване на STEM подход в 

обучението. 

• Опит в обучението от разстояние в 

електронна среда. 

• Наличие на съвременна техника 

и компютърни кабинети; 

• Разширена INTERNET мрежа-

WiFi ;  

• Проекто-базирано обучение. 

Експериментално учене. 

• Съвременен, обновен екстериор на 

училищната сграда; Непрекъснато 

обновяващ се интериор. 

• Използване на електронни учебни 

материали. Развиване на дигитални 

компетентности. 

• Ефективно работещи методически 

обединения; 

• Умения за планиране; 

• Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици; 

• Сигурна среда за учениците – 

специален пропускателен режим; 

• Възможност учениците да участват в 

развитието на училището – присъствие на 
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Ученическия парламент на 

педагогическите съвети; 

• Създадени  специфични училищни 

традиции, символи и ритуали;  ученическа 

униформа;  

• Обновяваща се МТБ. 

• Поддържане на интернет страница и 

фейсбук профил на училището с 

възможности за поставяне на въпроси, 

даване на мнения и предложения, 

публикуване на вътрешноучилищни 

нормативни документи, бланки, 

съобщения, постижения на учители и 

ученици, галерия със снимки;  

• Изграден ресурс за работа по 

проект „ Еразъм+“ – успешно проведени 

мобилности; Работа по различни проекти 

на МОН. 

• Коректно и редовно обезпечаване 

на средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ученически 

стипендии;  

• Собствени приходи от отдаване 

под наем, макар и невисоки;  

●Регистрирано Училищно настоятелство. 

Действащ Обществен съвет и Училищен 

съвет. Действащ Ученически парламент. 

●Добра рекламна политика и 

взаимодействие с медиите; 

• Сътрудничество със  Съюза на 

работодателите и община Гоце Делчев. 
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РИСКОВЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

/Дейности за преодоляване на рисковете/ 

  

✓ Осъвременяване на МТБ по 

професии чрез участието по проекти; 

✓ Изграждане на STEM учебна среда; 

✓ Ресурсно подпомагане на децата със 

СОП. Разширяване на иновативните 

практики.Оказване на логопедична 

подкрепа. 

✓ Междуучилищно взаимодействие: 

Обмяна на добри практики с други 

професионални гимназии. 

✓ Въвеждане на данни за  реализацията 

на учениците след завършване; 

✓ Повишаване на квалификацията и 

обмяна на добри педагогически практики  

сред учителите; 

✓ Функциониране на система за 

професионално ориентиране на учениците;  

✓ Разширяване на партньорствата с 

бизнеса и различни организации за 

съвместни дейности и подпомагане; 

✓ Усъвършенстване на училищните 

учебни планове, актуализиране на учебното 

съдържание в съответствие с изискванията 

на производството;  

✓ Развиване на извънкласна дейност 

чрез клубове по интереси. 

✓ Ученици, активни по отношение на 

участия в мероприятия, състезания, 

конкурси  

✓ Създаване на подкрепяща среда за 

деца и ученици, склонни към насилие и 

агресия, утвърждаване на позитивни 

модели на поведение; 

✓ Добри резултати на външно 

оценяване и ДКИ. 

✓ Възможност да се организира 

обучение чрез работа (дуалната система на 

обучение) от НПГ въз основа на 

партньорство с един или няколко 

работодатели. 

✓ Промяна на процеса на обучение, 

насърчаващ развиване и придобиване на 

ключовите компетентности и 

ориентирането му към провокиране на 

самостоятелното и критично мислене, 

✓ Влияние на демографската криза в 

страната / нисък естествен прираст, 

емиграция в чужбина/; 

✓ Наличие на ученици, живеещи в 

рискова семейна среда; 

✓ Намаляване на мотивацията за учене 

у учениците. 

✓ Рутината, която трябва да се 

преодолява  при подготовка на част от 

уроците. 
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самостоятелност, към формиране на 

практически умения и към интелектуално 

развитие на личността 

 

 

Качеството на образование, възможността за реализация по повече от една професия– 

това е, което прави училището привлекателно и полезно за младежите. 

За учебната 2019/2020 година в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев бе утвърден 

държавен прием след VII клас – 5 паралелки, както следва:   

В VІІІ клас постъпиха 125 ученици, разпределени в 5 паралелки. 

Приемът е реализиран, както следва:  

специалност „Организация на туризма и свободното време“ - 26 ученици 

специалност „Оперативно счетоводство” – 25 ученици 

специалност „Компютърна техника и технологии” – 26 ученици 

специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – 22 ученици 

специалност „Икономическа информатика” – 26 ученици 

В началото на учебната година броят на учениците е 678 в дневна форма, разпределени 

в 25 паралелки и 17 ученици в самостоятелна форма на обучение – общо 695 ученици, и 26 

ученици в ЦСОП. 

В училището в края на учебната година се обучават 675 ученици в дневна форма и 28 

ученици в самостоятелна форма – общо 703 ученици, и 24 ученици в ЦСОП. 

Цялостната дейност на   НПГ „ Д.Талев“ през учебната 2019/2020г протече през първия 

учебен срок, съгласно задачите и целите в Годишния план. През втория срок обаче учебно-

възпитателният процес беше нарушен поради пандемията от Ковид-19. Наложи се 

изключително бързо образователната система да се настрои от присъствено в онлайн обучение, 

без предварителен опит в тази посока. Корективът на НПГ „ Д.Талев“  показа висок потенциал 

и буквално за една нощ извърши промяната. Учебно-възпитателният процес плавно продължи 

–без прекъсвания, без нарушаване на качеството, дори и с повече интерактивност и визуално 

богатство на преподавания материал. Използвани бяха както добре познатите социални среди 

Messenger, Facebook, така и платформите  Google Classroom, Zoom, а по-късно всички се 

обединихме в MS Teams. Педагогическият екип получи високи оценки от наблюдаващи 
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учебния процес образователни експерти. Учебната година завърши онлайн. 

 ИЗВОДИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА за учебната 2019/ 2020: 

1.Ползи в резултат от дистанционното обучение: 

- Не е прекъснат учебния процес . 

- В резултат на онлайн дистанционното обучение учениците придобиват компютърна 

грамотност и подобряват дигиталните си умения. 

- Голяма част от учителите също са подобрили своите дигитални умения в условията на 

дистанционното обучение . 

- Задействано е на практика активното включване на технологиите в учебния процес, 

действие, за което отдавна се говори, но досега по-скоро визионерски, без реално 

прилагане. 

- Стимулира се цялостното модернизиране на учебния процес чрез дигитализиране и 

максимално възползване от новите възможности, които дават технологиите. 

- Опознати нови ресурси в интернет - много от отворените ресурси в интернет са 

спомогнали за ефективното съобразяване на материала с новите нужди. Приложение в 

традиционната форма на обучение намериха място платформите на издателствата и 

електронните ресурси. 

- Въвеждането на дистанционното обучение е послужило за коректив на прилаганата 

досега система за обучение. Така например, още по-видим стана проблемът с твърде голямата 

натовареност на учебната програма с нови уроци и липсата на време за затвърдяване на 

преподадения материал. 

- Включени са нови подходи и материали в учебния процес (пр. залагане на повече 

проектно базирано обучение). В условията на извънредното положение и дистанционното 

обучение са придобити много нови умения, както от учителите, така и от учениците, които в 

обичайна среда не биха били научени. 

2.Трудности и негативни ефекти от дистанционното обучение: 

- Преумора – и от страна на учениците, и от страна на учителите. За учителите 

работният ден е станал по-дълъг, а за учениците натовареността на учебния процес се е 

увеличила с повече домашни. 

- При немалък брой ученици се наблюдава демотивация, липса на системна подготовка 

за учебните часове, липса на активно участие в часовете. 

- Здравословно отражение – учителите споделят, че са изпитвали дискомфорт, 
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главоболие,имали са проблем със зрението в резултат на дългия престой пред устройствата. 

Родителите на учениците също изпитват притеснения за зрението на децата си, които се налага 

да прекарват дълги часове пред устройствата. 

- Повишени нива на стрес – новата ситуация и условия на преподаване, пред които са 

изправени учителите, необходимостта от преоформяне на начина на преподаване и 

преосмисляне на използваните ресурси и подходи, довеждат до повишаване на нивата на стрес. 

В допълнение за високите нива допринасят и затрудненията с техниката. 

- Родителите също наблюдават нервност у децата си основно поради дългия престой 

вкъщи,липсата на социални контакти и натовареността им от учебния процес. 

3.Въздействия на пандемията COVID-19 върху училищното образование . 

- Учители, ученици и родители не са били подготвени за работа с образователните 

платформи. 

- Възникване на технически проблеми и губене на време за разрешаването им . 

- Липсата на директно общуване ощетява образователния процес. „Образованието не е 

просто предаване на информация. То е общуване. Това е многостранен процес, като без личен 

контакт връзката се губи“ – са единодушни учителите. 

- В резултат на липсата на директно общуване на учениците, както с учителите, така и 

със съучениците и връстниците им, се възпрепятства развитието на социалните умения. 

Среден успех за училището за учебната година: Много добър (4.96) 

По резултати от ДЗИ, 2020г. „ НПГ „Д.Талев“ е на 21 място от 49 училища от област 

Благоевград и на трето място сред 18-те професионални гимназии със среден успех от ДЗИ – 

Добър 4,34. 

