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«Стратегията е свързана с промени. От характера и силата на стратегията зависят и характерът, и силата  на 

промяната.» 

Питър Дракър 

 

 Стратегията за развитие на Старопрестолна професионална гимназия по икономика се основава на обективен анализ на сегашното 

състояние на училището и е съобразена с тенденциите в развитието и усъвършенстването на образователната ни система. Тя е 

разработена в съответствие със следните нормативни документи:  

• Закон за предучилищното и училищното образование;  

• Закон за професионалното образование и обучение;  

• Стратегии и политики на Министерството на образованието и науката: 

• Стратегия за розвитие на професионалното образование и обучениеее в Република България за периода 2015-2020 г. 

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014- 2020 г.); 

• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020) 

• Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година   

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) 

• Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 

• Стратегия за ефективно прилагане на иоформационни и кимуникационни технологии в образованието и науката на 

Република България (2014-2020 г.); 

• Стратегия за развитие на професоналното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.; 

• Подзаконовите актове и държавните образователни стандарти. 
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Стратегията на училището е съобразена със Стратегията за развитие на системата на oбразованието в Oбщина Велико Търново, 

приоритетите на Районно управление на образованието – Велико Търново и спецификата на училището. 

 Стратегията за развитие на Старопрестолна професионална гимназия по икономика има за цел: 

- да формулира приоритетите за развитие на училището за периода от 2016 до 2020 г.; 

- да набележи мерки и дейности за реализация на очертаните приоритети, като осигури най-ефективно използване на ресурсите; 

- да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището; 

- да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците. 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика е училище, което налага провеждането на добре обмислена стратегия за 

развитие, която да увеличи конкурентноспособността му и да го превърне в желано и привлекателно място, което учениците биха 

избрали за продължаване и завършване на образованието си. 

 Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е утвърдено и водещо учебно заведение. Гимназията 

е професионално училище, което с мисията и визията си успява да гради личности на успеха. 

 Адекватно на съвременната икономическа среда в гимназията се работи по развитието и модернизирането на системата на 

професионалното образование и обучение. В тази насока основните цели на екипа се свеждат до: 

- осъществяване на качествено образование и обучение и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище; 

- формиране на специалисти със задълбочени знания и професионална квалификация в съответствие с изискванията за 

задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда. 

- придобиване на компетентности, необходими за активен граждански живот в съвременните общности; 

- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 
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АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

 

 Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне на вида и насоката на стратегията, база за формулиране на 

приоритетите, специфичните цели и мерки. 

 Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е с 97-годишна история. През 1919 г., след постъпки 

на Настоятелството на Търновското търговско-индустриално дружество пред Варненската търговско-индустриална камара, се откриват 

шестмесечни търговски курсове и това поставя началото на нашето училище.  

 Гордост за преподавателите с висока професионална и педагогическа квалификация е фактът, че училището е в мечтите на хиляди 

младежи и девойки, които се стремят към икономическа просвета и стопанска дейност. Нашите възпитаници са със солидна 

професионална подготовка, която винаги е била гаранция за техния личен и обществен просперитет като служители, търговци, 

предприемачи, банкери, учени. Дипломата на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е безспорен 

еталон за висок професионален морал и етичност, за инициативност и широк кръгозор в търговско-икономическия живот – предпоставка 

за успешна реализация в условията на европейска интеграция. 

 

УЧЕНИЦИ 

 

 В Старопрестолна професионална гимназия по икономика се обучават ученици от VІІІ до ХІІ клас. Общият им брой през учебната 

2013/2014 година е 405. През последните години поради влошени демографски показатели броят на учениците намалява. През учебната 

2015/2016 г. се обучават 347 ученици. Броят на паралелките също намаляват от 16 на 15, поради същите причини. Забелязва се тенденция 

към намаляване пълняемостта на паралелките, поради приемането на по-малко ученици от обявения прием и преместване на ученици по 

семейни причини. 
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Намалява броят на пътуващите ученици. Причините се крият във влошаване на социално-икономическия статус на родителите, 

общата стагнация, откриване на паралелки с близки профили в други населени места. През последните години се наблюдава ръст на 

приетите момчета, които се обучават главно по специалността „Икономическа информатика”. 

 

  Учебна година     Брой паралелки Общ брой ученици 
Средна пълняемост на              

паралелките 

2013/14       16 405          25,31 

2014/15       16 389          24,31 

2015/16       15 347          23,13 

 

 Приемът на учениците в училището се осъществява в съответствие с Наредба № 11 за приемане на ученици в държавни и в 

общински училища. За прием след VII клас учениците полагат два изпита: по математика и по български език и литература. 

Учениците се обучават в следните специалности 

                                                                                  

Специалност 

Брой ученици 

2013/14 2014/15 
 

2015/16 

   Банково  

       дело 
128 124 116 
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Оперативно 

счетоводство 
95 91 88 

Икономическа 

информатика 
137 131 121 

Икономика и 

мениджмънт 
43 43 22 

    Всичко 403 339 347 

Учебна 

година 

Брой ученици 

напуснали 

СГИ 

Брой ученици 

придошли в 

СГИ 

   Прираст   

Намаление 

2013/14 7 4 -3 

2014/15 6 6 0 
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Движение на учениците 

 Няма отпаднали ученици, а само преместени от дневна в 

самостоятелна форма на обучение и напуснали. Причините за напускането на учениците са главно семейни – промяна на 

местожителството на семейството; нисък социален статус на семейството и невъзможност учениците да пътуват и др. 

 

Брой завършили ученици и от тях получили средно образование 

През учебната 2014/2015 година не се е дипломирал само един ученик. През учебната 2013/2014 г. и 2015/2016 г. процентът на 

успешно завършилите средно образование е 100. 

    Учебна година 
      Брой ученици в  

          ХІІ   клас 

       Брой ученици 

завършили средно           

образование 

% на завършилите 

средно образование 

          2013/14     78 78 100 

2014/15     91 90 98,90 

2015/16              75 75 100 

 

 

 

 

2015/16 1 1 0 



            Стратегия за развитие 2016/2020 г.     

Старопрестолна професионална гимназция по икономика – гр. Велико Търнов 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

Учебни планове и програми 

 

  Обучението се извършва по училищни учебни планове, утвърдени от министъра на МОН през 2009 и 2010 г. Учебните програми 

по някои от предметите не са актуализирани скоро или са с учебно съдържание за различен хорариум от посочения в учебния план. 

Съобразявайки се и с ДОИ, учителите изготвят своите тематични разпределения. 

 

 

Външно оценяване 

 

• Резултати от Държавни зрелостни изпити 
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Учебна година Брой явили се   ученици Брой слаби оценки     Среден успех 

    2013/14 78 2 4,44 

    2014/15 90 2 4,35 

    2015/16 75 0 4,33 

 

 

През учебната 2014/2015 година средният успех от ДЗИ е понижен с 0,09 спрямо предходната учебна година. 

Повишение има по следните учебни предмети:  философски цикъл (0,54) и  английски език (0,28), а понижение по география и 

икономика (0,51), история и цивилизация (0,10) и биология и здравно образование (0,03), БЕЛ (0,03).   

Средният успех по всички учебни дисциплини е добър, с изключение на английски език, биология и здравно образование и 

философски цикъл, където успеха е много добър. 

В област Велико Търново успехът на Старопрестолна професионална гимназия по икономика е на I място от професионалните 

гимназии – с 0,74 по-висок от средния и VIII място общо за областта. 

През 2015/2016 учебна година средният успех от ДЗИ е понижен с 0,02 спрямо предходната учебна година. Много добър е успеха от 

ДЗИ по английски език, математика и биология и здравно образование. По останалите предмети успеха от ДЗИ е добър. 

Повишение има по история и цивилизация (0,71) и биология и здравно образование (0,20); по всички  останали предмети успехът е 

понижен. 

Понижаването се успеха от ДЗИ по Български език и литература и останалите предмети се дължи на по-ниския успех на 

завършващите ученици. Забелязва се и тенденция към намаляване на успеха по някои от предметите, като География и икономика и 



            Стратегия за развитие 2016/2020 г.     

Старопрестолна професионална гимназция по икономика – гр. Велико Търнов 

10 

Физика и астрономия. Причината за това е, че обучението по тези предмети е завършило в X клас и учебното съдържание е забравено. В 

този аспект трябва да се търсят различни форми за подготовка на учениците за ДЗИ извън часовете по ЗП. Учениците от 

професионалните гимназии имат по-малко часове за обучение по общообразователните предмети и са натоварени с повече специални 

предмети, което до голяма степен влияе върху тяхната подготовка за матури, а това води до по-ниски резултати.  

Все повече ученици избират като второ ДЗИ предмети като Английски език, Биология и здравно образование и Философски цикъл.  

 

• Успех от ДЗИ по отделни предмети: 

 

 

ПРЕДМЕТИ 

          УСПЕХ       ЗРЕЛОСТНИЦИ 

2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 

Български език и 

литература 
4,44 4,41 4,28 78 90 75 

Английски език 4,65 4,93 4,50 15 34 19 

Математика 5,73 - 4,61 3 - 1 

Биология и здравно 

образование 
4,60 4,57 4,77 12 13 22 

Химия и опазване на 

околната среда 
3,28 - - 1 - - 

Физика и астрономия - 4,35 3,54 - 1 2 

География и икономика 4,41 3,90 3,47 21 13 4 

История и цивилизация 3,81 3,71 4,42 4 5 4 
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Философски цикъл 4,29 4,83 4,17 22 24 23 

 

 

• Резултати от външно оценяване по чужд език: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Учебна година Среден успех по АЕ 

                         2013/14 4,48 

2014/15 4,18 

2015/16 4,35 
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От 2007/2008 учебна година е въведено външно оценяване на интензивно изучаван  чужд език на учениците от VІІІ клас. Успехът 

от външното оценяване по чужд език през разглеждания период е добър. През учебната 2014/2015 година успехът се понижава с 0,30, а 

през учебна 2015/2016 година се повишава с 0,17 спрямо предходната година, вследствие по-задълбочена индивидуална работа с 

учениците  застрашени от слаби оценки. 

 

Държавен  изпит за придобиване на професионална квалификация 

 

• Брой завършили ученици и получили степен на професионална квалификация 
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През учебната 2014/2015 година има леко повишаване процента на учениците придобили професионална квалификация с /0,18/. 

През 2015/2016 учебна година се забелязва тенденция към намаляване  с 2,8% на учениците получили ПКС. В дванадесети клас учениците 

се подготвят за матури и кандидатстудентски изпити. Още два изпита ги натоварват допълнително. Поради тези трудности често 

учениците губят мотивация за придобиване на професионална квалификация.Друга част от учениците не се явяват на Държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация, защото продължават обучението си в същите или в сходни специалности във Висши 

учебни заведения. 

 

 

• Разпределение на получилите СПК по професии /специалности: 

Учебна 

година 

Брой ученици в 

ХІІ клас 

Брой ученици 

получили СПК 

% получилите 

СПК 

2013/14 78 56 67,95% 

2014/15 91 62 68,13% 

2015/16 75 49 65,33% 
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Специалност, професия 
Учебна година 

2013/14 2014/15 2015/16 

Банково дело, финансист 12 9 20 

Оперативно счетоводство, 

оперативен счетоводител 
20 15 - 

Икономическа 

информатика, икономист-

информатик 

24 22 10 

Икономика и мениджмънт, 

икономист 
0 16 19 

Всичко 56 62 39 

 

• Провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация с участие на работодатели в 

изпитните комисии 

 

Учебна година 2013/14 2014/15 2015/16 

% на участие на работодатели 67% 52% 52% 
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Процес на взаимодействие с работодатели 

 

Учебна година 
Брой ученици провели ПП 

на реални работни места 

Брой договори с 

работодатели 

        2013/14 169 169 

        2014/15 167 167 

        2015/16 145 145 

 

Връзките с бизнеса са ползотворни, както при осъществяване на производствената практика, така и при оценяване на държавните 

изпити за придобиване на професионална квалификация. Броят на осигурените работни места за практическо обучение от работодатели е 

100 %. Липсвата на нормативна обвързаност на бизнеса с професионалното обучение затруднява осъществяването на пълноценно 

партньорство. 

