Средно училище „Николай Катранов”
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УТВЪРЖДАВАМ: ………/п/…………..
/Генади Иванов, директор/

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА
СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“
ГРАД СВИЩОВ
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – ГРАД СВИЩОВ
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 ГОДИНА

Средно училище „Николай Катранов”
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВЪВЕДЕНИЕ:
Стратегията за развитие на СУ „Николай Катранов“ – град Свищов за периода
2021 - 2025 година е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и
училищното образование, Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
„Европа 2020“, Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето
в Република България (2021 – 2030), приоритетите на Община Свищов за развитие на
образованието и ще бъде доразвита след приемането на националните стратегически
документи и плановете към тях.
Отчетени са традициите и добрите практики в развитието на училището и
изискванията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, както и
настоящата пандемична обстановка в света, което поставя нови и отговорни изисквания
пред училищата.
Развитието на училището е планирано в условията на все по-силна конкуренция,
предвид задълбочаващата се демографска криза и високите изисквания към качеството
на обучението с цел успешна реализация на пазара на труда.
Четиригодишната стратегия за развитие на СУ „Николай Катранов“ е разработена
въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство, с
оглед интересите на училищната общност и тенденциите в модерното образование.
Стратегията е разработена от комисия в съответствие с изискванията на
чл. 263. ал. 1, т. 1. от ЗПУО, обсъдена е с Обществения съвет при СУ „Николай
Катранов“ на заседание на 14.09.2021 година, Протокол № 8 и е приета на с Решение
№ 8 от Педагогическия съвет на училището, Протокол № 14 / 14.09.2021 г.

АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ:
СУ „Николай Катранов“ е открито в град Свищов през 1964 година като
начално и основно училище с ученици от 1-ви до 8-ми клас. Първоначално се е
помещавало в сградата на Свищовската гимназия „Алеко Константинов“. Затова, а и
след като приема архива на гимназията след закриването ѝ през 2009 година, се
счита за ПЪРВОПРИЕМНИК НА ОСНОВАНОТО ПРЕЗ 1831 г. УЧИЛИЩЕ НА
ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ.
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През 1980/1981 година са построени двата нови корпуса на училището. През
1983/1984 се чества 20-години от създаването му и е избрано за базово към МНП по
осъществяване експеримента на БАН под ръководството на акад. Благовест Сендов.
През 2014 година СУ „Николай Катранов“ чества половинвековен юбилей. По
проект на Община Свищов е осъществено цялостно обновяване на сградния му фонд
във връзка с повишаване на енергийната ефективност.
През месец ноември 2019 година училището чества 55-та годишнина. По повод
празника излиза юбилеен сборник под надслов „55+ вдъхновяващи истории“, който
представя спомени за любимото училище на катрановци – учители и ученици.
Патрон на училището е Николай Катранов - български поет, фолклорист,
преводач, революционер. Той е роден в град Свищов през 1829 г. Завършва
Историко-филологическия факултет на Московския университет, където се
сближава със славянофилите. Прототип е на Инсаров от романа на Тургенев „В
навечерието”. След завръщането си в България работи като учител, изнася лекции,
редактира сборници с народни песни. Умира едва на 24 години, вследствие
заболяване от туберкулоза.
Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди
езици“ - с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с
профил чуждоезиков - немски език. През 1999 година се формира първата паралелка с
английски език. През 2019 година за първи път е въведен и руски език като изучаван
втори чужд език. От 2020 година училището разкрива и нов STEM профил – „Природни
науки“ с интензивно изучаване на английски език.
През 2020/2021 учебна година в Средно училище „Николай Катранов“ се
обучават 749 ученици от I -XII клас, разпределени в 34 паралелки, в т.ч. една
подготвителна група.
Педагогическият екип на училището е висококвалифициарн и включва 77 души,
сред които са психолог, педагогически съветник и ресурсен учител.
Непедагогическият персонал наброява 19 души.
Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират едни от най-високите
резултати в областта и страната на държавните зрелостни изпити, външно оценяване,
олимпиади, конкурси и състезания.
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Училището активно работи по национални и международни програми. Има
спечелени и реализирани над 30 международни проекта по програмите „Коменски“,
„Сократ“ и „Учене през целия живот“, програми на Европейската комисия и
Европейския парламент.
През учебната 2020/2021 година СУ „Николай Катранов“ участва като
партньор в шест проекта по програма „Еразъм +“, с което отново е сред училищата
рекордьори в страната по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма.
За трета поредна година СУ „Николай Катранов“ е отличено и като „eTwinning
училище“ - отличие, което се дава за лидерство в сферите на дигиталната практика,
електронната безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката,
насърчаване на професионалното развитие на персонала и добрите практики сред
учителите и учениците.
1. УЧЕНИЦИ.
СУ „Николай Катранов“ е едно от големите училище в община Свищов и област
Велико Търново спрямо брой ученици, разпределен по години, както следва:
Учебна година