В сравнение с   ДЗИ, 2019г. НПГ „ Д.Талев“ е била на 24-то място от 49 училища от 

област Благоевград и на пето място сред 18 – те професионални гимназии. Общият резултат от 

ДЗИ, 2019 за училището е  бил Добър (3,84). Нямаме ученици с максимален брой точки.  

Български език и литература 

По резултати от ДЗИ по БЕЛ НПГ „ Д. Талев“ се подрежда на 19-то място в  / миналата 

учебна година сме бна 18-то място/ от общ брой 49 училища и на 4-то място сред 

професионалните гимназии, които са общо 18 в областта. Средният успех на ДЗИ по БЕЛ за 

училището ни е Добър 4,07, което е под средния успех за страната – 4,20. Прави впечатление, 

че трите професионални гимназии предхождат НПГ с малки разлики в резултатите по БЕЛ:  

Разложка професионална гимназия „ Н. Стойчев“, гр .Разлог – 4,17;Професионална гимназия „ 

mailto:npgdt@mail.bg


 

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” 
2900, гр.Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0897099930e-mail: npgdt@mail.bg, www.npg.bg 

 

19 

 

Н. Вапцаров“ – Белица – 4,34;  Професионална гимназия по икономика – Благоевград – 4,34. 

На ДЗИ по БЕЛ са се явили 137 ученици от випуск 2020 и двама от минали години.  

Два дванадесети класа в НПГ –12б,12в клас -  имат резултат от матурата с около 

половин единица по-висок от средния резултат за страната. А резултатите на  12 г, 12д, 12е, 

12ж клас са под средния резултат за страната.  

Няма слаби оценки на матурата. Две са отличните оценки – на ученици от 12б и 12в 

клас. Броят на петиците е 38; четворките са 58; тройките са 39. 

  Резултатите показват, че е необходимо да бъде изготвен детайлен анализ на типовете 

задачи, на които зрелостниците са имали пропуски, и да се набележат мерки за още по-

ефективна подготовка за ДЗИ по БЕЛ. 

Успешно е представянето на ДКИ за придобиване на професионална квалификация, 

което идва от факта, че училището е професионална гимназия, която подготвя средни 

специалисти, реализиращи се в различни сфери на обществения живот с придобитите в 

училището професионални умения и компетенции по различни професии. Това ги прави 

търсени специалисти на пазара на труда. 

Среден общ успех на ДКИ: много добър 4.68 

Ученици, придобили втора степен на професионална квалификация за учебната 2019/2020 г. по 

професии: 

- Сътрудник в малък и среден бизнес – специалност „Малък и среден бизнес” – 25 ученици. 

Общо придобили втора степен на професионална квалификация – 25 ученици от 25 – това е 

100 %. 

 Ученици придобили трета степен на професионална квалификация за учебната 2019/2020 г. по 

професии: 

- Оперативен счетоводител, специалност „Оперативно счетоводство” – 28 ученици. 

- Моделиер – технолог на облекло, специалност „Конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил” - 24 ученици 

- Техник на компютърни системи, Компютърни мрежи – 26 ученици 

- Техник на компютърни системи, специалност „Компютърна техника и технологии” – 26 

ученици. 

- Електротехник, специалност Електрообзавеждане на производството – 18 ученици 

Общо придобили трета степен на професионална квалификация –ученици от 96 – това е 79%. 
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Общо придобили степен на професионална квалификация в гимназията – 121 ученици от 147 – 

това е 82%.  

Във всички специалности за поредна година  имахме представители на работодатели в 

комисиите по оценяване по практика. 

Можем да отчетем повишаване на процента на придобилите степен на професионална 

квалификация в сравнение с миналата година. До голяма степен това се дължи на 

възможността учениците да изберат като  второ ДЗИ изпита по теория и практика на 

професията. 

За учебната 2019/2020г сътрудничеството с родителите е на необходимото ниво. 

Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет на 

резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на УВП, правилното планиране,  са 

решаващи условия за усъвършенстване качеството на обучението. Постигнати са добри 

резултати от УВП. Като ефективна форма на контрол се налага външното оценяване. 

Все още има възможности за по-ефективно сътрудничество между професионалната 

гимназия и бизнеса. 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти и 

непрекъснато се квалифицира. За учебната 2019 / 2020 броят  на преподавателите с най-

високата степен на професионална квалификация – първа – е шест; с втора ПКС – 7; с трета 

ПКС – 6; с четвърта ПКС – 18; и с пета ПКС – 6. 

По общообразователните предмети бяха организирани и проведени училищни 

олимпиади, но е нисък броят на учениците, които да  се класират за областен кръг.  

През учебната 2019/2020  са функционирали следните клубове по интереси с 

национално финансиране, в които учениците може да развиват своите заложби: клуб „ 

Сценарист“, „клуб“ Уеб дизайн и реклама“, клуб“ Озвучаване, текст и музика на компютър“, 

клуб „ Приложна електроника“, клуб „ Мажоретен състав“ ,“ Клуб „ Народни танци“, клуб“ 

Волейбол – момичета“, „ клуб „ Рекламна фотография в модата“, Учебна компания „ Джуниър 

ачийвмънт“, „клуб „ Училищен вестник „Светилник“. 

      Извършена е и дейност за допълнителна подкрепа на изоставащите ученици, съгласно 

наредбата за приобщаващо образование. Формирани са групи за допълнителна подкрепа по 

проект “ Подкрепа за успех“ : Български език и литература -Допълнителни обучения първи 

гимназиален етап – 3 групи; Български език и литература-Допълнителни обучения във втори 

гимназиален етап – 2 групи; Математика -Допълнителни обучения първи гимназиален етап – 3 

групи; Нов живот за старите дрехи – 1група; Творческо модно ателие – 1 група. 
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За учебната 2019/2020 година трима ученици са на ресурсно подпомагане, като са 

изготвяни в срок анализи от Екипа за подпомагане на личностното развитие. 

Ученици и учители от общообразователната и професионалната подготовка участват 

активно в конкурси, състезания, конференции, извънкласни мероприятия и за това говорят 

множеството призови места, награди, грамоти.  

В сайта на училището и във фейсбук страницата „ НПГ инфо“ се популяризират постиженията 

на учители и ученици. 

Утвърдени са традиции за честване на училищни и национални празници. 

Гимназията работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители 

и ученици за постигнатите резултати. 

Утвърдена е система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за 

допълнително материално стимулиране според качеството на труда. 

Продължава да се осъвременява и ремонтира наличната МТБ. 

За учебната 2020/2021 година в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев е изпълнен 

утвърденият държавен прием :  

 специалност „Организация на туризма и свободното време“ - 28 ученици 

 специалност „Оперативно счетоводство” – 28 ученици 

 специалност „Приложно програмиране” – 28 ученици 

 специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – 28 

ученици 

 специалност „Компютърна техника и технологии” – 29 ученици 

Допълнителен-държавен прием след Х клас – 2 паралелки, както следва: 

 Профил “Хуманитарни науки- 20 ученици 

 Профил “Икономическо развитие”- 18 ученици 

Преимуществата на училището са : 

1. Предлаганите специалности са атрактивни и дават възможност за успешна социална 

реализация след завършване на обучението; 

2. Активна и успешна работа по проекти; 

3. Добрият учителски състав по отношение на професионалната квалификация и опит; 

4. Провеждане на производствените практики в реална работна среда и съдействие от 

Съюза на работодателите; 

5. Съществуваща  система за видеонаблюдение  в сградите и  външни райони  
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6. Изграден е  електронен пропускателен режим. 

Проблемите, които трябва да се решат са : 

➢ Превенция на напускащите ученици с оглед задържането им в училище; 

➢ Продължаване работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти; 

➢ Непрекъсната взискателност към учебно-възпитателния процес и усъвършенстване на 

методиките на преподаване; 

➢ Разкриване на алтернативни възможности за допълнително финансиране 

на училищния бюджет; 

➢ Повишаване  взискателността по опазване на училищното имущество; 

➢ Активизиране  работата с родителите, обществеността и институциите за 

обогатяване на материално-техническата база на училището. 

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА НПГ „ ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2024 

  1.  Визия на училището 

• Утвърждаване на НПГ „ Д.Талев“  като модерно и конкурентно училище, 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката 

им за социализация и реализация; 

• Непрекъснато обогатяване на професионалните умения на педагогическия 

персонал; 

• Визия на педагогическия и непедагогическия персонал като екип от високоотговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

• Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за 

утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света; 

• Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие 

със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, 

противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

• Утвърждаване на НПГ „ Д.Талев“ като образцова професионална гимназия, която 

успешно комуникира с работодатели и създава градивна връзка между училището и 

бизнеса.  
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• Утвърждаване на НПГ „ Д.Талев“ като професионална гимназия,в която успешно се 

прилага дуалната система на обучение. 

 

2. Мисия на училището 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; 

готови да приемат предизвикателствата на новите технологии; с изследователска и  

експериментаторска нагласа.  

3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

5. Възпитание и обучение според ДОС и стандартите на ЕС в духа на демократичните 

ценности; 

6. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на 

високоотговорно поведение за участие в обществения живот; гъвкавост на образователната 

система в условия на пандемии,без да се губи качеството на обучителния процес. 

7. Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване на съвременни 

комуникационни технологии;  

8. Изграждане на общочовешки и национални ценности; 

9. Развитие на индивидуалността; 

10. Стимулиране на творческите заложби и професионалното ориентиране на учениците. 

11.  Прилагане на дуалната система на обучение. 

3. Ценности на училището 

• Уважение и зачитане на правата на учениците и работещите в 

гимназията чрез създаване на позитивна атмосфера и добра комуникация; 

• Спазване правилата и нормите в училище; 

• Ефективно използване времето на учениците в училищни и 
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извънучилищни дейности; 

• Изграждане на учениковата личност чрез създаване на мотивация за 

учене, поощряване и ангажираност; 

• Възпитание в честност, откритост и отговорност; 

• Мирно решаване на възникнали конфликти чрез изграждане на умения за общуване 

и самоуважение. 

• Утвърждаване   на гимназията като училище със специфичен облик, 

изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална реализация чрез 

осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището и чрез утвърждаване 

на неговата визия и осъществяване на целите му; 

• Постигане  качествено образование чрез непрекъснато надграждане на 

знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всеки ученик и 

възможност за пълноценна социална реализация; 

• Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и 

училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС; 

• Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на 

идеи за поощряване на творческата им реализация; 

• Активизиране  взаимодействието между училището и организациите 

за извънучилищна дейност; 

• Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на 

поведение на етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение; 

• Прилагане на ИКТ в образователните дейности и управлението на 

училището; 

• Оптимизиране на  дейностите по финансовото осигуряване на 

училището; 

• Повишаване  квалификацията на учителите и  усъвършенстване на 

професионалните умения на училищния екип. 

3. Основни цели 

• Да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на 

всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19 като осигурим качествено ОРЕС, 
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както и гъвкаво прилагане на възможностите на дистанционното обучение за 

учениците със здравословни проблеми. Разумно редуване на присъствено с ОРЕС в 

зависимост от конкретната обстановка в града и училището. Прилагане с приоритет 

на синхронно обучение и асинхронно при невъзможност за първото при 

индивидуални случаи.  

• Повишаване авторитета на  НПГ „ Д.Талев“  чрез изградена единна и ефективна 

система за управление, която да осигури високо качество на образованието и да 

повиши авторитета на образователната институция като я направи търсена и 

конкуретноспособна. 

• Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на знанията и 

уменията на учениците и координатор на дейностите;  

• Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  се възприема 

като ценност; 

• Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система  за 

оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  качеството на обучението; 

• Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите, според ЗПУО; 

• Развиване на системата за вътрешно оценяване; 

• Ритуализация на училищния живот, 

•  Фокусиране върху нуждите на учениците, прилагане методите на 

индивидуализация и диференциация на техните нужди в процеса на обучение. Работа с деца 

със СОП, с деца с образователни дефицити и с надарени деца; 

• Усъвършенстване на системата за обучение от разстояние в електронна среда; 

• Развиване и усъвършесване на цялостната организация при работа в пандемични 

условия; 

• Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната 

активност на учениците; 

• Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно 

партньорство с родители; 

• Усъвършенстване системата за професионално ориентиране на учениците; 

• Изграждане на стабилна система за оценка на качеството на професионалното 

образование в НПГ „ Д.Талев“; 
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• Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран 

бюджет; 

• Утвърждаване  на Училищното настоятелство  в орган с реални и ефективни 

правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на гимназията; 

• Утвърждаване на  Обществения съвет в работата на гимназията. 

• Утвърждаване на  Училищния съвет  като колективен орган за управление на 

училището. 

• Постигане на качествен образователен процес с помощта на висококвалифицирани 

педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия 

ЗПУО. 

• С автономията, която позволява новият ЗПУО,   в НПГ„ Д.Талев“ да  се разработят 

съвременни програми за избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците;  

• Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно 

отпадане и ранно напускане на училище 

• Спазване на Етичния кодекс на училищната общност, в създаването на който 

участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

• Изграждане и  модернизиране на учебната и спортната база за постигане на 

заложените в нашата мисия приоритети. 

5.  Приоритети 

• Организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в условия на пандемии; 

• Развиване възможностите на онлайн обучението като алтернатива по времена пандемии. 

• Повишаване интереса на учениците към избраните от тях професии  и практическа  

реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху използването на иновативни техники в 

преподаването, учене „чрез правене” и практическо обучение;  

• Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и 

позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и използване на 

разнообразни форми за информиране; 
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• Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща 

среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците; 

• Утвърждаване на форми за традиционни училищни дейности:  състезания, 

празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, родители, 

Училищно настоятелство, неправителствени организации, бизнес партньори и др.; 

• Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  преподаването; 

както и повишаване на уменията за обучение от разстояние в електронна среда; 

• Екипност в работата на учителите – взаимна комуникация, съвместно вземане на 

решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение; 

• Ефективно управление на ресурсите на училището; 

• Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез 

съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност; 

• Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране (субсидии по проекти); 

•  Високо развитие на общообразователната и професионалната подготовка; 

•  Използване система за измерване и оценка на качеството на професионалното 

обучение; 

• Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители и с работодатели. 

• Висок професионализъм на педагогическия екип. 

• Ефективна управленска дейност. 

• Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

•  Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот. 

6.  Принципи на развитие   

Ориентираност 

към личността  

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.  

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

професионално образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му.  
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Сътрудничество   Успешната образователна и възпитателна политика се основава 

сътрудничество с други институции - с образователни институции, 

работодатели,  родители, Училищно настоятелство, неправителствени 

организации, бизнес партньори и др.; 

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 образователни и възпитателни  резултати с 

дългосрочно въздействие. Изграждане и  работа на постоянно 

действащи комисии, организиране на дейността, контрола, повишаване 

ефективността; 

Изграждане на постоянни и временни комисии за различни дейности в 

съответствие с плана на гимназията; 

 Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, 

родители, общественост; 

Гъвкавост   Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности за 

свободен избор на обучаваните.  Гъвкавостта е важна и при глобални 

промени – социални, здравни – в условията на пандемии.  

Единство в 

многообразието   

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се 

осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която 

създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и 

традиции в рамките на училищната образователна политика и общо 

културно-езиково пространство.  

Новаторство   Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и 

философии с цел постигане на по-добри резултати.  
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Автономност   Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия 

да провежда собствена политика, отговаряща на държавните 

образователни изисквания.  

Отчетност   Всички участници в образователната и възпитателната дейности 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност, прозрачност и резултатност на политиките.  

Ефективност   
Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители; 

Проучване и удовлетворяване на потребностите  на учениците и 

бизнеса; 

Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри 

практики, мултимедийно и комплексно представяне на учебното 

съдържание; 

Екипност в работата на учители и ученици. 

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

Конституцията на Република България, на законите и другите 

нормативни актове.  

    

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ, 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

1. Организиране  

• Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на ПС и личната отговорност 

на всеки негов член; 

• Актуализиране на Училищното настоятелство, повишаване ефективността му; 

• Актуализиране на Училищния съвет, Обществения съвет, ученически съвети  по паралелки. 

2. Планиране 

• Годишен план; 
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• План за контролната дейност ; 

• План за квалификационна дейност на учителите; 

• Планове на комисии; 

• Годишни разпределения; 

• План на класните ръководители; 

• План за дейности при бедствия, аварии, катастрофи; 

• Седмично разписание – правила за изготвянето му; 

• График за писмени изпитвания, класни работи; 

• График за консултации, срещи с родители. 

3. Контрол 

➢ Административен контрол :  

• училищна и учебна документация; 

• спазване на правилници, длъжностни характеристики, графици, планове; 

• спазване на срокове; 

• спазване на изискванията за безопасна работа. 

➢ Педагогически контрол: 

• резултати от ОВП; 

• техники и технологии на обучение; 

• ефективно използване на МТБ; 

• участие на социалните партньори в обучението. 

Контролът – добронамерен, подчертаващ тенденциите, утвърждаващ 

компетентността, всестранен, целенасочен, обективен, с разработване на инструментариум, 

осигуряващ надеждност и обективност.  

4.  Работа с персонала 

• Подбор на кадрите; 

• Повишаване квалификацията  на персонала; 

• Подпомагане на новопостъпили учители; 

• Разпространяване на добрия опит, прилагане на  интерактивни иновативни методи, 

ИКТ; обучение в реална работна среда; 

• Повишаване на квалификацията на учителите всяка учебна година. 
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• Повишаване квалификацията на учителите за обучение от разстояние в електронна 

среда. 