Постижения на ученици на национални олимпиади, състезания и конкурси, класирани от първо до трето място 

 

 

Учебна година 

 

 

Наименование на състезанието/     олимпиада/ 

конкурс 

 

 

    Класирани ученици – 

брой /място 
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    2013/14 

 

 

 

 

 

ХV-ти Национален конкурс по счетоводство 

Националено ученическо състезание по  икономика – 

„Икономиката на България в числа” 

един – второ 

един - трето 

трето място-

отборно 

 

първо място- 

отборно 

 

 

 

    2014/15  

 

XV Национален конкурс по счетоводство за 

средношколци 

Национален литературен конкурс „Нищо не плаши 

човека така, както допирът с непознатото“ 

един – първо място 

трима – второ място 

 

един – първо място 

2015/2016 

Национално учиническо състезание гр. Свищов, 

направление „Застраховане и социално осигуряване“ 

Състезание за икономисти по английски език в гр. 

Благоевгрлад 

Национален фотоконкурс „Водата извор на живот“ 

Фотоконкурс „Аз снимам моята България“ 

Коледно математическо състезание 

Великденско математическо състезание 

Областен кръг математимеска лингвистика 

един – първо място 

 

 

 

един – трето място 

 

 

един – трето място 

 

 

един – първо място 

 

 

две – второ място 
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един – трето място 

 

един – трето място 

 

Участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. извънкласни и извънучилищни дейности 

 

       Учебна година 

Брой ученици 

участвали в 

национални 

състезания по 

професии 

Брой ученици 

участвали в 

олимпиади 

Брой ученици 

участвали в други 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

2013/14 73 210 124 

2014/15 63 100 133 

2012/13 103 130 93 

Участие в проекти 

Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Първи стъпки на европейския пазара на труда - 

Ние можем да учим заедно", Полша 

Проект Леонардо да Винчи, 

партньорства 
2 

0 

 

"Първи стъпки на европейския пазара на труда - 

Ние можем да учим заедно", Австрия 

Проект Леонардо да Винчи, 

партньорства 
    3       8 

"Първи стъпки на европейския пазара на труда - 

Ние можем да учим заедно", България 

Проект Леонардо да Винчи, 

партньорства 
   10        90 

“По-успешни чрез европейска бизнес среда”, 

Австрия 

Проект Леонардо да Винчи, 

мобилност 
12 20 

“Европейски опит чрез практика във фирмен 

офис”, Португалия 

Проект Леонардо да Винчи, 

мобилност  
12 20 

Проект Т-tract@school  
 3 - 

Проект “CareerIT” 
Партньор -СУ „Св. Климент 

Охридски 
1 9 

Да направим училище-то привлекателно за 

младите хора“, 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския 

10 164 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

 

 

 

      2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка 

към Европейски Хоризонти  

(У С П Е Х ) 

социален фонд за финансовата 

рамка 2007 – 2013 година 

Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ – 

Валидиране 
МОН 15 - 

Програма за превенция на трафика на хора.  Община Велико Търново 16 405 

„Създаване на модел на международна 

практика за студенти и преподаватели от 

висши училища” 

Университет в гр. Клайпеда – 

Литва и ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 
3 50 

Проект „Управление за ефективно 

професионално образование“ 
МОН 13 - 

„Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование” 
МОН 12 80 

„OpenEDU 2013 – Училище за живота” МОН 3 - 

„Информационни и комуникационни 

технологии в училище“ 
Национална програма на МОН 30 405 

„Отново на училище” МОН 4 80 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

2013/14 

„Моето първо работно място“ Национална кампания МОН 3 80 

„Демокрация и развитие на младите хора” 
Евросдружение „Търновград” - 2 

Make the Link – Climate exchange 
Фондация „Партньори – 

България” 
   2         10 

„Квалификация на педагогическите 

специалисти” 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 
12 - 

„На училище без отсъствия”, мярка „Без 

свободен час” 
Национална програма на МОН  30 405  

Оптимизиране на училищната мрежа 

„Обезщетения“; 
МОН 3 - 

 

 „Диференцирано заплащане” 
Национална програма на МОН  30  - 

 

 

2014/15 

 

 

„Практика в Европейски офис – конкурентно 

преимущество” 

Секторна програма "Еразъм + "-

мобилност/партньор 

Aplicaproposta LDA - Braga, 

Португалия 

2015-1-BGo1-KA1o2-01388 2 

14 20 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Първи стъпки на пазара на труда – ние можем 

да учим заедно” 

 

 

 

 

Секторна програма "Леонардо 

да Винчи"-мобилност/партньор 

Брага Леонардо да Винчи, 

Австрия, Полша, Германия 

2013-1-PL1-LEO04-38799 3 

 

 

 

13 70 

„Да направим училището привлекателно за 

младите хора“, 

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка 

към Европейски Хоризонти  

(У С П Е Х ) 

BG051PO001-4.2.05  

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския 

социален фонд за финансовата 

рамка 2007 – 2013 година 

 

 

10 

 

 

186 

Проект „CareerIT” 

Програма Microsoft Youth Spark 

– Кариера в Информационните 

технологии                               СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

2 30 

Проект „Нова възможност за моето бъдеще” 

BG051PO01-4.3.03 

 “Създаване на система за 

идентифициране и признаване на 

неформално придобити знания, 

умения и компетентности”, 

Оперативна програма „Развитие 

10 - 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/15 

на човешките ресурси” чрез 

Европейския социален фонд 

Проект „Подобряване качеството на услугите 

по професионално обучение за възрастни, 

предоставяни от центровете за професионално 

обучение“ 

BG051PO01-3.1.10-0001 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален 

фонд 

4 - 

„Превенция на отсъствията и риска от отпадане 

от училище“ 
РИО Велико Търново всички всички 

НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без 

свободен час” 
Национална програма на МОН всички всички 

НП „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище” 
Национална програма на МОН всички всички 

НП „Модернизация на системата на 

професионалното образование“ 
Национална програма на МОН всички всички 

 НП  „Оптимизация на училищната мрежа”, 

модул „Изплащане на обезщетения“ 
 Национална програма на МОН 4 - 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

НП „С грижа за всеки ученик”, модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически олимпиади“ 

Национална програма на МОН 1 9 

Програма за превенция на трафика на хора. община Велико Търново всички всички 

Проект „Управление за ефективно 

професионално образование“ 
Национална програма на МОН 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

2015/16 

Проект „Практика в Европейски офис – 

конкурентно преимущество“ 

Секторна програма „Еразъм+“ – 

мобилност/ партньор 

Aplicaproposta LDA – Вraga, 

Португалия 

2015-1-BG01-KA102-013882 

 

 

8 20 

Проект „CareerIT“ 

Програма Microsoft Youth Spark 

– Кариера в информационните 

технологии 

„Св. Климент Охридски“ 

2 10 

Проект „1000 стипендии“ Фондация „Комунитас“ 1 1 

Проект BG051PO0001-4.3.02-0001 „Система за 

кариерно ориентиране в училищното 

образование“ 

МОН 1 - 
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Учебна 

година 
Наименование на проекта 

Европейска  /национална 

програма/, организация 

партньор 

Брой учители 

участвали в 

проекта 

Брой ученици 

Проект „Viva Cognita“ 

Viva Cognita е партньорски проект 

на Института по математика и 

информатика на БАН, Съюза на 

математиците в България и 

VIVACOM 

1 1 

Проект „Часовете, които ни дават сила“ 

14 училища от София и София-

област, Габрово и Велико 

Търново 

1 7 

НП „Без свободен час в училище“ МОН всички всички 

НП „Оптимизация на училищната мрежа“, 

модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития“ 

МОН 5 - 

НП „Информационни и комуникационни 

технологии /ИКТ/ в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

МОН всички всички 

 

 Ползите на учители и ученици при работа по проекти са: по-ефективна работа в екип; допълващи познания в различни области; 

повишаване на квалификацията; осъществен чуждоезиков и междукултурен диалог; осъществено партньорство с бизнеса; прилагане на 

добри практики; повишаване интереса на учениците към образованието, развитие на познавателните, функционалните и личните 

компетенции. 
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Спортни прояви 

Учебна година Спортни състезания Класиране 

2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол юноши  - XI - XII клас 

Волейбол - момичета - VIII - X клас 

Волейбол девойки  ХI – XII клас 

Волейбол - момчета - VIII - X клас 

Баскетбол девойки ХI – XII клас 

Баскетбол момчетаVIII – X клас 

 

Държавно първенство на България – тласкане на 

гюле Тамара Косева – IХв клас –  

 

Зонови игри 2013/2014г.  - гр. Плевен 

волейбол юноши ХI – XII клас 

Коледен турнир по волейбол 

волейбол девойки VIII – XII клас 

 

 

 

 

І място  

ІІ място  

ІV място  

ІV място  

ІІ място  

ІІI място 

 

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ 

 

ІІI място 

 

II място 
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Учебна година Спортни състезания Класиране 

2014/15 Волейбол - момичета - VIII - X клас 

Волейбол девойки  ХI – XII клас 

Волейбол - момчета - VIII - X клас 

Волейбол юноши  - XI - XII клас 

Ускорен шах – Ива Пенчева ХI а клас 

Държавно първенство на България – тласкане на 

гюле 

Тамара Косева Х в клас 

I място 

III място 

IV място 

V място 

БРОНЗОВ МЕДАЛ 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

2015/16 волейбол  юноши ХІ-ХІІ клас  

 волейбол девойки ХІ-ХІІ клас  

волейбол момчета VІІІ-Х клас  

волейбол момичета VІІІ-Х клас  

 футбол  юноши ХІ-ХІІ клас  

Държавния шампионат по лека атлетика в 

дисциплината тласкане на гюле – Тамара Косева ХІ 

в 

І-во място  

ІV-то място  

ІV-то място  

ІI-ро място 

 І-во място 

ІІ-ро място 

 

 

Годишен успех на СГИ 
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Учебна година Среден годишен успех на училището 

2013/14 4,68 

2014/15 4,73 

2015/16 4,64 

 

Отсъствия на ученици: 

Учебни години 
Брой извинени отсъствия 

на 1 ученик 

Брой неизвинени отсъствия на 1 

ученик 

2013/14 106,17 3,48 

2014/15 100,68 3,66 

2015/16 113,48 4,04 

 

Годишният успех на Старопрестолна гимназия по икономика през учебната 2014/2015 година се повишава с 0,05, а през учебната 

2015/2016 година се понижава с 0,09. Намалението на успеха се дължи на това, че новоприетите ученици са с по-нисък бал. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на средния брой отсъствия на ученик – извинени и неизвинени. Причините са в 

нормативната уредба, която позволява натрупването на голям брой отсъствия без много сериозни санкции. .В голяма степен отсъствията 

се дължат и на хроничните заболявания на учениците и провежданото болнично лечение.  

Предприети са мерки и се провеждат дейности за намаляване броя на безпричинните отсъствия,: 

- своевременно уведомяване на родителите от класния ръководител при отсъствие или проблеми в поведението на ученика; 
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- провеждане на анкета за мотивацията и степента на адаптация на новопостъпилите ученици; 

- провеждане на индивидуални срещи от педагогически съветник с ученици и родители; 

- осъществяване на тясна връзка между класен ръководител, педагогически съветник и представители на институции. 

