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СТРАТЕГИЯ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «Св. Св. Кирил и Методий» 

за периода 2016 - 2020 г. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията за развитие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир  е изработена в изпълнение  

на чл. 263 ал. 1 т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7 ал.1 т.1 от 

ЗФУКПС. Основните приоритети отчитат специфичните особености на града и училищната 

образователна среда и необходимостта от развитие за модернизиране на образованието в 

съостветствие с предизвикателтвата на времето. 

При разработване на стратегията сме се водили от идеите, заложени в: 

 Закон за предучилищното и училищното образование ; 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката на Р България /2014-2020 г./ 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020 г./ 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година; 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система /2013-2020 г./; 

 Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;  

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

/2015-20120 г./; 

 Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие 

на педаогическите кадри /2014-2020 г./; 

 Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от 

вътрешното ни законодателство; 

 Световна програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички"; 

 Закон за закрила на детето; 

 Плана за развитие на Община Радомир.  
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА  

На СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2017/2018 307 14 

2016/2017 306 14 

2015/2016 298 14 

2014/2015 323 14 

2013/2014 348 16 

  

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна година 
Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно-

квалификационнна 

степен на 

педагогическия 

персонал 

ПКС и научна 

степен 

2017/2018 6 27 

21 – магистър 

5 – бакалавър 

1 – проф.бакалавър 

15 

2016/2017 7 27 

23 – магистър 

2 – бакалавър 

2 – проф.бакалавър 

11 

2015/2016 8 27 

20 – магистър 

4 – бакалавър 

3-проф.бакалавър 

9 

2014/2015 8 29 

22 – магистър 

4 – бакалавър 

3 – проф.бакалавър 

10 

2013/2014 8 32 

23 – магистър 

5 – бакалавър 

4 – проф.бакалавър 

10 

  

МИСИЯ  

       Възпитание и обучение на учениците според държавните образователни стандарти и стандартите  

на Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот и 

Общата европейска езикова рамка.  Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен 

свят и изграждане на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и 

формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите 

заложби, стимулиране на евристичното мислене на учениците с цел постигането на трайни знания и 

умения, необходими за учене и развитие през целия живот. 

ВИЗИЯ  

Визията на училището преминава през неговото минало и настояще, утвърдило се през 

годините като водещо училище с неговата сто и три годишна история и с постиженията си в 

образователното дело.  
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Утвърждаване на СУ „Св. Св. Кирил иМетодий” – гр. Радомир  като конкурентноспособно 

училище, което насърчава и подкрепя всеки отделен ученик в стремежа към творческо и личностно 

развитие и кариерно ориентиране. *Въвеждане и утвърждаване на професионално образование 

според потребностите на новото време и необходимостта от кадри за бизнеса, съобразено с 

интересите и предпочитанията на обучаваните. Възобновена е непрофилираната подготовка в 

гимназиален етап.* Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, 

работещ като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане 

на човешкото достойнство.  Чрез висококвалифицирани педагози да  се формират 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. Училището да се развива като общност, в която всеки е част от нея. 

ГЛАВНА ЦЕЛ.  

Утвърждаване на  СУ „Св. Св. Кирил и Методий” като училище с вековна история, изграждащо 

личности, подготвени за социална реализация.  

Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в съответствие 

с изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България за 

отваряне на европейското образование към света.  

Образованието да насърчава развиване и придобиване на ключови компетентности за учене 

през целия живот. Да провокира самостоятелно и критично мислене, ориентирано към формиране на 

практически умения и интелектуално развитие на личността. Придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности, ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

 Повишаване качеството на обучението по всеки учебен предмет с оглед на постигане на 

по-добри резултати на учениците при външното оценяване и ДЗИ, като се намали дела 

на учениците със слаби постижения по четене, математика, природни науки. 

  Издигане равнището на родноезиковата подготовка.  

  Повишаване на мотивацията и квалификацията на учителите за провеждане на 

качествена учебна дейност. 

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на 

училищните проблеми.  

 Създаване на Обществен съвет и на Етичен кодекс на училищната общност. 
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 Превенция и интервенция срещу преждевременното напускане на училище на ученици, 

подлежащи на задължително обучение. 

 Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес . 

 Реализиране на разширено и профилирано образование с изучаване на чужд език в първи 

и втори гимназиален етап. 

 *Реализиране на професионално образование с придобиване на трета степен на 

професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език по специалност 

„Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“, професионално 

направление „Компютърни науки“. 

 *Реализиране на непрофилирана подготовка в гимназиален етап. 

 Подобряване и естетизиране на материално-техническата база. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Максимално обхващане на учениците, подлежащи на задължително обучение и 

задържането на записаните в училището.  

 Индивидуален подход към децата в риск, уязвими по икономически, социални или 

образователни причини от преждевременно напускане на училище. 