• Мотивиране на персонала; 

• Оценка работата на персонала, училищното ръководство, ученик, родител; 

• Работа със синдикатите; 

• Общо събрание; 

• Ученикът – в центъра на образователния процес;  

• Училището - територия на учениците; 

• Гражданско  и здравно образование; 

• Развитие на практическото обучение по професионални предмети; 

• Съответствие на  знанията с ДОС: 

- входящи нива; 

- изходящи нива; 

-класни и контролни работи; 

- сравняване и анализиране на резултатите от УВР; 

-анализиране на резултатите на учениците от ДЗИ И ДКИ -  по класове, випуски; 

• Работа с изявени деца; 

• Работа с деца в риск; 

• Работа с деца, застрашени от отпадане; 

• Изграждане на система за наказания, стимулиране и мотивиране на 

учениците; 

• Проследяване на реализацията на учениците; 

• Ограничаване на проблемното поведение  и резултатите от него; 

• Утвърждаване на ПС, Училищния съвет, Ученическия парламент и Ученическите 

съвети по паралелки;  

• Ефективно провеждане на производствена практика: 

- Определяне на ръководители; 

- Сключване на договори с базови предприятия и фирми; 

- План за производствена практика, съгласуване с предприятията, 

утвърждаване, разпределение; 

- Утвърден график за провеждане и списък; 
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- Изготвяне на дневник. 

5.  Финансов аспект 

❖ Училището – второстепенен разпоредител на бюджетен кредит на МОН; 

❖ Директорът – непрекъснато усъвършенства мениджърски и икономически 

❖ компетенции;  

❖ Чрез средства от бюджета на училището. 

❖ Намаляване на разходите за поддръжка на сградния фонд чрез кандидатстване и 

разработване на проекти; 

❖  Чрез дарения и спонсорство.  

❖ Използване на учебната база за допълнителни педагогически услуги, 

❖ квалификация на безработни , валидиране на професионални компетентности; 

❖ Разработване и кандидатстване по проекти, подобряващи финансовата обезпеченост 

в НПГ; 

❖ Осигуряване на допълнителни средства чрез Училищното настоятелство, 

благотворителни базари на учениците.; 

❖ Ефективно използване на наличния сграден фонд чрез отдаване под наем. 

                           6. Социални партньори, медии, обществена подкрепа 

• Училищно настоятелство, Обществен съвет, Училищен съвет, Съюз на работодателите, 

Община Гоце Делчев; местен бизнес; Бизнес инкубатор – гр. Г.Делчев;  

• Популяризиране дейността на училището – сайт на НПГ, фейсбук профил – НПГ инфо; 

медии-  „Топпреса“, „Кабел Сат Запад“; 

• Съвместно разработване и работа по проекти; 

• Обсъждане и разработване на становища, препоръки за подобряване на 

дейността. 

V. ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

НА  НПГ “ ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 

ЕФЕКТИВНОСТТА В УЧЕБНАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ПРОЦЕСА 

НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Дейност1: Ефективна иновативна 

организация на педагогическата 

ситуация/урока и на производствената 

практика, съобразени с новите условия 

в ОРЕС 

 

➢ Тематично планиране на учебния 

материал, съобразен с ДОС и учебния 

план на училището; планиране и 

използване на електронни ресурси. 

➢ Осигуряване на качествено и 

ефективно образование както в 

присъствена форма, така и при 

обучение от разстояние в електронна 

среда. Организиране на уроците в 

ОРЕС съобразно наличните 

технически и технологични 

възможности на детето и семейството. 

➢ Предварителна подготовка на 

учебни материали за урока. Споделяне 

❖ Разработване на  качествени учебни 

програми по професионалните дисциплини и по 

общообразователните предмети – разширена 

подготовка, в които да се заложат разнообразни 

методи на преподаване и оценяване. 

Предварително планиране целите на урока. 

Тяхното ясно формулиране и правилно 

обосноваване. 

 

❖ Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при необходимост 

разработване на нови, отговарящи на търсенето 

от учениците и на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

 

❖ Включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока със задачи 

за проучване, с презентации, с информационни 

съобщения и др 

 

 

❖ Формиране на екип от 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

в MS Teams или платформата, която 

ползва училището. 

➢ Адаптиране на урочните планове за 

различните паралелки спрямо 

равнището на подготовка и различните 

потребности на учениците. 

Осигуряване на материали за 

асинхронно учене и подкрепа от 

медиатори  при обучение в ОРЕС 

➢ Включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока 

със задачи за проучване, с 

презентации, с информационни 

съобщения и др. 

➢ Осъвременяване и актуализиране на 

учебното съдържание от страна на 

учителя. 

 

Дейност 2. Използване на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники 

и технологии на преподаване 

 

➢ Създаване на екипи във 

виртуалната класна стая, 

споделя екран, споделя 

материали, поставя 

индивидуални задачи, задава 

домашна работа, съобразно 

натоварването по останалите 

учебни предмети. 

 

висококвалифицирани учители; 

❖ Използване  на система за квалификация 

на учителите, съобразно с професионалните 

потребности. 

 

❖ Повишаване на квалификацията на 

педагогически кадри;провеждане на целенасочен 

подбор на новоназначените учители, 

притежаващи висока квалификация; 

приоритетно привличане на учители – бивши 

възпитаници на училището. 

 

 

❖ Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

 

❖ Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други 

професионални училища и/или ВУЗ с цел обмен 

на добри педагогически практики. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

➢ Използва иновативни методи и 

инструменти при въвеждане на 

компетентностния подход в 

новия тип обучение, в 

планирането и реализирането 

на уроци, които провокират 

ученика да е активен, да 

преживява, мисли и твори, 

анализира, решава проблеми, 

сътрудничи си, преговаря и 

взема решения 

➢ Учителят използва 

терминология, която е 

съобразена с учебното 

съдържание за съответния етап 

и възрастовите особености на 

учениците. 

➢   Мултиплициране на 

педагогически практики, в които 

присъства интерактивния и 

интердисциплинаррния подход в 

преподаването и обучението. 

➢ Осигуряване на достъп до 

електронни ресурси, самостоятелно 

изготвяне на дидактически материали за 

демонстрация, набавяне на 

инструментариум за всяка тема. 

➢ Осигуряване на по-голяма 

практическа приложимост на обучението 

 

❖ Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

 

❖ Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

 

 

❖ Използване на информационните 

технологии и междупредметните връзки в 

процеса на обучение по всички учебни 

дисциплини. 

 

❖ Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

 

 

❖ Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците . 

 

❖ Организиране и провеждане на 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

и ориентирането му към конкретни 

резултати, свързани със социалната 

реализация на учениците. 

➢ Материална обезпеченост с 

устройства. Осигуряване на технически 

устройства. 

➢ Засилване на възпитателната 

работа с децата и учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие. 

➢ Компетентностно оценяване и 

самооценяване. 

➢ Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

➢ Използване  на система за 

квалификация на учителите , съобразно с 

професионалните потребности 

Дейност 3. Създаване на условия 

чрез менторство, наставничество и 

подкрепа за формиране на умения за 

професионално поведение на 

учителя. 

➢ Осигуряване на наставничество 

за новопостъпили учители 

➢ Самостоятелно разработване на 

мултимедийни и електронни 

уроци със спазване на 

изискванията за провеждане на 

урок с мултимедийни и 

вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

 

 

❖ Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

 

❖ Съвместна работа по образователни 

проекти. 

❖ Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

 

➢ Всички новопостъпили учители работят 

съвместно с определен от директора учител 

наставник в рамките на една година. 

 

➢ Учителят демонстрира презентационни 

умения, говори с подходяща сила и 

интонация, съобразяване на груповата 

динамика, спазване на нормите на БКЕ. 

➢ Реализиране на 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

електронни ресурси. 

➢ Осигуряване на обучения за 

методически насоки за работата 

с интерактивно съдържание в 

мултимедийна и електронна 

среда 

➢ Повишаване на 

привлекателността и 

подобряване на качеството на 

професионалното образование 

и обучение за гарантиране на 

заетост и 

конкурентоспособност. 

 

Дейност 4. Прилагане на 

индивидуализиран подход 

➢ Предвиждане на мерки за 

диференциран и индивидуализиран 

подход с нуждаещи се от подкрепа 

ученици в урочните планове. 

➢ Индивидуално консултиране при 

установяване на дефицити или 

нужда от подкрепа за напреднали 

ученици 

 

 

 

 

 

вътрешно/външноучилищни тематични 

обучения за работа в електронна и реална 

среда; същевременно методическо 

подпомагане на новопостъпили учители 

➢ Връзка с бизнеса и условия за практика в 

предприятия и фирми. 

 

 

 

➢ Има механизъм за промяна на годишното и 

урочното планиране съобразно 

потребностите на учениците и съобразява 

дейностите в педагогическата 

ситуация/урока с индивидуалните 

възможности на децата/учениците. 

➢ Проследява усвояването на 

образователното/учебното съдържание от 

децата/учениците като акцентира на 

разбирането, а не на механичното 

възприемане и възпроизвеждане. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ 

Осигуряване на подкрепа за равен 

достъп до качествено 

образование и развитие на потенциала 

на всеки ученик 

 

Дейност 1. Създаване на условия за 

развитие на умения за учене 

➢ Включване, приобщаването и 

ограмотяването на всяко дете и 

всеки ученик в различни училищни 

общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности; 

Включването на ученика в 

различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и 

потребности. 

➢ Организиране на уроци с 

осигурени ресурси в електронна 

среда за взаимодействие между 

учителя и ученика по време или 

извън урока за усвояване на минал 

опит и нови знания. 

➢ Осигуряване на условия за 

интерактивно учене. 

➢ Организиране на обучение по чл. 

40а, ал. 3 и 4, ученик, който се 

обучава в самостоятелна форма по 

ал. 2, т. 1 - 3, може по желание да 

наблюдава синхронен урок, без да 

Учителят мотивира децата/учениците да 

участват активно в процеса на обучението. 