 

Реализация на учениците по години 

 

Учебна 

година 

Общ брой ученици 

Завършили 
Постъпили 

във ВУЗ 

Постъпили на 

работа по 

изучаваната 

професия с 

придобита 

СПК 

Постъпили на работа по 

друга професия 

 

2013/14 89 80 9 7 

2014/15  78 60 5 9 

2015/16 90 85 10 13 

 

 

 

Реализация на учениците – прием във ВУЗ 

 

випуск 2013 година –90% 
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випуск 2014 година – 77 % 

випуск 2015 година –94 % 

 Увеличава се процента на постъпилите ученици във Висшите учебни заведения с 17 %,  както и броя на учениците постъпили на 

работа по изучаваната професия с придобитата степен на професионална квалификация. Това е една положителна тенденция свързана с 

успешната реализация на възпитаниците на Старопрестолна професионална гимназия по икономика на пазара на труда. 

 

 

КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 

 В Старопрестолна гимназия по икономика, гр.Велико Търново, работят 29,5 учители, един директор, един помощник-директор. 

Административният и обслужващо-помощен персонал е от 10 души, с което са обхванати почти напълно дейностите по охрана, 

поддръжка и административно обслужване. 

 Всички учители са с висше образование. С повече от едно висше образование са 9 души. Трима учители имат висше образование 

и по общообразователен и по специален предмет. Четиринадесет учители, или 44 %, имат по две специалности. В училището няма 

незаети щатни бройки. 

  

 

 

Вид  персонал/  

Учебна година 

Педагогически 

персонал-общ 

брой 

Непедагогически 

персонал-общ брой 

Численост на 

персонала 
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В СПГИ в количествено отношение и разпределен по длъжности, персоналът по години е: 

Разпределение на педагогическия персонала по възраст 

 

Възраст/учебна 

година 

     До 

35години 

 36-40 

години 

 41-45 

години 

 46-50 

години 

 51-55 

години 

 56-60 

години 

Над 60 

години 
Общо 

2013/14 2 4 8 6 2 7 2 31 

2014/15 2 1 7 4 7 9 1 31 

2013/14 31,5 10,5 42 

2014/15 30.5 10,5 41 

2015/16 31 10 41 
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2015/16 2 1 8 3 9 5 3 31 

 

 

Разпределение на педагогическия персонал по пол 

учебна година Всичко 
От тях: 

мъже 

В % 

мъже 

От тях 

жени 

В % 

жени 

2013/14 31 1 3,23% 30 96,77% 

2014/15 31 1 3,23% 30 96,77% 

2015/16 31 1 3,23% 30 96,77% 

  

По пол разпределението не се променя през годините  - 30 жени и един мъж, или в процентно съотношение 96,77% жени. 

 

Разпределение на учителите по ПКС 

 

ПКС/учебна година I II III IV V 
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ПКС ПКС ПКС ПКС ПКС 

2013/14 1 7 1 3 6 

2014/15 1 6 1 3 5 

2015/16 1 5 1 1 7 

 

 Голяма част от учителите имат ПКС – 51,61% от всички преподаватели. 

 

Учители преминали квалификационни курсове и обучения 

Учебна 

година  

Извънучилищна квалификационна  

дейност 

Вътрешно квалификационна  

дейност 

2013/14 68 144 

2014/15 66 147 

2015/16 50 94 

 

 

 Броят на учителите, преминали различни квалификационни курсове, се променя през годините. По-голям е броят на учителите, 

които повишават квалификацията си на училищно ниво. В резултат на разнообразието и актуалността на темите за вътрешна и външна 

квалификацоонна дейност се наблюдава по-голяма креативност в работата на учителите.  
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Синдикални организации 

 В училището има една синдикална организация, която има положително влияние при регулиране на трудовите отношения. Тя 

участва при изготвяне на Вътрешните правила за определяне на работните заплати. Има подписан Колективен трудов договор. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

 Сграден фонд - сградата е построена през 1935г. През 2001 г. е извършен ремонт по проекта „Красиво В.Търново”. През 2004 г. е 

извършен вътрешен ремонт, като от МОН са отпуснати 35 000 лв.  

 Учебни стаи и кабинети - училището разполага с общ брой стаи 22, от които: кабинет по химия, кабинет по физика, учебно-

тренировъчен център – с компютърна техника и интернет, четири компютърни зали , библиотека, фитнес-зала, физкултурен салон с две 

съблекални и баня. 

За разглеждания период е направен  ремонт на учебните стаи и кабинети: 

За учебната 2013/2014 година е извършен   ремонт на: 

▪  покрива на сградата; 

▪ коридорите на първия и втория етаж и стълбището;  

▪ нови осветителни тела - коридори и стълбище; 

▪ изциклен и лакиран паркет на всички стаи; 

▪ боядисани подиуми; 

▪ отремонтирани маси и столове по стаите; 

▪ ремонт на приземен етаж за обособяване на фитнес зала. 
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Закупени са: 1 лаптоп; 1 касетофона; тонколони; 

За  учебна 2014/2015 година е предвиден частичен ремонт на класни стаи и коридори, лакиране на паркета, ремонт на покрив на 

физкултурен салон и неотложни нужди. Начин на финансиране - със средства от преходен остатък и средства от бюджета на училището. 

За учебната 2014/2015 година са осъществени следните дейности: 

• ремонт на приземен етаж; 

• обзавеждане на стая по СИП; 

• боядисване на физкултурен салон; 

• подмяна на част от щорите в стаите; 

• лакиране на паркет; 

• освежаване на класните стаи – стени и цокли 

Закупени са: 

• 22 лаптопа по проект; 

• 1 касетофон; 

• Тонколони; 

• 2 проектора; 

• 2 мултифункционални устройства; 

• Икономическа литература. 

За учебната 2015/2016 година са осъществени следните дейности: 

• ремонт на покрив на физкултурен салон; 
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• изграждане на ПИС втори етаж; 

• ремонт на коридори на партерен етаж; 

• полиране и лакиране на паркет; 

• изграждане на отводнителна инсталация. 

Закупени са: 

•  Кростренажор – 1 брой; 

•  Велоенергометъра – 2 броя 

• Топки; ракети и пера за бадминтон; 

• Стол ученически - 30 броя. 

 

За опазване на материално-техническата база се полагат следните грижи: 

− дежурство на учителите; 

− ежедневно отчитане и регистриране на състоянието на МТБ от учителите и служителите; 

− ежедневно регистриране в дневник състоянието на техниката в компютърните кабинети от учителите; 

− ежедневно поддържане на хигиената и МТБ от помощния персонал. 

 

Охрана, пропускателен режим 

 

Охрана, пропускателен 

режим, осигурени чрез: 

Видео наблюдение- 

брой камери 

Специален 

пропускателен режим- 

брой лица 

Пропускателен режим, осигурен от 

дежурни учители и помощен 

персонал 
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 31 41 41 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 Старопрестолна гимназия по икономика е  второстепенен разпоредител с бюджетните кредити. Училището е на централно 

подчинение и финансиране от МОН. Финансирането се осъществява чрез системата на "единната" сметка на разплащане. Няма 

самостоятелна бюджетна сметка. Приходите постъпват по специална транзитна сметка. Превеждат се на МОН. За разходите си 

гимназията инициира бюджетни платежни нареждания. След одобрението им от МОН се получават касово средства или се превеждат 

прякона доставчиците. 

 Ръководството на училището търси и други източници на финансови средства за осигуряване на необходимата материална база, а 

именно: собствени средства от наеми, дарения,  разработване и реализиране на проекти. 

 

 

Финансиране 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бюджет 683 362 лв. 710 120 лв. 660 171 лв. 

Собствени средства – наем 4 812 лв. 4 772 лв. 3 753 лв. 

Проект „Да направим училището 

привлекателно за младите хора – 

Успех“ 

36 191 лв. 22 757 лв. - 

Национални програми: -

„Оптимизация на училищната мрежа 

-” изплащане на обезщетения 

3 910 лв. 16 414 лв. 11 033 лв. 
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Проект „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ 
- 1 284 лв. 2 925 лв. 

Проект „Нова възможност за моето 

бъдеще“ 
- 830 лв. - 

Оптимизиране на училищната 

структура / „Без свободен час”/ 
665 лв. 2 513 лв. 2 597 лв. 

„С грижа за всеки ученик” 390 лв. 650 лв. 650 лв. 

"Информационни и комуникационни 

технологии в училище" 
280 лв. 11 280 лв. 216 лв. 

Модернизиране на системата на 

професионално образование 
- 2 066 лв. - 

Международни програми „Леонардо да 

Винчи - мобилност“ 
92 600 лв. 76 074 лв. 77 758 лв. 

Международни програми „Леонардо да 

Винчи - партньорства“ 
- 28 334 лв. 4 000 лв. 
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АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА – PEST 

 

 

 

 Анализ на външната среда 
 
Училището като институция функционира в условията на бързо променяща се среда, която оказва силно влияние върху 

мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният  проблем е свързан с намирането на адекватна 

реакция, засягаща  преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на 

работа на учителите.  

Анализът се основава на факти, посочени в различни публични документи. Част от тях, свързани пряко с 

професионалното образование, са следните: 

- Намаление на броя на учениците в професионалните училища за периода 2009-2016 г. със 124 %; 

- Относителен дял на направление Икономика и управление от професионалното образование 2016 г. – 18 %; 

- Намаление на броя на професиналните гимназии от 475 през 2000/2001 г. на 387 през 2015/2016 г.; 

- Намалява държавният план-прием в икономически специалности след VII клас от 169 паралелки за учебната 

2015/2016 г. на 156,5 за учебната 2016/2017 г. , след VIII клас от 99 за учебната 2015/2016 г. на 82 за а учебната 2016/2017 г.; 

по форми на обучение  за 2015/2016 г. и 2016/2017 г. съответно дневна – от 246,5 на 238,5, вечерна – от 2,5 на 1, задочна – от 

30 на 10. 

- Намаление на средствата за професионално образование от 208 млн. лв. през 2009 г. на 154 млн. лв. през 2016 г.; 

- Увеличаване на средния разходен стандарт на ученик на година от 1583 лв. през 2009 г. на 1834 лв. през 2016 г.; 
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- Намаляване на съотношението на ръста на средната годишна заплата в сектор Образование спрямо средната годишна 

заплата за страната от 1,072 за 2009 г на 0,992 за 2014 г.; 

- Най- малък брой родени деца в страната през 2002 г. – 64 499 с тенденция за леко нарастване на 73 978 за 2006 г.; 

- Увеличаване на относителния дял на слетите паралелки – 16,8 % за 2016/2017 г. 

 

 

среда фактори последици 

политическа Държавна политика, съобразена с изискванията  

на европейските институции в областта  

на образованието; 

Влизане в сила на нов Закон за предучилищното  

и училищното образование; 

Прилагане на национални стратегии, свързани 

 с развитието на образованието;  

Нормативни изисквания за осигуряване на 

качеството на професионалното образование и 

обучение;   

Стремеж на държавата към по-голяма 

ангажираност на бизнеса към образованието; 

Прилагане на европейски ценности в образованието, 

обучението и възпитаването на учениците; 

Работа по европейски и национални проекти и 

програми; 

Стремеж към постигане на конкурентноспособност 

на завършилите училището, както на националния, 

така и на европейския пазар на труд; 

Адекватно отношение към ученика за поставянето му 

в центъра на образователния процес; 

Разработване на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на професионалното образование и 

обучение  и измерване на постигнатото качество в 

училището ежегодно чрез самооценяване; 

Въвеждане на дуално обучение; 
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Процес на оптимизиране на училищната мрежа,  

В резултат на който намалява броят на 

професионалните гимназии в национален аспект; 

Насочване на професионалното образованието 

към центровете за професионално обучение; 

Общинска политика на насърчаване на 

профилираното обучение за сметка на 

професионалното и насоченост към развитието на 

туризма /респ. на образованието в областта на 

туризма/. 