 Взаимодействие със социалните институции за оказване на помощ при деца с 

проблемно поведение. 

2. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание 

чрез съчетаване на традициите с висок професионализъм на преподавателите и 

използване на иновативни технологии. 

  Мотивиране на учениците за учене чрез използване на различни методи: екипна работа, 

индивидуален подход, интерактивни методи. Ориентация на училищната политика към 

стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

 Образователните подходи да подпомагат развитието на учениците, които да се изграждат като 

мислещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и 

предизвикателствата. 

 Обучението да бъде насочено към усвояване на основни умения, които да се развият в трайно 

придобити компетентности в областта на: 

  родния език с цел постигане на функционална грамотност; 

 грамотност в областта на математиката, информатиката, компютърните и природните 

науки; 
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 умения за общуване на чужд език 

 Адаптиране на учебния материал към възможностите на по-трудно успяващите ученици.  

 Провеждане на допълнителна работа с изоставащите ученици по предмети. 

 Подобряване на работата за интегриране на ученици със специални образователни 

потребности – чрез взаимодействие между ресурсен учител и учител по предмет. 

 Развиване на творческите способности на учениците, стимулиране на тяхната инициативност; 

подкрепа за участие в олимпиади, национални конкурси и състезания. 

 Цялостната работа да бъде насочена към възпитаване на ценности и качества: толерантност и 

уважение, родолюбие, отговорност и самодисциплина, любознателност, инициативност. 

 Участие в Националната програма „С грижа за всеки ученик”. 

 Работа на училището в разработване и изпълнение на проекти на общинско и национално 

ниво. 

 Устойчивост на управлението на училището. 

3. Подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора. 

 Създаване на подходящи условия и предпоставки за развитие на ученическо 

самоуправление чрез класните ученически съвети и общоучилищния ученически съвет. 

 Изграждане на сплотена училищна общност за взаимна подкрепа и екипна работа с цел 

преодоляване на трудности в образователен и социален план. 

 Превенция на зависимости, агресивно поведение и различни форми на дискриминация 

4. Приобщаване на родителската общност към живота на училището. 

 Активно включване на родителската общност в дейностите на Училищното 

настоятелство в качеството на неправителствена организация, която да съдейства за 

реализиране на стратегията и подобряване на материално-техническата база. 

 Взаимодействие с родителите за решаване на възникнали проблеми и предотвратяване 

на конфликти. 

5. Материално – техническа база 

 Ежегодни текущи ремонти и по възможност и по необходимост – основни.  

 Обогатяване на базата на спортните площадки.  

 Осигуряване на условия в училищната сграда за подготовка и отдих на учителите. 

 Обогатяване и актуализация на библиотечния фонд. 

 С оглед на все по засиленото навлизане на новите технологии в учебния процес да се 

осигури достатъчна наличност на мултимедийна техника. 

 Ремонт на санитарните възли. 

 Озеленяване и естетизация на интериора и екстериора на училищното пространство. 
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6. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията 

 Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, 

ефективно и ефикасно разходване на ресурсите. 

 Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране 

на стратегията, участие в целеви програми. 

 Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното 

заведение. 

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

№ Дейност Финансиране Срок 

1.  Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, 

методически обединения и комисии, план-прием. 

Делегиран 

бюджет 

До 15.09. 

 на всяка 

година 

2.  Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав 

Делегиран 

бюджет, 

синдикати 

Постоянен 

3.  Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти 
Фндове на ЕС, 

дарения 
Постоянен 

4.  Продължаване на работата по Националната 

програма „Ученически олимпиади и състезания” – 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиди”. 

Включване в Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” – Проект 

BG05:2OP001 – 2.004-0004 /ТВОЯТ ЧАС/ 

Министерство на 

образованието 
Постоянен 

5.  Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище „Напредък - 1895“ 

Смесено 

финансиране 
Постоянен 

6.  Продължаване на традицията за провеждане на 

благотворителни Коледни и Великденски базари 
Дарения 

Всяка 

учебна 

година 

7.  Провеждане на вътрешноучилищни  състезание 
Делегиран 

бюджет 

През всяка 

учебна 

година 

8.  Провеждане на традиционен училищен спортен 

празник, участие в общински и областни 

състезания 

Делегиран 

бюджет, 129 ПМС 
Постоянен 

9.  Създаване на партньорски взаимоотношения с  Постоянен 
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бизнеса във връзка с реализацията на 

професионалното образование 

 

На основата на тази стратегия всяка година се приема годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници. 

Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови обстоятелства и 

потребности. 

Настоящата стратегия на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир е приета на заседание на 

Педагогическия съвет с протокол № 11/10.09.2016 г.  

*Актуализация – месец септември 2017 г. 

            Актуализацията е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 14/12.09.2017 г. 

 