 

 

 

 

 

➢ Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност и в отговорна 

активна позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно 

търсене и използване на информация от 

разнообразни източници. 

 

❖ Създаване на възможности за 

придобиване на ключовите 

компетентности. 

 

❖ Подобряване на процеса на педагогическо 

взаимодействие между основните 

партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

 

❖ Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

 

❖ Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

взаимодейства с учителя и с 

останалите ученици. 

➢ Осигуряване на разнообразни  

форми на обучение: проектно-

базирано обучение, 

експериментално учене, учене чрез 

преживяване, кооперативно учене и 

др. 

➢ За ОРЕС – предварително 

проучване на техническата 

осигуреност на учителите и 

учениците за работа от разстояние 

в електронна среда; 

➢ Избор на най-подходящия начин на 

ОРЕС или друг подходящ вариант 

(синхронно, асинхронно) на 

обучение в зависимост от 

възможностите на училището и 

техническата и технологичната 

обезпеченост, възрастовите 

особености и дигиталните умения 

на учениците. 

➢ Обезпечаване на учителите с 

технически средства за 

провеждането на обучение от 

разстояние в електронна среда; 

➢ Избор съвместно с педагогическия 

съвет електронна образователна 

система за обучение и 

взаимодействие с всички 

участници в образователния 

процес, приложенията, които ще 

се използват по класове и/или 

паралелки, в т.ч. и възможностите 

за разделяне на паралелките на по-

малки групи. 

Дейност 2. Развиване на умения у 

 

❖ Осъществяване на съвместни инициативи 

от ученици, учители и родители. 

 

❖  Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията със 

спорт.  

❖ Съхраняване и развиване на традиции и 

символи на училището. 

❖ Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

❖ Прилагане на нови и разнообразни форми 

за работа с родители. 

❖ Непрекъснато развиване дейността на 

Ученическия парламент. 

 

❖ Избрана електронна образователна 

система за обучение; 

❖ Обучения за работа в избраната 

платформа. 

 

 

❖ Осигуряване на лаптопи, таблети – по 

програма на МОН, средства от дарения, 

бюджет на училището и др. 

 

❖ Учениците демонстрират умения за 

самооценка на знания, умения и опит 
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ИМ 

децата/учениците за самооценка, 

самокритичност и 

самоусъвършенстване. 

➢ Използването на иновативни 

методи и инструменти при 

въвеждане на компетентностния 

подход. 

➢ Планирането и реализирането на 

уроци, които провокират ученика 

да е активен, да преживява, мисли 

и твори, анализира, решава 

проблеми, сътрудничи си, 

преговаря и взема решения; 

➢ Разработване на цялостна 

концепция с възможности за 

онлайн преподаване и учене, както 

и презентации, дискусии, ролеви 

игри, казуси, лабораторни 

изследвания, изследователски 

проекти и сценични представяния. 

 

Дейност 3. Развиване на умения у 

децата/учениците за работа в екип 

 

➢ Проектно-базирано и 

проблемно базирано обучение. 

Създаване на условия за 

проектно учене; 

Използване на интерактивни 

методи на обучение с доказан 

ефект върху изграждане умения 

за работа в екип. 

➢ Демонстрация на проектите 

и публичното им представяне пред 

родители, съученици, 

общественост. 

 

❖ С учениците се работи за придобиване на 

умения за взимане на решения и поемане 

на отговорност за собствените действия. 

 

 

❖ С учениците се работи за формиране и 

развиване на критично мислене. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Осъществяват се дейности за превенция 

на обучителните затруднения. 

 

❖ Диагностициране на обучителни 

затруднения. 

❖ Обща подкрепа на ученици 

❖ Допълнителна подкрепа на ученици със 

пропуски при усвояването на учебния материал. 

❖ Организиране на ежеседмични 

консултации и обявяване на графика на 

родителите; 

❖ Допълнително обучение по учебни 

предмети и консултиране; 

❖ Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 
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ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

Дейност 4. Осигуряване на обща 

подкрепа 

➢ Изграждане на 

взаимоотношения на партньорство 

между учителите и учениците. 

➢ Изграждане на политики за 

подкрепа за личностно развитие на 

детето и ученика между 

институциите в системата на 

предучилищтното и училищно 

образование: 

➢ Подкрепа за личностно 

развитие на детето и ученика; 

➢ Изграждане на позитивен 

организационен климат; 

➢ Утвърждаване на позитивна 

дисциплина. 

 

➢ Планиране и реализация на 

дейности за преодоляване на 

агресията в училище. 

 

➢ Кариерно ориентиране на 

учениците. 

➢ Занимания по интереси. 

➢ Библиотечно-

информационно обслужване; 

➢ Грижа за здравето. 

 

 

Дейност 5. Осигуряване на 

допълнителна подкрепа 

❖ Ефективна работа на пед. 

специалисти по осигуряване на 

обр. среда за ДП: специалисти, 

❖ Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и противодействие 

срещу наркоманията и сектите. 

❖ Осъществяване на допълнителна работа с 

учениците – както с изоставащи, така и с 

изявени. 

❖ Работа с ученици на ресурсно 

подпомагане. 

❖ Индивидуална работа с талантливи 

ученици, изоставащи ученици, ученици на 

ресурсно подпомагане. 

❖ Осигуряване на широк спектър от 

извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната 

личностна изява, инициатива и творчество. 

 

❖ Реализиране на дейности за формиране на 

знания и умения за здравословен начин на 

живот- Здравени беседи;дискусии с 

представители на здравни организации; 

обучения;състезания. 

 

❖ Провеждане на  оценка на 

индивидуалните потребности на ученика за ДП. 
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учебното съдържание, техн. 

средства и ресурси; 

❖ Набавяне на специализирани 

дидактически ресурси; 

❖ Адаптиране на учебните програми 

и учебното съдържание, разумни 

улеснения, технически средства, 

специализирано оборудване и 

специализирана подкрепяща среда, 

методики и специалисти 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.  

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА 

УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

Дейност 1. Дейности за повишаване на 

резултатите от външни оценявания, 

олимпиади, състезания и др. 

➢ Обучение на учителите по 

използване на разнообразни форми 

за проверка и оценка на ученици и 

прилагането им в реалния учебен 

процес. 

➢ Работа по форматите на НВО 

❖ Използване на разнообразни 

видове и форми за оценяване на 

учениците. 

 

❖ Правилно оценяване съобразно 

промените в нормативната уредба. 

 

❖ Прилагане на разнообразие от 

форми за проверка и оценка на 

постиженията на учениците (формални, 

неформални, вътрешни, външни форми 

на оценяване, самооценяване и взаимно 

оценяване). 

 

❖ Изготвяне на единни критерии за 

оценяване по предмети. Разработване и 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

10.клас и ДЗИ 12 клас. Анализ и 

обобщаване на резултатите. 

➢ Запознаване и спазване на 

промените в Наредба 11 за 

оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(1.09.2020 г., в сила от 15.09.2020 

г.). 

 

Дейност 2. Поощряване на 

напредъка на децата/учениците – 

вътрешни и външни състезания 

и конкурси с награди и стимули 

за успешно представяне 

 

❖ Организиране от училището на 

състезания, конкурси и др. 

 

❖ Мотивиране на учениците  за 

участие в училищни и 

извънучилищни конкурси, 

състезания, олимпиади – 

подготовка и участие. 

 

 

утвърждаване на училищни критерии 

/училищни добри практики/ за оценяване 

по отделни предмети и запознаване на 

учениците и родителите с тях. 

 

❖ Изготвяне на график за датите за 

тестовете и класните работи 

предварителното му оповестяване на 

учениците и на родителите.  

 

❖ Изготвяне на анализи за 

успеваемостта на учениците в началото и 

края на учебната година. 

 

 

❖ Мотивиране на учениците за 

участие в състезания, конкурси и 

олимпиади. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.  

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

➢  
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Дейност 1. Разработване на 

педагогически ситуации/уроци към 

социализацията и възпитанието на 

детето/ученика 

➢ Установяване от учителя на 

позитивна атмосфера в 

паралелките и работа по 

управление на конфликти; 

Позитивни взаимоотношения учител – 

ученик. 

➢ Ритуализация на училищния живот. 

Патронен празник; 

Ученически униформи; 

Символи и ритуали. 

➢ Планиране и реализация на 

дейности за преодоляване на 

агресията в училище. 

➢ Ранно откриване на ученици с 

асоциално поведение и 

предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и 

семействата им. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Реализиране на дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности. 

➢ Патриотичен календар на класа; 

➢ Ученически инициативи за изразяване 

почит към националните герои и 

вековната ни история – разписани 

инициативи за всеки празник, вкл.; 

➢ Творби на учениците и възможности за 

публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии. 

 

➢ Ефективни специални мерки за 

възпитание, привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището за 

осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-

нравственото и физическото им развитие 

в съответствие с техните потребности, 

способности и интереси. 

➢ Инициативи за изграждане на училище 

без агресия, осигуряващо подкрепяща 

среда, индивидуално консултиране по 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

Дейност 2. Реализация на политики и 

мерки, свързани с възпитанието и 

социалицията на децата. 

➢ Ефективен план за възпитателната 

дейност в партньорство с 

представителите на ученическото 

самоуправление и родителите. 