Непрекъсното нарастване на броя на центровете за 

професионално обучение като алтернативна 

институция за предоставяне на професионално 

образование и намаляване на интереса към 

професионалните гимназии; 

икономическа Световна и национална финансова и икономическа 

криза; 

Ниски доходи на семействата;  

Безработица сред част от родителите; 

Ниско заплащане на учителския труд. 

Недостиг на средства за  финансиране на дейността;  

Недостатъчна материална осигуреност на ученика;   

Съвместяване на учене с работа на все повече 

ученици; 

Отпадане на ученици по финансови причини;  

Ниска мотивация на учителите за съзнателно 

отношение към професионаланите им задължения.  

социална Демографски тенденции: намаляване на 

населението, ниска раждаемост, миграция. 

Негативно отношение или подценяване на ролята 

Намаляване броя на паралелките и учениците;  

Липсват позитивни нагласи и мотиви за учене. 

Ниска заинтересованост на голяма част от 
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на образованието. 

Увеличаване броя на разделените семейства; 

Увеличаване на броя на родителите, живеещи в 

чужбина  и прехвърляне на част от отговорностите 

по възпитание на учениците от преките родители 

на други родственици;  

Социална ангажираност на различни 

специализирани институции;  

Отрицателно влияние на средата върху 

възпитанието на учениците и мотивите за учене;  

Нисък социален статус на учителите.   

родителите към случващото се в училището; 

Липса на родителски контрол или отказ на 

съдействие; 

Нарастване на социалните различия между 

учениците;  

Добро институционално сътрудничество; 

Очертаваща се криза за учителски кадри, нежелание 

на младите специалисти да се рализират в 

учителската професия; 

технологична Подобряване   технологичното обезпечаване на 

образователния процес; 

Прилагане повсеместно на ИКТ в училище; 

Използване на съвременни учебници,  учебни 

помагала и софтуер; 

Промяна във визията и съдържанието на 

педагогическите технологии. 

Добра обезпеченост с компютърни конфигурации и 

достъп до Интернет.  

Възможности за ефективно използване на нови 

техники и технологии.   

Непрекъснато повишаване квалификацията на 

педагогическия персонал. 

 

ИЗВОД: 
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 Външната среда оказва по-скоро неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище и в частност 

на Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и 

социална среда, които имат определящо значение. В резултат на посочените фактори и последици оттях се налага изводът, 

че работейки по изпълнение на стратегията си училището следва да заложи специални мерки за справяне с негативното 

въздействие на средата. 

 

SWOT –АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

▪ Прием с конкурс след VІІ клас; 

▪ Професионално образование, обвързано със социално-

икономическото развитие на общината;  

▪ Предлагане на обучение и професионална подготовка по 

традиционните за училището професии: финансист, оперативен 

счетоводител, икономист-информатик и икономист; 

▪ Изучаваните специалности дават необходимата 

икономическа, трудово-правна, компютърна, чуждоезикова 

подготовка и култура, което е от особено значение за пазара на 

труда; 

▪ Няма деление при приема по пол; 

▪ Увеличаване на броя на отсъствията – извинени и 

неизвинени; 

▪ Намаляване пълняемостта на паралелките; 

▪ Намаляване на учениците получили професионална 

квалификация; 

▪ Липса на лицензиран софтуер по  някои дисциплините, 

свързани с обучението по компютърна графика; 

▪ По-голяма част от преподавателите  са на възраст над 45 

години; 

▪ Малко учители от мъжки пол; 

▪ Част от преподавателите не владеят добре чужд език и не 
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▪ Малко пътуващи ученици; 

▪ Привличане на ученици не само от общината, но и от 

други общини на Великотърновска и други съседни области; 

▪ Няма отпаднали  ученици; 

▪ Много добър успех на училището; 

▪ Висок процент на завършилите ученици и получили 

средно образование, почти 100%; 

▪ Увеличаване на успеха по някои предмети от ДЗИ спрямо 

предходни години; 

▪ Няма ученици, невладеещи в достатъчна степен 

български език; 

▪ Членство в Асоциацията на Кеймбридж училищата 

в България; 

▪ Възможности за изучаване на чужд език по 

желание; 

▪ Високо равнище на получени знания и изградени 

умения, съобразно Държавно образователните изисквания; 

▪ Подготовка, гарантираща успешно представяне на 

ДЗИ, реализация и прием във ВУЗ; 

▪ Възможност за придобиване на ІІІ степен на 

професионална квалификация; 

работят свободно с компютърна техника; 

▪ Тенденция към влошаване на здравословното състояние на 

учителите; 

▪ Остаряло оборудване в кабинетите по химия и физика; 

▪ Липса на училищен двор и игрище; 

▪ Малък физкултурен салон; 

▪ Поради спецификата на обучение не осъществяваме 

производство и не реализираме други собствени приходи; 

▪ Липса на мотивация за спонсориране на 

образованието от бизнесмени-родители; 

▪ Незадоволителна активност на училищното 

настоятелство; 
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▪ Квалифицирани учители по задължителна и 

професионална подготовка; 

▪ Висок процент на учителите с ПКС; 

▪ Мотивация за допълнителна квалификация и 

преквалификация; 

▪ Наличие на педагогически съветник; 

▪ Системен контрол върху качеството на учебно-

възпитателната работа; 

▪ Професионално и компетентно решаване на 

проблеми, възникнали в текущата учебно-възпитателна работа; 

▪ Разнообразие от методи и форми в практиката на 

учителите, създаващи условия за активно участие на учениците 

в учебния процес; 

▪ Повишаване на научната, педагогическата и 

методическата подготовка и създаване на мотивация за 

самоусъвършенстване на учителите; 

▪ Практическа насоченост на образованието, чрез 

обучение в Учебно-тренировъчни фирми и Учебно-

тренировъчни банки; 

▪ Работа по програми  и инициативи на „Джуниър 

Ачийвмънт“ -“Мениджър за един ден”; „Иновационен лагер“; 
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▪ Участие в  обявени конкурси  на Международния 

панаир на Учебно-тренировъчни фирми; 

▪ Провеждане на училищен панаир на Учебно-

тренировъчните фирми; 

▪ Провеждане на производствената практика на 

реални работни места; 

▪ Активно участие на работодатели в изпитните 

комисии за провеждане на държавни изпити за професионална 

квалификация; 

▪ Участие на работодатели в провеждане на конкурси 

и състезания по икономика; 

▪ Добри изяви на учениците в областта на 

икономиката на общинско, областно и национално равнище; 

▪ Класирани ученици общински, областни и 

национални състезания, олимпиади и конкурси; 

▪ Участие в международни проекти „Леонардо да 

Винчи” – мобилност, партньорства и „Еразъм+” 

▪ Възможности за практика в чужбина; 

▪ Овладяване на съвременни софтуерни продукти, 

развитие на ключови квалификации и предприемаческо 

мислене;  
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▪ Сертифициране от Microsoft и Cisco мрежова 

академия; 

▪ Потенциална възможност завършилите да стартират 

собствен бизнес; 

▪ Висок процент на реализация на завършилите 

ученици; 

▪ Придобити умения от учениците за личностно и 

кариерно развитие; 

▪ Много добри резултати на наши ученици в областта 

на спорта; 

▪ Творческа среда и възможности за самоизява в 

конкурси и състезания; 

▪ Участие на учениците в разнообразни извънкласни 

дейности по интереси – клубове по проект УСПЕХ 

▪ Висок процент на заместване на отсъстващи 

учители; 

▪ Наличие на училищен сайт, електронен дневник и 

информационно табло; 

▪ Собствена сграда; 

▪ Материална база, която непрекъснато се обновява; 

▪ Отопление, осветление – съобразено с 
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ергономичните изисквания; 

▪ Непрекъснато обновяваща се материална база, 

свързана с навлизането на информационните технологии в 

образованието; 

▪ Наличие на мултимедии в почти всички класни 

стаи, които се използват в процеса на обучение; 

▪ Наличие на училищна библиотека  със значителен 

фонд; 

▪ Наличие на  два кабинета пригодени, като учебно-

тренировъчен център обзаведени с модерна офис техника и 

интернет, в които се осъществява обучението на учениците в 

учебно-тренировъчните фирми и учебно-тренировъчните банки; 

▪ Съвременно обзаведена фитнес-зала и физкултурен 

салон; 

▪ Три компютърни кабинета с достъп до интернет от 

всяко работно място; 

▪ Осигурен безжичен интернет в сградата на 

училището; 

▪ Изградена пожароизвестителна система; 

▪ Ежегодно обновяване на МТБ; 

▪ Полагат се грижи за опазване на МТБ – дежурство 
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на учителите, ежедневно отчитане и регистриране състоянието 

на МТБ и техниката в училище и др.; 

▪ Редовно финансиране от МОН на базата на 

ежегодно утвърдени бюджети; 

▪ Реализиране на собствени средства от отдавана под 

наем на помещение; 

▪ Участие по Национални програми, осигуряващи 

допълнително финансиране; 

▪ Добър обществен интерес към училището; 

▪ Позитивно отношение на МОН и РУО; 

▪ Подкрепа от институции в района на училището 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика 

осъществява сътрудничество със следните  институции и 

неправителствени организации: 

-Народна библиотека „П.Р.Славейков” 

-Регионален исторически музей 

-ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

-Читалище „Надежда 1869” 

-Община Велико Търново 
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-Общински комитет „Васил Левски” 

-Нов български университет 

-РИОКОЗ 

-Европейски център 

▪ Социални партньори на училището са: 

-ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

-Съюз на учените 

-„ИнтеркартФинанс” АД 

-„Cisco”-мрежова академия 

-Застрахователна компания „Български имоти”АД 

-„Реставрации”АД 

-„Победа”АД 

▪ Ценности на училището; 

▪ Съхраняване живота и здравето на учениците и 

персонала; 

▪ Създадени Механизми за противодействие на 
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тормоза и агресията в училище; 

▪ Изградена Система за взаимодействие с институции 

и родители в случай на дискриминация; 

▪ Спазване на нормативните изисквания; 

▪ Спазване на трудовата дисциплина; 

▪ Изградена система за диференцирано заплащане; 

▪ Възможности за личностно развитие на учениците и 

персонала; 

▪ Обогатяване на възможностите за качеството на 

живот и дейности на учениците и персонала; 

▪ Добър мениджмънт на качество на образователния 

и спомагателните процеси, и на образователния продукт; 

▪ Гражданска възпитаност, приноси към обществото 

и обществения живот; 

▪ Създаване, поддържане и развитие на морални и 

социални добродетели; 

▪ Толерантност и уважение към учениците с различна 

култура и религия; 

▪ Комуникации и общуване с родители и 

потребители; 

▪ Конструктивно решаване на проблеми; 
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▪ Грижа за средата на училището и околната среда; 

▪ Недопускане на агресия и насилие; 

▪ Съблюдаване на общодемократични, общокултурни 

и национални ценности. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

▪ По-тясно взаимодействие с бизнес партньори и 

институции и създаване на нови партньорства; 

▪ Оптимизиране на рекламната и комуникационната 

дейност на училището; 

▪ Да се използват възможностите на медиите за 

популяризиране на училището. 

▪ Участие на Старопрестолна гимназия по икономика в 

международни проекти и в проекти по структурни фондове на 

Европейския съюз; 

▪ Изграждане на система за професионално ориентиране и 

кариерно развитие на учениците; 

▪ Изграждане на по-тясно взаимодействие с родители чрез 

приобщаването им към училищния живот и възпитанието и 

образованието на децата им; 

▪ Конкуренция от страна на други училища- професионални 

гимназии и профилирани училища; 

▪ Влияние на демографския срив; 

▪ Здравното състояние на учениците бележи влошаване 

през последните години; 

▪ Намаляване на средния бал на приетите ученици; 

▪ Ниско входно ниво на знанията на постъпващите 

ученици, нисък успех; 

▪ Влошаване на социално-икономическия статус на 

родителите; 

▪ Трудно осъществяване на контакт с родителите, поради 

незаинтересованост от тяхна страна; 

▪ Намаляване на посещаемостта на родителските срещи в 

ХІ и ХІІ клас.  

▪ Липса на подкрепа и разбиране от някои родители при 

работа с проблемни ученици; 

▪ Инициативите и усилията от страна на училището да 

работи  активно с родителите в много случаи остават без проявен 
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▪ Провеждане на анкети с родителите по конкретни 

въпроси свързани с образованието; 

▪ Потребност от подкрепа и разбиране от страна на 

родители при работа с проблемни ученици; 

▪ Да се работи в посока изграждане умения за работа в 

екип на всички учениците; 

▪ Развитие на извънкласната дейност и художествената 

самодейност; 

▪ Да се стимулират учениците за участие в олимпиади и 

състезания чрез награди; 

▪ Непрекъсната квалификация и обмен на успешни 

педагогически практики между учителите; 

▪ Прилагане на съвременни модели и практики в 

професионалното обучение; 

▪ Повишаване качеството на учене чрез по-масово 

използване на интерактивни методи в обучението; 

▪ Споделяне на  ефективните практики с други училища от 

страната; 

▪ Да се създаде  възможност за он-лайн оценяване  на 

знанията на учениците по повече учебни предмети; 

▪ Да се засили работата за привличане на партньори от 

интерес от тяхна страна; 

▪ Занижен контрол от страна на родителите / работещи в 

чужбина/ и прехвърляне на отговорностите на близки и роднини;  

▪ Негативно отношение към училището; 

▪ Недостатъчна мотивация на учениците;  

▪ Често отсъствие на учениците и произтичащите 

трудности при усвояване на учебното съдържание, както и при 

оценяването; 

▪ Противоречия и несъвършенства в нормативната уредба; 

▪ Правилникът разрешава голям брой отсъствия; 

▪ Липса на нормативна обвързаност на бизнеса и 

професионалното образование; 

▪ Неактуални учебни програми по някои учебни дисциплини; 

▪ Липса на учебници и учебно-помощна литература по 

специални предмети,  

▪ Липса на интерес от страна на по-млади хора към учителската 

професия поради по-ниския социален статус на учителя и 

негативното отношение на обществото към професията; 

▪ Слаба ангажираност на бизнеса с професионалното 

обучение; 

▪ Висок процент на отсъстващите учители, поради 
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бизнеса и стопанските организации в региона. 

▪ Възможност за  включването на училището като 

доставчик на обучение към Агенцията по заетостта за 

провеждането на различни видове курсове за професионално 

обучение на безработни и работещи лица и реализирането на 

допълнителни финансови средства и подобряване на МТБ; 

▪ Възможност за провеждане на  задочно и вечерно 

обучение по икономически специалности; 

▪ Активна работа на Училищно настоятелство; 

▪ По-активни дейности и инициативи от страна на 

Ученическия съвет 

ползването на болничен отпуск. Затруднения, свързани с 

осигуряване на заместване от специалисти по съответните 

дисциплини. 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

 

МИСИЯ 

 

Мисията на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, със своята 97-годишна история, е свързана с повишаване 

ефективността от професионалната подготовка и способностите на учениците за добра реализация на пазара на труда. 

• Качествено икономическо образование на младото поколение; 

• Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда; 
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• Изграждане на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с яркоизразено гражданско съзнание, способни за 

обществена реализация; 

• Развитие на индивидуалните способности на ученика като знаещ, мотивиран и креативен член на гражданското общество; 

• Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; 

• Стимулиране на творческите заложби; 

• Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. 

 

ВИЗИЯ  

Старопрестолна професионална гимназия по икономика вижда своето утвърждаване като иновативна структура в професионалното 

образование даваща нова икономическа, технологична, чуждоезикова и личностна култура на младите хора за успешната им реализация 

като граждани на света. 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика е конкурентоспособно и модерно училище с непрекъснато обновяваща се 

материално техническа база, с условия за задоволяване на образователните потребности и интереси на учениците.  

Училището е привлекателно учебно заведение с екип от високоотговорни личности, непрекъснато усъвършенстващи 

професионалните си умения. Педагогическият колектив е призван да формира личностни и професионални умения у учениците. 

 Старопрестолна професионална гимназия по икономика е училище, способно да предостави на учениците пълноценни условия за 

професионално обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки ценности и добродетели.  

С подготовката и квалификацията, която дава на учениците, училището отговаря на потребностите на пазарната икономика, от 

образовани, квалифицирани и компетентни кадри. 

 

ЦЕННОСТИ 
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Цялостната работа на педагогическата колегия с учениците, пряко и косвено е насочена към възпитаване на ценности: 

• Респект към институцията; 

• Принадлежност към училището; 

• Отговорност и самодисциплина;  

• Организираност, съобразителност, целенасоченост; 

• Инициативност и любознателност; 

• Самооценка и самоконтрол; 

• Решаване на конфликти и лидерски умения; 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

 

• Повишаване качеството и ефективността на учебновъзпитателната работа. 

• Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

• Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

• Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

• Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности. 

• Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки; 

• Формиране на толерантност и уважение към другите. 

• Повишаване квалификацията на преподавателите. 

• Участване в програми, проекти и тяхното реализиране. 

• Придобиване компетентности за разбиране и прилагане принципите на демокрацията и правовата държава. 
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ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

• Ориентираност към личността – Успехът на отделната личност; 

• Равен достъп – Качествено образование за всеки ученик, постъпил в училището; 

• Отговорност – Висока ангажираност и отговорност на цялата колегия за постигане на трайни ефекти и дългосрочни резултати; 

• Новаторство – Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, мултимедийно и комплексно 

предоставяне на учебното съдържание; 

• Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към личностните потребности и предоставя възможности 

за свободен избор на обучаваните; 

• Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и 

бъдещото въздействие. 

• Прозрачност – Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители и общественост; 

• Сътрудничество – Сътрудничество и екипност с други институции – от концепцията до изпълнението. 

• Законосъбразност – Всички цели, приоритети, дейности съответстват на Конституцията на Република България, на законите и 

другите нормативни актове. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

ПРИОРИТЕТ 1 

Постигане на високо европейско качество и ефективност на образованието и възпитанието 

Мярка 1 

Утвърждаване на план-прием 
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Дейности 

 Избор на професионални направления, професии, специалности 

 Информационни и комуникационни кампании, насочени към повишаване на привлекателността на професионалното  

образование 

 Реализиране на заявения план-прием; 

Мярка 2 

Повишаване нивото на общообразователната подготовка. 

Дейности 

 Контрол върху изпълнението на ДОС; 

 Измерване на резултатите от входящо равнище, текущи резултати, срочни и годишни оценки; 

 Анализ на проведените ДЗИ; 

 Анализ на резултатите от външното оценяване по чужд език; 

 Мотивиране на учениците чрез последователна училищна политика ; 

 Отделяне на повече внимание на повишаване на нивото на основните умения, като езикова и математическа грамотност, 

като се направят по-привлекателни математиката, точните науки и технологиите, както и да се повишават езиковите 

компетентности; 

 Насърчаване творческото мислене на учениците; 

 Оптимизиране на технологии, методи, средства и организация на обучението; 

 Използване на ИКТ в обучението. 

Мярка 3 

Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса. 
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Дейности 

 Контрол върху изпълнението на ДОС; 

 Повишаване на професионалната квалификация на учениците чрез увеличаване на броя на получилите ІІІ СПК; 

 Представяне на професионалните компетенции в състезания и конкурси на различни нива; 

 Насърчаване на изследователския интерес на учениците. Насърчаване на икономическата активност, иновативността и  

предприемчивостта на учениците ; 

 Засилване на участието на бизнеса в осъществяването на професионалната подготовка на учениците, в това число чрез  

включване на специалисти от предприятията; 

 Развитие на система за осигуряване на ученически стажове и практики в предприятията, както в страната, така и в 

чужбина; 

 Развитие на система за професионално ориентиране и консултиране; 

 Стимулиране на развитието на учениците чрез използване на разнообразни методи; 

 Използване на ИКТ в обучението. 

Мярка 4 

Осигуряване на високо качество на преподаването. 

Дейности 

 Продължаващо професионално развитие на преподавателите; 

 Провеждане на вътрешно-квалификационни дейности; 

 Участие на учителите във външни квалификационни дейности; 

 Увеличаване броя на учителите с ПКС; 

 Увеличаване броя на базовите учители към ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»; 
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 Споделяне на иновационен опит; 

Мярка 5 

Участие в проекти по национални програми и проекти на МОН. 

Дейности 

 Създаване на екипи за разработване на проекти; 

 Обучение и консултиране на екипите; 

 Привличане на партньори; 

 Участие на учители и ученици в работата по проекти; 

Мярка 6 

Участие в Европейски програми. 

Дейности 

 Работа по проекти на програма Еразъм +. 

 Работа по проекти на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Мярка 7 

Дуално обучение 

Дейности  

 Провеждане на обучението в училище и в друга институция; 

 Възможност за работа в реална работна среда; 

 Практическо приложение на наученото. 

 Обучението е адаптирано към образователните нужди и е на база на новостите и тенденциите в развитието на бизнеса. 
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 Интегриране на учениците директно в производството, работят на различни позиции и опознават особеностите на работата  

в отделните отдели, своя бъдещ работодател; 

 Изграждане на учениците като самостоятелни и отговорни личности. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

Подпомагане на пълноценното личностно и обществено развитие на учениците. Развитие на гражданско образование и 

обучение. 

Мярка 1 

Предоставяне на актуална и систематизирана информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите 

хора. 

Дейност 

 Сътрудничество с доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, юридически лица с  

нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, общини, бизнес 

центрове. 

Мярка 2 

Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на 

Република България и на Европейския съюз. 

Дейност 

 Сътрудничество с Европейския информационен център и Ученическия парламент. 

 

Мярка 3 
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Разширяване на възможностите за неформално учене на учениците чрез популяризиране формите на неформалното и 

самостоятелно учене. 

Дейност 

 Създаване на клубове по интереси, обогатяване на  формите на извънкласна дейност. 

 

Мярка 4 

Развитие на таланта,  творческите умения и културното изразяване. 

Дейности 

 Създаване на клубове по интереси, обогатяване на  формите на извънкласна дейност; 

 Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния  

спортен календар на МОН; 

 Подкрепа и  насърчаване на реализацията на творческите способности на младите хора 

 Генериране на идеи за поощряване на творческата реализация; 

Мярка 5 

Издигане ролята и авторитета на ученическия съвет в управлението на училището. 

Дейност 

 Участие в обсъждане на въпроси, в които учениците са заинтересована страна – организиране на дежурство, тържества,  

празници. 

Мярка 6 

Популяризиране и обучение по защита на правата на човека -  въпросите за правата на детето, дискриминацията, 

равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора. 
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Дейност 

 Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета  

на Европа и ООН по отношение на младите хора. 