➢ Работеща система за поощрения и 

награди на ученици и учители за 

активно включване в 

извънкласните  и извънучилищни 

дейности. 

Дейност 3. Ефективност на 

взаимодействието между участниците в 

образователния процес за намаляване 

на отпадането от образователната 

система. 

➢ Подпомагане на учениците за 

получаване на съдействие от 

училището и от органите на 

местното самоуправление при 

изразяване на тяхното мнение по 

въпроси, които пряко ги засягат, 

както и при участие в живота на 

общността. 

 

Дейност 4. Формиране и развитие на 

социални и граждански 

компетентности 

възрастови проблеми. 

➢ Индивидуално консултиране на ученици 

по проблеми, свързани с тяхното 

поведение, с взаимоотношенията с 

връстници, родители, учители или с 

психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Поощряване с морални и материални 

награди при показани високи постижения 

в областта на науката, изкуството и 

спорта. 

➢ Участие в ритуализацията на училищния 

живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и 

изграждане на новата визия на 

училището. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

➢ Активна дейност на ученическия 

парламент в училищния живот и 

училищната общност, в т.ч. 

обсъжд. на училищния учебен план 

чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5.  

ПАРТНЬОРСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО 

ПАРТНЬОРСТВО, СЪЗДАВАЩА 

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ 

И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1. Партньорство между 

преките участници в училищното 

образование 

➢ Взаимодействие с родителската 

общност и приобщаването и за 

активно сътрудничество в 

решаване на училищните 

проблеми. 

➢ Ефективно функциониране на 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Развиване на способностите и нагласите 

за конструктивно решаване на проблемни 

ситуации. 

Повишаване на уменията на учителите за 

работа с родители. 

❖ Изграждане на съдържателен и 

многообразен учебно-възпитателен 

процес. 

❖ Изпълнение на Правилника за дейността 

на училището за ограничаване на 

безпричинните отсъствия. 

❖ Планиране на съвместни дейности с 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

механизма за партньорство между преките 

участници в училищното образование. 

➢ Създадени условия за подкрепа на 

млади учители (ако има такива) – Система 

за наставничество или менторство. 

➢ Реализиране на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето и 

ученика, осъзнаване на причините за 

проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за усвояване 

на добри поведенчески модели спрямо 

себе си и останалите. 

➢ Дейност на училищното 

настоятелство. 

➢ Социална ангажираност и 

отговорности на педагогическите 

специалисти при  работа с родители, 

ученици и общественост - % 

удовлетворени родители. 

➢ Сътрудничество на 

педагогическите специалисти в условията 

на колегиална етика, партньорство и 

желание за сътрудничество. - % 

удовлетворени учители. 

 

 

 

 

 

родителите. 

❖  Педагогическата колегия периодично и 

своевременно да предоставя информация 

на родителите за успеха и развитието на 

учениците. 

❖ Оценяване на родителския принос в 

образователния процес чрез връчването 

на благодарствени писма. 

❖ Реализиране на дейности за 

удовлетворяване на родителите по 

конкретни въпроси. 

❖ Реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните 

от училището извънкласни дейности. 

 

❖ Провеждане на разяснителна кампания 

сред родителите на общи родителски 

срещи за механизма за осигурен достъп 

до учебната документация, техните права 

и задължения спрямо ЗПУО и 

Стандартите. 

 

 

❖ Създаване на функциониращо „Училище 

за родители” с превантивни функции. 

 

❖ Сътрудничество с институции, 

работодатели, партниращи фирми,  

социални партньори при разработване на 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

Дейност 2. Външно партньорство 

Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на 

младите хора 

➢ Взаимодействие с институциите в 

системата на образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за 

местното управление. 

 

➢ Партньорство с висши училища и с 

представители на работодателите и 

на юридически лица с нестопанска 

цел при разработване на програми. 

 

 

➢ Взаимодействие с Агенцията за 

закрила на детето и структурите на 

полицията, соц.партньори. 

 

➢ Участие в национални и 

международни програми и 

проекти 

 

Създаване на екипи за разработване на 

проекти в различни области; 

концепции, вътрешно нормативни 

документи, предложения, мнения, 

становища за и по политически проекти, 

съвместни проекти, модернизиране на 

материалната база на институцията. 

❖ Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез 

привличане в него на бивши ученици, 

родители, работодатели и изявени 

общественици. 

❖ Участие на училищни формации и 

индивидуални участници в различни 

изяви на общината.  

❖ Възпитаване на качества за работа в 

конкурентна среда чрез участието в 

извънкласни форми. 

❖  Съвместна работа с държавни и 

неправителствени организации, 

включващи в дейността си работа с 

подрастващи. 

❖  Предоставяне на свободен достъп до 

училищната база и популяризирането й за 

провеждане на различни видове дейност. 

❖ Участие в културния живот на града и 

региона. 

❖ Удовлетвореност на училищните 

партньори по конкретни въпроси-

проучвания чрез анкети, интервюта и др. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

Участие в националните програми на 

МОН, отворени към периода 2020 – 2024г. 

Участие в ОПРЧР; програмите за 

трансгранично сътрудничество; 

Участие на училището във всички форми 

и дейности на Европейската програма 

„Еразъм +”. 

Участие в НП „На училище без 

отсъствия”, мярка „Без свободен час“, „ 

Подкрепа за успех“. 

 Програми и проекти за енергийна 

ефективност на училищни сгради; 

Програми и проекти за модернизация на 

материалната база в училище; 

Участие в програми и проекти, свързани с 

професионалното образование. 

 

 

ПРИОРИРЕТНА ОС II – 

„УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА“ 

 

Ефективна управленска дейност 

– акценти 

 

➢ Изграждане на авторитетен и 

ефективен ръководен екип. 

➢ Добри партньорски 

взаимоотношения със 

синдикалните организации в 

 

❖ Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

❖ Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

учaстието им в управителни, дирекционни 

съвети, методически съвети и комисии. 

❖ Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна и 

комуникационна система. 

❖ Изграждане на авторитетен и ефективен 

ръководен екип. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

училище и МО. 

 

➢ Сътрудничество с местен бизнес, 

община, Училищно настоятелство, 

Ученически парламент. 

 

 

➢ Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Дейност 1. Стратегически мениджмънт. 

Изграждане на стратегия за развитие 

на училището съгласно спецификите на 

❖ Добри партньорски взаимоотношения със 

синдикалните организации в училище и МО. 

❖ Сътрудничество с местен бизнес, община, 

Училищно настоятелство, Ученически 

парламент. 

❖ Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет. 

❖ Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне и спазване на Етичен кодекс 

на работещите в НПГ“Д.Талев“. 

❖ Осигуряване и организиране на 

повишаване  квалификацията на учителите. 

❖ Провеждане на обучения на колектива, 

тиймбилдинг , семинари, конференции и др. 

❖ Действаща и справедлива система за 

диференцирано заплащане и допълнително 

материално стимулиране. 

❖ Изграждане на система от ритуали и 

символи за морална мотивация на персонала – 

награди, грамоти, почетни значки, плакети и др. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

институцията и отчитане влиянието на 

външната среда в условията на новата 

извънредна обстановка в условията на 

Ковид 19. 

➢ Отчет на Стратегия  

 

➢ Извеждане на мерки и приоритети 

съобразно отчета на Стратегията. 

Заложените и изпълнени цели - 

основа за надграждане. 

 

Дейност 2. Автономия на училището 

➢ Актуализация на Правилник за 

дейността на институцията.  

 

➢ Актуализация на формите на 

обучение в ОРЕС, програмите за 

обучение и ресурсите. 

Дистанционна форма и 

присъствена дневна. 

 

➢ Актуализация на седмичното 

разписание и организацията на 

учебния ден с оптимално 

разпределение на часовете в ОРЕС 

и присъствено обучение, съобразно 

заповедите на МЗ и МОН. 

 

Дейност 3. Оперативен мениджмънт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Ясно разграничени и разписани функции 

в условията на новата образователна 

реалност – от охраната, през 

хигиенистите, учителите – до родителите. 

 

 

❖ Разписване на нови специфични 

длъжностни характеристики с 

допълнение на конкретни функции на 

лицата . 

❖  

Организация на изпитите и практическите 

дейности в присъствено обучение  съгласно 

заповед на МОН РД-01-20 № 15.01.2020 г. 

 

 

 

Човешки: - банка кадри за заместване на 

отсъстващи учители 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

➢ Осигуряване и управление на 

ресурси във връзка с ефективното 

управление на институцията             

Дейности. по управление на 

ресурсите. 

 

➢ Обсъждане и вземане на ефективни 

мотивирани решения. 

 

➢ Ефективни мерки за контрол и 

обратна връзка (кодове за достъп 

до вирт. кл- стаи., създ. на екипи) 

при реализиране на 

образователните дейности за 

изпълнение на стратегическите 

цели. 

 

➢ Проследяване на резултатите и 

ефективна методическа помощ за 

подобряването им. 

 

➢ Поддържане и усъвършенстване на 

изградената  система за менторство 

на новоназначени педагогически 

специалисти и условия за 

приемственост при заместване. 

 

Дейност 4. Лидерство в училищната 

общност 

➢ Eфективно лидерство в 

образователната институция 

Материални: 

Лаптопи, компютри, таблети, камери за ОРЕС; 

Пълна организация по План Ковид.  

Финансови: 

Управление на целевите средства и средствата от 

икономии за осигуряване на безопасна среда и 

ефективно обучение. 

Информационни: 

Създаване на система от канали за  

прозрачно и динамично управление на 

информацията, съгласно разпоредбите на МЗ и 

МОН – информиране на родители, ученици, 

заинтересовани страни; 

-Анкети и проучвания за нагласите по конкретни 

казуси, касаещи оперативното ръководство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Екипът на училището е мотивиран и 

проявява активност за изпълнение на 

целите на институцията. 

 

❖ Създадени са условия за действащи 

структури на ученическо самоуправление 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

във всички организационни 

структури, не само до 

директора (педагогически 

специалисти, екипи, комисии, 

непедагогически специалисти, 

ученици, др.) 

➢ Подкрепа за иновационна 

промяна на принципа на 

равнопоставеност (за всяка 

катедра) 

➢ Адаптиране на условията за 

развитие на ръководни умения 

съобразно компетентностите на 

различните ПС за смяна на 

ролите. 

➢ Мотивация на екипа и 

делегиране на права и 

задължения по изпълнение на 

стратегическите цели. 

 

Дейност 5. Създаване на условия за 

екипна работа 

➢ Екипи на методическите 

обединения-създаване на условия 

за професионален диалог, 

колегиална етика и отношения на 

партньорство от училищни екипи в 

екипите за ключови 

компетентности (mo, пуо и др. ) в 

(Ученически съвет или други форми на 

ученическо представителство). 

 

 

❖ Съществува лидерство сред учениците и 

подкрепа на техните инициативи за 

развитие на училището. 

 

❖ Подкрепа на структурите на ученическото 

самоуправление и подпомагане на 

връзките им с институции и местна власт 

при реализиране на дейности, 

осъществяване на проекти, вземане на 

решения при участието им в ПС и др. 

 

❖ . Стимулиране на лидерските изяви 

чрез награди и поощрения за различни 

инициативи. Публично оповестяване на 

резултатите от дейността на изявените 

ученици. 

 

 

❖ Създаване на условия за участие в 

национални, европейски и други 

международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти от 

училищни екипи. 

 

❖ Изграждане на училищни екипи за 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

новата реалност – виртуални пед. 

съвети, срещи на мо, срещи с 

родители. 

➢ „Дни на отворени врати“ и др. 

➢ Условия за добри комуникативни 

взаимоотношения между 

педагогически и непедагогически 

персонал. 

разработване на проекти. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕСУРСИТЕ 

 

Дейност 1. Целесъобразно управление 

на финансовите ресурси за развитие на 

детската градина/училището 

 

➢ Целесъобразно разпределение на 

бюджетните средства за 

изпълнение на всяка една от 

дейностите в Стратегията. 

➢ Осигуряване на средства за 

квалификация – 1,5 % от бюджета 

съгласно КТД. 

➢ Разпределяне на преходни остатъци 

➢ Адаптиране на Системите за 

финансово управление и контрол в 

образователната институция 

спрямо Стандарта за финансиране 

към ЗПУО: 

❖ Целесъобразно разпределение на 

бюджетните средства за изпълнение 

на всяка една от дейностите в 

Стратегията. 

 

❖ Отчитане на слабите страни в SWOT 

анализа и осигуряване на средства за 

подобряване на физическата среда. 

 

❖ Средства за дезинфектанти, предпазни 

маски, пречистватели за въздух, UV 

лампи, лабораторни проби и тестове 

за персонала, лекарства и др.  
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

➢ Допълнения на GDPR 

Разработване на бюджета 

съобразно действащата нормативна 

уредба и разумно управление на 

целевите средства, средствата от 

икономии и др. в условията на 

епид. Обстановка с цел опазване 

живота и здравето на всички 

участници в ОВП. 

Дейност 2. Прозрачно управление на 

бюджета 

➢ Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата 

от бюджета и извън бюджетните 

приходи чрез публичното им 

оповестяване и запознаване на 

колектива с финансовата рамка. 

Дейност 3. Осигурени допълнителни 

средства за развитието на училището 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 4. Привличане, мотивиране и 

задържане на педагогически 

специалисти в детската 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Разработване на процедури по 

постъпване и разходване на 

извънбюджетни средства от дарения, 

спонсорство, наеми, проекти и др. 

❖ Наличие на приходи в училището от 

Национални програми 

❖ Осигуряване на инвестиции в 

образователната институция и тяхното 

законосъобразно, целесъобразно и 

икономично използване. 

❖ Привличане на алтернативни източници 

за финансиране от работа по проекти и 

програми, дарения, наеми, спонсорство и 

др. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

градина/училището 

➢ Разработване на правила и/или 

процедури при назначаване и 

съкращаване на персонала- 

Вътрешни указания за 

осъществяване на подбор при 

назначаване на персонал, за 

сключване и прекратяване на 

трудови договори. 

 

➢ Създадени условия за подкрепа на 

млади учители (ако има такива) – 

Система за наставничество или 

менторство. 

 

➢ Изработване на критерии за оценка 

труда на учителите и служителите. 

 

 

 

 

Дейност 5. Мотивиране и задържане на 

непедагогически персонал 

➢ Ефективни правила за назначаване 

на непед. персонал с ясни 

изисквания към заемане на 

длъжността.  

➢ Утвърдена процедура по 

разделянето на отговорностите по 

❖ Създаване на правила за делегиране на 

права. 

 

❖ Изграждане на комисии за включване на 

учителите в управлението на промените в 

училището и оказване на доверие при взимането 

на управленски решения с дългосрочен ефект. 

 

 

❖ 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/ 

❖ Адаптирани критерии за оценка на  труда на 

педагогическите специалисти и изплащане 

съгласно Наредба №4 и промените в нея от 

05.01. 2021 г 

❖ (синхронно обучение и дистанционни часове 

– не по-малко от 5 ч. дневно, 25 седмично; 

при непълно работно време- 

пропорционално на отработеното). 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

вземане на решение, 

осъществяване на контрол и 

изпълнение. 

➢ Процедури по разрешение, 

одобрение, оторизация и разделяне 

на отговорностите. 

Дейност 6. Насоченост на 

квалификацията на педагогическите 

специалисти към развитие на 

професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на 

учениците. 

➢ Усъвършенстване системата за 

квалификационна и вътрешно-

квалификационна дейност. 

 

➢ Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти 

съгласно Стратегията на 

училището. 

➢ Проучване на нагласите и 

потребностите от квалификация на 

персонала в училище и провеждане 

на ефективни обучения с доказан 

резултат съобразно придобитите 

нови компетентности и нови 

технологии. 

❖ Усъвършенстване на създадената система 

за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител или 

възпитател чрез създаване на ежегоден 

план на квалификационнната дейност. 

❖  Провеждане на въвеждаща, поддържаща 

и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 

❖ Използване на разнообразни форми на 

квалификационна работа – проблемна 

група, практикум, тренинг, семинар, 

лектория, дискусия, майсторски клас, 

участие в научна-практическа 

конференция, открити педагогически 

практики, информация от библиотека, 

интернет. 

❖ Създаване на възможност за повишаване 

на постигнатата професионално-

квалификационна степен за всеки член на 

педагогическата колегия. 

❖ Обвързване на постигнатите 

професионални резултати с 

допълнително материалното 

стимулиране, предвидено във вътрешните 

правила за работна заплата. 

❖ Квалификация на учителите по 

въвеждането на нови учебни програми. 

❖ Усъвършенстване на уменията на 

учителите за работа с приложни 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

 

 

➢ Квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена към 

прилагане на ИКТ в 

образователния процес. 

 

➢ Реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за 

педагогическите специалист, 

проведена от други институции. 

 

➢ Споделяне на ефективни практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА 

СРЕДА 

Осигуряване на стабилност, ред и 

защита на децата в училището. 

Безопасна среда за обучение и 

възпитание. Подобрения във външната 

и вътрешна среда на училището 

компютърни програми и изготвяне на 

продукти, предполагащи интегрирането 

на отделни предметни области и 

междупредметни връзки чрез 

интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии. 

❖ Специализирани обучения за адаптиране 

към новата структура на средното 

образование. 

❖ Квалификация на учителите за работа с 

деца и ученици в риск и деца със 

специфични образователни потребности. 

❖  Подкрепа за участие на учителите в 

електронната европейска платформа за 

училищно партньорство eTwinning, в 

ролята й на неизчерпаем източник на 

добри педагогически практики; обучение 

за ефективно образование в дигитална 

учебна среда  - работа с  One Note. 

 

 

 

❖ Поддържане на управленска 

информационна система на училищно 

ниво с въвеждане на данни за всички 

ученици – Admin-Pro. 

Стриктно спазване системата на 

дежурство в училище, осъществяване на 

самоконтрол чрез създаване на комисии 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

  

Дейност 1. Безопасна и достъпна 

физическа среда 

➢ Ефективен пропускателен режим  

система за охрана и сигурност с 

видео-наблюдение и жива охрана, 

за недопускане на разпространение 

на вируса, спазване на всички 

извънредни инструктажи и плана 

за действие при Ковид 19. 