Мярка 7 

Продължаване на традициите в училищния живот. 

 

Дейност 

 Организиране на празници, ден на самодейността, майски дни, информационно образователни табла. 

Мярка 8 

Стимулиране на участието на учениците в опазването, подобряването и управлението на природното богатство. 

Дейност 

 Организиране на кампании и инициативи, свързани с опазване на околната среда. 

Мярка 9 

Насърчаване на самоорганизирането на учениците и популяризиране на доброволческите дейности. 

Дейности 

 Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи; 

 Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност. 

 

ПРИОРИТЕТ 3 

Осигуряване на равен достъп до образование, защита и сигурност на учениците 

Мярка 1 
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Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности. 

Дейност 

 Изграждане на подкрепяща среда за децата и учениците със специални образователни потребности чрез осигуряване на 

архитектурен, информационен и комуникационен достъп в училищата – при необходимост. 

Мярка 2 

Създаване на механизми и инструменти за гарантиране на сигурността на учениците. 

 

Дейности 

 Поддържане на системата за видеонаблюдение; 

 Осъществяване на пропускателен режим. 

Мярка 3 

Създаване на механизми и инструменти за гарантиране на здравето на учениците. 

Дейност 

 Подобряване на здравното обслужване в училището. 

Мярка 4 

Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на учениците. 

Дейности 

 Утвърждаване  и подпомагане на здравословния начин на живот сред младите хора  и осигуряване на ефективно прилагане  

сред младите хора на Насоките на ЕС за физическата дейност; 

 Поддържане на сътрудничество между учениците, здравните специалисти, младежките и спортните организации; 

 Продължаващо обучение по СИП – Здравно образование; 
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 Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора; 

 Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училище - използване на подхода „Връстници обучават  

връстници”; 

 Обучение на учители, училищни психолози, педагогически съветници за работа с програми в областите - превенция на  

употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата в училищна среда, сексуална експлоатация на 

деца, опазване на околната среда; 

 Дейности на училищната комисия за борба с противообществените прояви на учениците; 

 Дейности на училищната комисия за безопасност на движението; 

 Дейности на училищната комисия по охрана на труда и защита от природни бедствия. 

Мярка 5 

Превенция и противодействие на агресията и училищния тормоз. 

Дейности 

 Реализиране на механизъм за противодействие на училищния тормоз; 

 Дейности на координационния съвет за противодействие с училищния тормоз. 

Мярка 6 

Насърчаване на физическата активност и спорта сред учениците. 

Дейност 

 Реализиране на програми за стимулиране на  ученическия спорт и туризъм. 

Мярка 7 

Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог – работа по проекти. 

Дейности 
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 Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора и опознаването на отделните етнически общности и техните  

култури.  

 Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на  

европейски езици и култури. 

 

ПРИОРИТЕТ 4 

Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в училищния живот  

Мярка 1 

Мотивиране на родителите за участие в дейността на училището. 

Дейности 

 Сътрудничество с училищното настоятелство; 

 Утвърждаване ролята на родителите в управлението, мониторинга и контрола на училищните дейности; 

 Провокиране на инициативи; 

 Участие на родителите при изработване на теми по здравно и гражданско образование. 

 

ПРИОРИТЕТ 5 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

Мярка1 

Подобрения в интериора. 



            Стратегия за развитие 2016/2020 г.     

Старопрестолна професионална гимназция по икономика – гр. Велико Търнов 

66 

Дейности 

 Извършване на ремонтни дейности; 

 Модернизиране на класните стаи и кабинети; 

 Закупуване на нови материални средства за обезпечаване на образователния процес; 

 Информационни табла. 

Мярка 2 

Подобрения в екстериора. 

Дейност 

 Поддръжка на сградата. 

Мярка 3 

Подобряване на информационната осигуреност на образователния процес и инфраструктурата. 

 

Дейности 

 Осигуряване и поддържане на устойчива кабелна или безжична инфраструктура; 

 Ползване на иновативни технологии в образованието – интерактивни дъски, мултимедии, съвременно обзаведени  

кабинети ; 

 Поддържане на интернет страница; 

 Поддържане на електронен дневник; 

Мярка 4 

Създаване на прозрачност в управленската дейност. 

Дейности 
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 Подобряване на вътрешния информационен обмен – електронно оповестяване на решения, резултати, анализи, отчети; 

 

ПРИОРИТЕТ 6 

Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение 

Мярка 1 

Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището. 

Дейности 

 Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване на личната квалификация от всеки учител, 

съгласно новия Държавно образователен стандарт. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 

 Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен на всеки член на 

педагогическата колегия. 

 Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане 

на учебното съдържание. 

 Активно участие в системата от стимули за повишаване на квалификация на педагогическите кадри за професионално  

усъвършестване и тяхната активност в развитите на иновативни практики. 

Мярка 2 

Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане 

Дейности 

 Квалификаци на учителите за работа с ученици в риск. 

 Подкрепа за учители, работещи с ученици в риск от отпадане. 
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Мярка 3 

 

Повишаване квалификацията и преквалификация на учителската колегия, съобразно променящите се изисквания и нуждата от 

добри професионалисти по професии от направления 

Дейности 

 Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 

 

ПРИОРИТЕТ 7 

Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

Мярка 1 

Активно популяризиране на успехите и дейностите на училището 

 Стимулиране на учениците и педагогическите специалисти за участие в публични изяви. 

 Популяризиране на постижеканията и резултатите в общественото пространство. 

 Редовно отразяване на постиженията в медиите. 

 

Мярка 2 

Активизиране на взаимоотношенията на гимназията с НПО, бизнес, образователни и културни институции. 

 Водене на политика на училището за осъществянане на трайни контакти с институциите. 

 Реализиране на съвместни проекти. 

Мярка 3 

Маркетинг на училището 

 Формиране на комуникационен екип, съставен от ученици и учители 
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 Съвременен сайт с модерна визия. 

 Изработване на рекламни материали за промотиране на профили на обучение или конкретен празник/проект/ инициатива; 

 

ПРИОРИТЕТ 8 

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 

Мярка 1 

Обща подкрепа за личностно развитие. 

Дейности 

 Екипна работа между учители и други педагогически специалисти. 

 Допълнително обучение по учебни предмети. 

 Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. 

 Кариерно ориентиране на учениците. 

 Занимания по интереси. 

 Библиотечно-информационно обслужване. 

 Грижа за здравето. 

 Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

Мярка 2 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с 

хронични заболявания. 

Дейности 

 Формиране на екип за подкрепа за личностно развитие с участието на психолог или педагогически съветник. 
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 Извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика. 

 Изготвяне на план за подкрепа за личностно развитие на ученика. 

 Съвместна работа с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото  

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                                                                                 

ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА 
 

 

Мярка Дейности Очаквани резултати Срок 

 

Индикатори за изпълнение 

1 2 3 4 6 

 

ПРИОРИТЕТ 1 Постигане на високо европейско качество и ефективност на образованието и възпитанието 

 

Мярка 1 

 

Утвърждаване на план-прием 

 

Избор на професионални направления, 

професии, специалности. 

Реализиране на план-прием по нови 

атрактивни специалности. 

Интерес към образованието, което 

училището предлага.  

Ежегодно  

Информационни и комуникационни 

кампании, насочени към повишаване на 

привлекателността на професионалното 

образование 

Привличане на ученици от други общини и 

области. 

Разширяване обхвата на прием по всички 

специалности от професионалните 

направления предлагани в училището. 

Ежегодно Брой публикации 

Реализиране на заявения план-прием. Балансиране на план-приема в 

сътрудничество с регионални структури, 

бизнес и местна власт. 

Ежегодно Брой приети ученци и формирани 

паралелки. 
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Мярка 2 

 

Повишаване нивото на 

общообразователната 

подготовка. 

 

 

 

Контрол върху изпълнението на ДОС; Спазване на държавните образователни 

изисквания. 

Постоянен Констативни протоколи на директор 

и зам.-директор 

Измерване на резултатите от входящо 

равнище, текущи резултати, срочни и 

годишни оценки; 

Контрол и оценка постиженията на 

учениците в обучението. Повишаване на 

качеството и ефективността от учебно-

възпитателния процес.  

Постоянен Писмени изпитвания и тестови 

задачи. 

Анализ на проведените ДЗИ; 

 

Повишен дял на зрелостниците с 

постижения над средните за страната в 

държавните зрелостни изпити.  

Ежегодно Среден успех, брой отлични оценки. 

Анализ на резултатите от външното 

оценяване по чужд език; 

Повишаване на резултатите от външно 

оценяване. 

Ежегодно Среден успех 

Мотивиране на учениците чрез 

последователна училищна политика. 

Практическа приложимост на наученото. Постоянен Степен на удвлетвореност от 

обучението. 

Отделяне на повече внимание на 

повишаване на нивото на основните 

умения, като езикова и математическа 

грамотност, като се направят по-

привлекателни математиката, точните 

науки и технологиите, както и да се 

повишават езиковите компетентности; 

Увеличаване на езиковите и 

математическите способности на учениците, 

чрез развитие на логическите, аналитичните 

и изчислителните им и други компетенции 

посредством използване на ИКТ. 

Постоянен Среден успех на учениците. Брой 

участия в състезния, олимпиади, 

конкурси. 

Насърчаване творческото мислене на 

учениците; 

Практическа приложимост на наученото. Постоянен Степен на удвлетвореност от 

обучението. 

Оптимизиране на технологии, методи, 

средства и организация на обучението; 

Използване на нови методи на преподаване 

и обучение  

(интерактивност, проектна работа). 

Постоянен Брой използвани интерактивни 

методи на преподаване.  

Използване на ИКТ в обучението. Повишаване на интереса на учениците към 

високите технологии, идентифициране на 

ученици с ИТ умения и насърчаване на 

тяхното технологично образование. 

Постоянен Брой учители използвали ИКТ. 

Мярка 3 

Подобряване на качеството на 

Контрол върху изпълнението на ДОС; Спазване на държавните образователни 

изисквания. 

Постоянен Брой констативни протоколи. 
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професионалното образование 

и осигуряване на условия за 

по-ефективни връзки с 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване на професионалната 

квалификация на учениците чрез 

увеличаване на броя на получилите ІІІ 

СПК; 

Професионално ориентиране.Повишаване 

на адаптивността и ефективността. 

Увеличаване на възможностите за 

постепенно натрупване на резултати от 

учене с цел придобиване на професионални 

умения и реализация на пазара на труда. 

Ежегодно Брой ученици получили ІІІ СПК; 

Среден успех от професионалната 

подготовка. 

Представяне на професионалните 

компетенции в състезания и конкурси на 

различни нива; 

Създаване на възможности за постепенно 

натрупавне на резултати от учене с цел 

придобиване на професионална 

квалификация в процеса на учене. 

2016 - 2020 Брой участия в състезания и 

конкурси. 

Насърчаване на изследователския интерес 

на учениците. Насърчаване на 

икономическата активност, иновативността 

и предприемчивостта на учениците; 

Повишена креативност и стремеж към 

изяви. 

Постоянен Степен на удвлетвореност от 

обучението.  

Засилване на участието на бизнеса в 

осъществяването на професионалната 

подготовка на учениците, в това число чрез 

включване на специалисти от 

предприятията; 

Укрепване на връзката между образованието 

и бизнеса, постигане на професионални 

компетентности в съответствие с 

изискванията и потребностите на бизнеса. 

2016 - 2020 Съвместни проекти с 

представителите на 

работодателските организации. 

Развитие на система за осигуряване на 

ученически стажове и практики в 

предприятията, както в страната, така и в 

чужбина  

Повишаване привлекателността и 

мотивацията за реализиране на трудовия 

пазар по придобитата квалификация.  