 

Дейност 2. Функционална и 

модернизирана физическа среда 

 

➢ Осигуряване изрядно водене на 

училищната документация в 

електронна среда (до сега бяха 

класьори, папки, …,промяна в 

електронни носители). 

 

➢ Подобрения във външната и 

вътрешна среда на училището 

 

 Разработване на проекти за 

обогатяване на училищната МТБ. 

 Работа по привличане на 

спонсори. 

  Естетизация на училищния 

двор. 

 Основни ремонти на ВИК и 

по спазването на дежурството. 

❖ Подготовката на училищните нормативни 

актове да е съобразена с целта - 

постигане на яснота и стабилност на 

училищната организация. 

❖ Засилен контрол по изпълнение 

дейностите, свързани с осигуряване 

безопасни условия на обучение, 

дейността на комисиите по безопасност 

на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане часа на 

класа, създаване на ясна и стройна 

организация за работа в условията на 

пандемии. 

❖ Изготвяне и реализиране на 

здравнообразователна програма. 

Следване на строг протокол в условията 

на пандемия от Ковид 19. 

❖ Изпълнение на Правилника за 

осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд в училището. 

❖ Изграждане на умения за поведение при 

кризи и екстремни ситуации. Периодично  

провеждане на практическо обучение – 

проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, 

пожар, производствена авария, 

терористичен акт). 

❖ Поддържане на системите за 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

ел. инсталации. 

 Ремонт на училищната 

библиотека. 

 Актуализиране и 

обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

 Ремонт на коридори. 

 Текущи ремонти в кабинети, 

работилници и  стаи. 

 Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети, 

работилници и стаи. 

 Осигуряване на повече нови 

компютри, принтери, скенери 

  Внедряване в повече 

кабинети на съвременни 

интерактивни средства за обучение 

– проектори, мултимедийни дъски 

и приложения, дисплеи, смарт 

карти или RFID идентификация, 

IPTV, технологии за 

видеоконферентни връзки и екипна 

работа. 

 

Дейност 3. Въвеждане на 

информационно-технологични ресурси 

в цялостната дейност на училището 

 

➢ Планиране на дейности за 

осигуряване на информационно-

технологични ресурси в цялостната 

дейност на институцията 

видеонаблюдение и охрана на училището 

и подобряване на безопасността на 

материалната база. 

❖ Създаване на подкрепяща среда за деца и 

ученици, склонни към насилие и агресия. 

Превенция на насилието и агресията сред 

учениците. 

❖ Превенция на тютюнопушенето и 

употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

❖ Реализиране на Програма за здравно 

образование и за екологично образование 

и екологосъобразно поведение. 

❖ Изпълнение на графиците за провеждане 

на обучението по безопасност на 

движението. 

❖ Внедряване на доброволческа система за 

обучение и взаимопомощ на ученици с 

участието на Ученическия парламент. 

 

❖ Изграждане на система за охрана и 

сигурност с видеонаблюдение и жива 

охрана. 

❖ Действащ здравен кабинет с медицинско 

лице.  

❖ Осигурена безопасна среда за обучение и 

игра съгласно Стандарта за физическата 

среда, информационното и библиотечно 

обслужване. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

➢ Осигурени са ИКТ за 

образователния процес:  

➢ компютри, лаптопи, таблети, 

интерактивни дъски, дисплеи;  

➢ Звукозаписна техника, 

видеотехника и др. 

➢ Осигурени ИКТ в 

административната дейност и 

целесъобразното им използване. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.  

РАЗВИТИЕ НА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА В 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Дейност 1. Изграждане на позитивна 

среда в училището 

➢ Създаване на хармонична среда и 

условия за позитивна дисциплина, 

споделяне и спазване на ценности 

и етични норми . 

➢ Ефективна система на дежурства – 

безопасно и сигурно движение по 

зони за преминаване, различни 

входове, носене на маски, хигиена 

на ръцете и др. 

➢ Сътрудничество с НПО, РУО, 

„Закрила на детето“ 

➢ Осигуряване на практически опит в 

❖ Създадени условия за интерактивно учене 

в модернизирани и функционални класни 

стаи, кабинети, работилници, зали и 

салони за игра и извънкласни дейности, 

кътове за отдих, спални помещения в ДГ, 

сервизни помещения,  

❖ Обзаведени, оборудвани и поддържани 

помещения за хранене, отделени от 

помещенията за учене. 

❖ Осигурен е достъп до функционална 

библиотека и/или обособени кътове за 

четене. 

❖ Осъществяване на текущ контрол по 

изрядно водене на eлектронен дневник, 

(статистически данни – нанесен 

материал, оформени оценки, обратна 

връзка с родители и др).; 

❖ Съхраняване и архивиране на 

училищната документация (на 

електронни и хартиени носители – ел. 

дневник, но протоколите от изпити и 

олимпиади – все още на хартиен) 

съгласно изискванията на Наредба № 8 за 

информация и документите. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

интеркултурното сътрудничество 

за учащи се и преподаватели. 

➢ Поощряване на учениците с 

материални и морални награди 

➢ Осигуряване на стипендии за 

постигнати резултати, социални и 

др. 

 

Дейност 2. Политики на училището за 

развиване на социални и граждански 

компетентности 

➢ Реализиране на изяви за формиране 

на демократични ценности 

 

➢ Индивидуално консултиране на 

ученици по проблеми, свързани с 

тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, 

родители, учители или с 

психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

 

Дейност 3. Публичност на дейността на 

училището 

➢ Актуализация на вътрешна 

информационна система за 

разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището 

във връзка с новите условия в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Ученически инициативи за изразяване 

почит към националните герои и 

вековната ни история – разписани 

инициативи за всеки празник, вкл. 

 

❖ -Творби на учениците и възможности за 

публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии. 

❖ ; 

❖ Реализиране на дейности за формиране на 

знания и умения за здравословен начин 

на живот. 

❖ -Здравни беседи; 

❖ -Дискусии с представители на здравни 

организации 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

електронна среда 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. УПРАВЛЕНИE 

НА ПАРТНЬОРСТВА 

 

Дейност 1. Проактивност на директора 

 

➢ Активност, предприемчивост, 

далновидност, прозорливост и 

предвидливост в действията на 

директора като мениджър. 

 

 

➢ Създаване на трайни партньорски 

взаимоотношения с организации и 

институции в зависимост от 

статута и нуждите на 

образователната институция за 

постигане на стратегическите цели. 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2. Взаимодействие с 

родителите 

➢ Активизиране на родителската 

общност при обезопасяване на 

средата, в дейности за 

❖ -Обучения; 

❖ -Състезания. 

❖ Осъществени контакти с успели личности 

от училището и провеждане на съвместни 

инициативи с тях като модели на 

подражание. 

 

 

 

❖ Провеждане на ефективна медийна 

политика 

❖ Създаване на актуални информационни 

материали и своевременното им 

разпространение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на вайбър групи, контакти в 

социални мрежи, електронен дневник. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 

ИМ 

организиране на празници и 

училищни/ДГ събития. 

 

 

 

 

Дейност 3.  

Изградена политика на популяризиране 

на училището. Ефективна рекламна 

кампания 

 

 

 

❖ Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

❖ Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

❖ Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 

 

 

 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ И 

ДЕЙНОСТИ В СТРАТЕГИЯТА 

• Неврокопска професионална гимназия „ Д. Талев“ да се утвърди като водещо 

професионално училище в областта; 

• Устойчиво развитие на професионалното образование; 

• Повишено качество на образование и обучение; 

• Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база и 

гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; 

• Постигане на координация между институциите, заинтересовани от 

качествено професионално образование, адекватно на динамичния пазар на труда; 

• Изграждане на подкрепяща среда – увеличаване на гражданското 

образование, организиране на извънкласните форми, подобряване на здравното образование, 

работа с учениците за преодоляване на негативни прояви, създаване на активно действащ 

Училищен съвет; 

• Привличане на медиите като партньори за популяризиране 

постиженията на училището; 
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• Партньорство с родителите – равноправен диалог с тях, умение за 

общуване със собствените си деца, мотивиране за различни видове съвместни дейности, 

повишаване на ефективността на Училищното настоятелство и Училищния съвет; 

• Изграждане на система за оценка на качеството на работа в училище; 

• Адекватна оценка на качеството на учителския труд и заплащане в 

съответствие с качеството на работа. 

VII. Индикатори за измерване 

✓     Текущ контрол от страна Ръководството, отразен в констативни протоколи. 

✓ Текущ контрол от страна на РУО / МОН, отразен в констативни протоколи. 

✓ Отчитане на  резултатите от педагогическия труд на преподавателите. 

✓ Участие на учителите в атестиране. 

✓ Евентуално участие на училището в процес на инспектиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  При реализиране на дейностите на Неврокопска професионална гимназия „ Д. Талев“ 

персоналът да съблюдава следните етични норми:   

• Да се научим да живеем заедно като се развиваме, разбираме и  зачитаме 

себе си и другите, справяме се в конфликтни ситуации в дух на толерантност; 

• Да се научим да бъдем, а не да изглеждаме; 

•  Да правим най- доброто, да отдаваме най-доброто от себе си за изпълнение на 

поставените цели; 

• Учителят ежедневно да проявява качества, не да иска да направи ученика 

като себе си, а ученикът да поиска да стане като учителя. 

 

   

Стратегията  е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№18/14.09.2020 г 
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