Нараства доверието на бизнеса към 

професионалното образование и обучение в 

училище. 

2016 - 2020 Брой организации и институции, 

включени в професионалната 

подготовка на учениците. 

Мярка 4 

Осигуряване на високо 

качество на преподаването. 

 

Продължаващо професионално развитие на 

преподавателите; 

 

Придобиване на знания, умения,нагласи и 

интелектуални ценности чрез формално и 

неформално обучение, и чрез самостоятелно 

учене. 

Постоянен Прилагане на добри практики в 

обучението. 

Провеждане на вътрешно-

квалификационни дейности; 

 

Усъвършенстване на уменията, висок 

професионализъм и повишаване на 

качеството и ефективността от УВП. 

 

Ежегоден Брой изнесени и конферирани 

уроци. 

степен на удовлетвореност. 
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Участие на учителите във външни 

квалификационни дейности; 

 

Повишаване на качеството на преподаване, 

използване на ефективни и разнообразни 

методи на преподаване. 

Ежегоден Брой получени сертификати, 

степен на удовлетвореност, 

прилагане на наученото в 

практиката. 

Увеличаване броя на учителите с ПКС; Методическо и научно израстване на 

преподавателите. 

Ежегоден Брой получени сертификати, 

прилагане на наученото в 

практиката. 

Увеличаване броя на базовите учители към 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

Стимулира включването на млади 

специалисти като учители. 

Утвърждаване имиджа на училището. 

Ежегоден Брой базови учители. 

Споделяне на иновационен опит; Обогатяване на опита и професионализма.  

 

Постоянен Добри практики. 

Мярка 5 

Участие в проекти по 

национални програми и 

проекти на МОН. 

 

Създаване на екипи за разработване на 

проекти; 

Ефективно и прозрачно използване на 

средствата по национални програми  

по предназначение и по-добро постигане на 

целите. 

Ежегоден Брой проекти и участници. 

Обучение и консултиране на екипите; Ежегоден Брой обучения и степен на 

удовлетвореност. 

Привличане на партньори; 

 

Развитие конкурентноспособност на 

училището. 

Ежегоден Брой партньори. 

Участие на учители и ученици в работата 

по проекти; 

Модернизиране на професионалното 

образование и обучение в училище. 

Ежегоден Брой проекти и участници. 

Мярка 6 

Участие в Европейски 

програми. 

Работа по проекти на програма Еразъм +. Ефективно използване на средствата по 

Европейски програми за добре планирани 

проекти с истинска добавена стойност. 

Ежегоден Степен на удовлетвореност, брой 

участници. 

Мярка 7 

 

Дуално обучение 

 

 

Провеждане на обучението в училище и в 

друга институция; 

Подобряване ан конкурентноспособността и 

ефективността на ПОО, повишаване на 

привлекателността му. 

Ежегоден Степен на удовлетвореност, брой 

заинтересовани организации. 

Практическо приложение на наученото По-успешно интегриране и реализиране на 

обучаваните на пазара на труда. 

Ежегоден Брой реализирани учениици на 

пазара на труда. 

Адаптиране на обучението към 

образователните нужди на база новостите и 

тенденциите в развитието на бизнеса. 

Укрепване на връзката между образование, 

обучение и бизнес, подобряване на 

качеството на професионалната подготовка, 

постигане на професионални 

компетентности. 

 

Ежегоден Степен на удовлетвореност, брой 

заинтересовани организации. 
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Интегриране на учениците директно в 

производството, работят на различни 

позиции и опознават особеностите на 

работата в отделните отдели, своя бъдещ 

работодател; 

Преодоляване на дефицита от подготвени 

кадри за професии и отрасли на местната, 

регионалната и национална икономика. 

Ежегоден Брой реализирани учениици на 

пазара на труда. Степен на 

удовлетвореност. 

Изграждане на учениците като 

самостоятелни и отговорни личности. 

Повишаване на личната отговорност и 

мотивация. 

Ежегоден Степен на удовлетвореност. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

Подпомагане на пълноценното личностно и обществено развитие на учениците. Развитие на гражданско образование и обучение. 

Мярка 1 

 

Предоставяне на актуална и 

систематизирана информация, 

удовлетворяваща широк 

спектър от интереси и 

потребности на младите хора. 

Сътрудничество с доставчиците на услуги 

за развитие на младите хора - 

професионални консултанти, юридически 

лица с нестопанска цел, читалища, 

културни институти, спортни организации, 

организации за социален туризъм, общини, 

бизнес центрове и др. 

Реализиране на съвместни проекти. Постоянен Реализирани съвместни проекти, 

брой участвали ученици и учители. 

Мярка 2 

 

Запознаване на младите хора с 

публичните институции и с 

правата им като част от 

местната общност и като 

граждани на Република 

България и на Европейския 

съюз. 

Сътрудничество с Европейския 

информационен център и Ученическия 

парламент. 

 

Подобряване на информационната и 

комуникативната среда. 

Постоянен Реализирани съвместни проекти. 

Мярка 3 

 

Разширяване на 

възможностите за неформално 

учене на учениците чрез 

популяризиране формите на 

неформалното и 

самостоятелно учене. 

Създаване на клубове по интереси, 

обогатяване на  формите на извънкласна 

дейност. 

 

Мотивиране на учениците за постигане на 

по-високи резултати, намаляване броя на 

отсъствията. 

По-добра организация на свободното време 

и развитие творческия потенциал на 

учениците. 

Постоянен Брой извънкласни форми, включени 

ученици и учители. 
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Мярка 4 

 

Развитие на таланта,  

творческите умения и 

културното изразяване. 

 

 

Дейности по Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН; 

Участие на по-голям брой ученици в 

конкурси, състезания, олимпиади. 

Ежегодно Брой участници и степен на 

удовлетвореност. Брой спечелени 

призови места. 

Подкрепа и  насърчаване на  реализацията 

на творческите способности на младите 

хора. 

Стимулиране на индивидуалните качества и 

възможности на всеки ученик. 

Постоянен Постижения на учениците.  

Генериране на идеи за поощряване на 

творческата реализация; 

Развиване на творческите способности и 

интереси на учениците.  

 

Постоянен Постижения на учениците. 

Участие в обсъждане на въпроси, в които 

учениците са заинтересована страна – 

организиране на дежурство, тържества, 

празници. 

 

Повишаване / стимулиране на личната  

отговорност, на инициативността и 

дисциплината на учениците. Формиране на 

критично мислене сред младите хора.  

Постоянен Брой включени ученици. 

Мярка 5 

 

Издигане ролята и авторитета 

на ученическия съвет в 

управлението на училището. 

Организиране на кампании и инициативи 

по актуални теми и в изпълнение на 

политиките на Европейския съюз, Съвета 

на Европа и ООН по отношение на младите 

хора. 

 

Познаване на общочовешките ценности и 

европейските политики с цел младите хора 

да правят своя информиран избор.  

Постоянен Брой реализирани проекти. 

Мярка 6 

 

Популяризиране и обучение 

по защита на правата на 

човека -  въпросите за правата 

на детето, дискриминацията, 

равнопоставеността между 

половете, трудовите права на 

младите хора. 

Организиране на празници, майски дни, 

информационно образователни табла. 

 

Уважение към традициите. Ежегодно Брой организирани мероприятия. 

Мярка 7 

 

Продължаване на традициите 

в училищния живот. 

Организиране на кампании и инициативи, 

свързани с опазване на околната среда. 

 

Формиране на нагласи и отговорности за 

опазване на околната среда сред 

подрастваащите. 

Ежегодно Брой инициативи и участници. 
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Мярка 8 

 

Стимулиране на участието на 

учениците в опазването, 

подобряването и 

управлението на природното 

богатство. 

Създаване на условия за подкрепа и 

реализиране на младежки кампании и 

младежки инициативи; 

Изграждане на житейския умения, 

гражданска отговорност сред младите. 

 

 

Ежегодно Брой участници и степен на 

удовлетвореност. 

Мярка 9 

 

Насърчаване на 

самоорганизирането на 

учениците и популяризиране 

на доброволческите дейности. 

Популяризиране и мултиплициране на 

добри практики на младежка гражданска 

активност. 

Активно взаимодействие с държавни и 

обществени организации по проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора. 

Ежегодно Брой проведени семинари и 

информационни дни. 

 

ПРИОРИТЕТ 3 Осигуряване на равен достъп до образование, защита и сигурност на учениците 

 

Мярка 1 

Развитие на включващото 

образование за децата и 

учениците със специални 

образователни потребности. 

Изграждане на подкрепяща среда за децата 

и учениците със специални образователни 

потребности чрез осигуряване на 

архитектурен, информационен и 

комуникационен достъп в училищата – при 

необходимост. 

 

Осигуряване на равен достъп до училищната 

среда. 
2016 - 2020 Постоянен контрол 

Мярка 2 

Създаване на механизми и 

инструменти за гарантиране 

на сигурността на учениците. 

спорта сред учениците. 

Поддържане на системата за 

видеонаблюдение; 

 

Осигуряване на безопасни условия и среда 

за учене. 

Постоянен Постоянен контрол 

Осъществяване на пропускателен режим. 

 

Изграден пропускател режим в училище. Постоянен  

Мярка 3 

Създаване на механизми и 

инструменти за гарантиране 

на здравето на учениците. 

Подобряване на здравното обслужване в 

училището. 

 

 

 

 

 

Опазване живота и здравето на ученика.  

Осигуряване на безопасна и здравословна 

среда. 

Постоянен Проведени здравни беседи. 
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Мярка 4 

Превенция на факторите, 

създаващи риск за здравето на 

учениците. 

 

Утвърждаване  и подпомагане на 

здравословния начин на живот сред 

младите хора  и осигуряване на ефективно 

прилагане сред младите хора на Насоките 

на ЕС за физическата дейност; 

Повипаване информираността и здравната 

култура на младите хора. 

 

  

 

 

 

Постоянен 

Проведени здравни беседи. Брой 

организирани мероприятия. 

Поддържане на сътрудничество между 

учениците, здравните специалисти, 

младежките и спортните организации; 

 

Продължаващо обучение по СИП – Здравно 

образование; 

 

 

Развиване на знания, умения, ценности, 

отношение и поведение за здравословен 

стил на живот. 

 

 

Ежегодно 

Брой партньорства.  

 

 

Степен на удовлетвореност. 

Разработване и разпространение на здравна 

информация, съобразена с нуждите на 

младите хора; 

 

Създаване и прилагане на нови форми на 

здравно образование в училище - 

използване на подхода „Връстници 

обучават връстници”; 

Постигане на висок стандарт на физическо и 

психическо здраве сред учениците.  

 

 

 

 

2016 - 2020 Брой информационни дни, дискусии, 

дебати. 

Обучение на учители, училищни 

психолози, педагогически съветници за 

работа с програми в областите - превенция 

на употребата на наркотици, инфектиране с 

ХИВ/СПИН, насилието над и между децата 

в училищна среда, сексуална експлоатация 

на деца, опазване на околната среда; 

 

 

Формиране на умения за общуване, умения 

за вземане на решения и критично мислене, 

умения за справяне и самоуправление. 

 

 

2016 - 2020 Брой учители и участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности на училищната комисия за борба 

с противообществените прояви на 

учениците; 

Дейности на училищната комисия за 

безопасност на движението; 

Дейности на училищната комисия по 

охрана на труда и защита от природни 

бедствия. 

Информира, образова и осигурява безопасни 

условия и среда за учениците. 

 

Формиране у учениците съзнателно и 

отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните. 

Постоянен Брой мероприятия и дейности. 
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Мярка 5 

 

Превенция и противодействие 

на агресията и училищния 

тормоз. 

 

Реализиране на механизъм за 

противодействие на училищния тормоз; 

 

Дейности на координационния съвет за 

противодействие с училищния тормоз. 

 

Свеждане до минимум на 

противообществените прояви сред 

подрастващите. Възпитаване у учениците на 

коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения.  

Осигуряване на възможност за подготовка, 

реализация и успешно приобщаване към 

ценностите и изискването на гражданското 

общество.  

2016 - 2020 Брой анкети, проучвания, беседи, 

лекции.  

Мярка 6 

Насърчаване на физическата 

активност и спорта сред 

учениците. 

Реализиране на програми за стимулиране 

на  ученическия спорт и туризъм. 

 

Повишена двигателна активност и 

формиране на здравословни навици на 

живот. 

2016 - 2020 Брой състезания, спортни срещи. 

Призови места. 

Мярка 7 

Насърчаване на 

междуетническото и 

междукултурното опознаване, 

толерантност и диалог – 

работа по проекти. 

 

Насърчаване и подпомагане мобилността 

на младите хора и опознаване на отделните 

етнически общности и техните култури. 

Стимулиране на толерантност, 

разбирателство и взаимодействие между 

общностите; 

Постоянен Брой проекти и партньори. 

Насърчаване и подпомагане на 

приобщаването на младите хора към 

европейското гражданство и изучаването 

на европейски езици и култури. 

Приобщаване към европейските ценности. 

Обмен на добри практики. 

2016 - 2020 Степен на удовлетвореност. 

 

ПРИОРИТЕТ 4 Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в училищния живот 

 

Мярка 1 

Мотивиране на родителите за 

участие в дейността на 

училището. 

Сътрудничество с училищното 

настоятелство. 

Подобряване комуникациите между 

училищно ръководство, учители, ученици и 

родители. 

Постоянен Брой родителски срещи, брой 

консултаци. 

Утвърждаване ролята на родителите в 

управленитео, мониторинга и контрола на 

училищните дейности. 

Приобщаване на родителите към училищния 

живот. 

Ежегодно Брой родители, участващи в 

училищния живот. 

Провокиране на инициативи; 

 

Подобряване комуникациите между 

училищно ръководство, учители, ученици и 

родители. 

Ежегодно Брой родители, участващи в 

училищния живот. 

Участие на родителите при изработване на 

теми по здравно и гражданско образование. 

Приобщаване на родителите към училищния 

живот. 

 

Ежегодно Брой родители, степен на 

удовлетвореност. 
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ПРИОРИТЕТ 5 Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

 

Мярка1 

Подобрения в интериора. 

 

 

Модернизиране на класните стаи и 

кабинети; 

 

Подобряване на материално-техническата 

база, създаване на опитмална среда и 

безопасни условия за учене. 

2016 - 2020 Ремонотни дейности. 

Закупуване на нови материални средства за 

обезпечаване на образователния процес; 

Подобрена училищна среда и повишаване 

качеството на образователно-възпитателния 

процес. 

2016 - 2020 Брой закупени материали. 

 

Информационни табла. 

 

Формиране на творческа нагласа у 

учениците. 

2016 - 2020 Брой информационни табла. 

Поддръжка на сградата. 

 

Обогатяване на училищната материално-

техническа база. 

2016 - 2020 Извършени ремонтни дейности 

Мярка 2 

Подобрения в екстериора. 

 

Осигуряване и поддържане на устойчива 

кабелна или безжична инфраструктура. 

Подобряване качеството на образование, 

повишаване мотивацията на учениците. 

2016 - 2020 Степен на удовлетвореност. 

Мярка 3 

Подобряване на 

информационната 

осигуреност на 

образователния процес и 

инфраструктурата. 

 

Ползване на иновативни технологии в 

образованието – интерактивни дъски, 

мултимедии, съвременно обзаведени 

кабинети ; 

 

Подобряване качеството на образование, 

повишаване мотивацията на учениците. 

Акуалност на информацията за състоянието 

на училището в сайта. 

2016 - 2020 Закупени интерактивни дъски, 

мултимедии. 

Поддържане на интернет страница; 

 

Постоянен Степен на удовлетвореност. 

Поддържане на електронен дневник; 

 

Подобряване нивото на комуникация между 

учители, ученици и родители.  

Постоянен Степен на удовлетвореност. 

Мярка 4 

Създаване на прозрачност в 

управленската дейност. 

 

Подобряване на вътрешния информационен 

обмен – електронно оповестяване на 

решения, резултати, анализи, отчети; 

Подобряване на вътрешната информационна 

система – ползване на база данни. 

2016 - 2020 Степен на удовлетвореност. 

 

ПРИОРИТЕТ 6 Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение 
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Мярка 1 

 

Утвърждаване на авторитета и 

подпомагане на кариерното 

развитие на учителите 

работещи в училището. 

 

 

Създаване на възможност за повишаване на 

постигнатата професионално-

квалификационна степен на всеки член на 

педагогическата колегия. 

Най-малко по едно обучение годишно. 

 

Подобряване възможностите за 

хоризонтално и вертикално кариерно 

развитие на педагогическите специалисти. 

Ежегодно Брой обучени учители. 

Създаване на условия за квалификация на 

учителите за използване на различни 

форми и начини за практическо прилагане 

на учебното съдържание. 

Постигане на атрактивен и ефективен 

учебен процес. 

2016 - 2020 Брой квалификационни курсове. 

Активно участие в системата от стимули за 

повишаване на квалификация на 

педагогическите кадри за професионално 

усъвършестване и тяхната активност в 

развитите на иновативни практики. 

Съчетаване на професионалната подготовка 

с иновативни методи за преподаване. 

2016 - 2020 Брой учители. Степен на 

удовлетвореност.  

Квалификации на учителите за работа с 

ученици в риск. 

Намаляване дела на отпадащите и/или в 

риск ученици. 

2016 - 2020 Брой квалификационни курсове. 

Мярка 2 

 

Квалификация на учителите 

за работа с родителите на 

ученици в риск от отпадане 

 

Подкрепа за учители, работещи с ученици в 

риск от отпадане. 

 

Преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия. 

2016 - 2020 Брой квалификационни курсове. 

Степен на удовлетвореност. 

Квалификация на учителите по 

въвеждането на нови учебни програми. 

 

 

Усъвършенстване на уменията на учителите 

за работа с приложни компютърни програми 

и изогтвяне на продукти, предполагащи 

интегрирането на отделни предметни 

области и междупредметни връзки, чрез 

интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии. 

2016 - 2020 Брой обучени учители. Получени 

сертификати.  

Мярка 3 

 

Повишаване квалификацията 

и преквалификация на 

учителската колегия, 

съобразно променящите се 

изисквания и нуждата от 

добри професионалисти по 

професии от направления. 

Квалификация на учителите по 

въвеждането на нови учебни програми. 

 

 

Усъвършенстване на уменията на учителите 

за работа с приложни компютърни програми 

и изогтвяне на продукти, предполагащи 

интегрирането на отделни предметни 

области и междупредметни връзки, чрез 

интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии. 

2016 - 2020 Брой обучени учители. Получени 

сертификати. 
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ПРИОРИТЕТ 7 

Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

 

Мярка 1 

 

Активно популяризиране на 

успехите и дейностите на 

училището 

Стимулиране на учениците и 

педагогическите специалисти за участие в 

публични изяви. 

Престиж на училището. Авторитет на 

педагогическия колектив.  

Постоянен Изяви, мероприятия, брой учители и 

ученици. 

Популяризиране на постиженията и 

резултатите в общественото пространство. 

 

Популяризиране успехите на учениците. 

Мотивация и привличане на учениците. 

 Брой постижения, изяви и успехи. 

Брой публикации. 

Редовно отразяване на постиженията в 

медиите. 

 

Издигане имиджа на училището.  Брой постижения. Информационни 

кампании, публикации, инициативи. 

Мярка 2  

 

Активизиране на 

взаимоотношенията на 

гимназията с НПО, бизнес, 

образователни и кутурни 

институции. 

Водене на политика на училището за 

осъществянане на трайни контакти с 

институциите. 

 

 

 

Достъпа на учениците до информация и 

консултация за кариерно развитие, и 

условията на пазара на труда. 

 

Ежегодно Брой учасници. Информационни 

кампании, публикации, 

инициативи. 

Реализиране на съвместни проекти. 

 

 Брой съвместни проекти и 

партньорства. 

Мярка 3 

 

Маркетинг на училището 

Формиране на комуникационен екип, 

съставен от ученици и учители. 

 

Съвременен сайт с модерна визия. 

 

Изработване на рекламни материали за 

промотиране на профили на обучение или 

конкретен празник/ проект/ или 

инициатива. 

 

 

 

 

Формирано звено маркетинг, активно 

работещо в периода на приемната кампания.  

 

Ежегодно Брой участници.  

 

Рекламни материали, брошури. 

 

ПРИОРИТЕТ 8 Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 

 

Мярка 1  

 

Обща подкрепа за личностно 

Занимания по интереси. 

 

Алтернативно обучение и възпитание, 

свързани с творческото развитие на 

учениците. 

2016 - 2020 Брой извънкласни дейности. 
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-информационно обслужване. 

 

Възползване от всички възможности за 

комуникация в реално време, улесняващо 

получаването на желаното и по-качествено 

образование. 

2016 - 2020 Степен на удовлетвореност. 

Грижа за здравето. Ограничаване и преодоляване опасностите 

за здравето. 

2016 - 2020 Брой информационни дискусии, 

лекции. 

Дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение. 

Редуциране проявите на насилие и 

проблемно поведение. 

Постоянен Брой инициативи, анкети, 

проучвания, беседи. 

Мярка 2 

 

Допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на 

ученици със специални 

образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби, с 

хронични заболявания. 

 

Формиране на екип за подкрепа за 

личностно развитие с участието на 

психолог или педагогически съветник. 

 

Диференцирана работа с учениците със 

специфични образователни интереси.    

 

 

2016 - 2020 Брой участници – учители и 

ученици. Индивидуални дейности. 

Извършване на оценка на индивидуланите 

потребности на ученика.  

Изграждане на подкрепяща среда. 

 

 

Ежегодно Брой инициативи, анкети, 

проучвания, беседи. 

Изготвяне на план за подкрепа за 

личностно развитие на ученика.  

 

Оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа за общуване и 

социализация. 

Ежегодно Брой учители и ученици.  

Съвместна работа с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за 

подкрепа на процеса за приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа 

за личностно развитие. 

Постигане на по-добър диалог с учениците и 

родитеите и оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа за общуване и 

социализация. 

2016 - 2020 Проведени консултации, срещи. 

Степен на удовлетвореност. 

 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО СТРАТЕГИЯ 

 

1. Средства от бюджета на училището. 

2. Собствени приходи от отдаване под наем. 

3. Средства от европейските структурни фондове. 
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4. Дарения от спонсори. 

5.  Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения. 

 

МОНИТОРИНГ 

 

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите с конкретните срокове и отговорници. 

Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от фокус-група. Направените анализи  ще се отчитат с доклад пред 

педагогическия съвет.  

Стратегията за развитие на Старопрестолна професионална гимназия по икономика за периода от 2016 до 2020 година е приета на 

заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/09.09.2016 година 

Настоящата стратегия е разработена от фокус-група в състав: 

Красимира Христова 

Галина Христова 

Цветанка Мънчева 

Диляна Славчева 

Натали Ненова 

Мая Венева 
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            Стратегия за развитие 2016/2020 г.     

Старопрестолна професионална гимназция по икономика – гр. Велико Търнов 

85 

 