Брой ученици

2016/2017

776 / 23 деца в ПГ

Ученици със
СОП
12

2017/2018

773 / 20 деца в ПГ

10

2018/2019

763 / 10 деца в ПГ

10

2019/2020

742 / 16 деца в ПГ

13

2020/2021

733 / 15 деца в ПГ

13

Брой паралелки
34 и 1 подготвителна
група
33 и 1 подготвителна
група
33 и 1 подготвителна
група
33 и 1 подготвителна
група
33 и 1 подготвителна
група

2. КАДРОВИ РЕСУРС.
Учебна Педагогически ОбразователноНепедагогически
година персонал
квалификационна персонал
степен на
педагогическия
персонал
2016/2017 75
Магистър /
18,5
бакалавър
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2017/2018 76
2018/2019 76
2019/2020 78
2020/2021 77

Магистър /
бакалавър
Магистър /
бакалавър
Магистър /
бакалавър
Магистър /
бакалавър

19
19
19
16

През 2020/2021 учебна година:
- От 77 педагогически специалисти 100% са с висше образование, от които 74 – магистри
и 3 – бакалаври;
- с Пета ПКС – 26 педагогически специалисти; с Четвърта ПКС – 12 педагогически
специалисти; с Трета ПКС – 10 педагогически специалисти; с Втора ПКС – 11
педагогически специалисти; с Първа ПКС – 5 педагогически специалисти.
22 педагогически специалисти са заявили, че участват в процедури за повишаване
на ПКС.
Общ брой квалификационни кредити, получени от обучения към юли 2021
година: 458 броя.

3. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС.
Среден успех и реализиран прием в училището
Учебна година
2016/2017

Среден успех за
училището
Много добър 5,31

2017/2018

Много добър 5,34

2018/2019

Много добър 5,24

Прием в първи и осми
клас
100% изпълнен – 3
паралелки в първи клас и
една паралелка профил
„Чуждоезиков“ –
английски език
100% изпълнен – 3
паралелки в първи клас и 3
паралелки в профил
„Чужди езици“ – една
Немски и две Английски
език.
100% изпълнен – 3
паралелки в първи клас и 2
паралелки в профил
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2019/2020

Много добър 5,31

2020/2021

Много добър 5,19

„Чужди езици“ –
Английски език
100% изпълнен – 3
паралелки в първи клас и 2
паралелки в профил
„Чужди езици“ –
Английски език /с немски
и руски език/
100% изпълнен – 3
паралелки в първи клас и 2
паралелки в профил
„Чужди езици“ –
Английски език и профил
„Природни науки“ с
интензивно изучаване на
английски език

Резултати на НВО и ДЗИ
Учебна
година
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Брой
ученици
776

Брой
отпаднали
ученици

Среден брой точки/оценки от
НВО -VII клас

0

БЕЛ - 39, 42; Математика - 28,90

0

БЕЛ - 60,94; Математика - 38,66

0

БЕЛ - 60,72; Математика - 33,57

742

0

БЕЛ - 66,77; Математика - 45,71

733

0

БЕЛ – 62,02; Математика – 48,73

773
763

Среден брой
оценки/ точки от
ДЗИ
БЕЛ - 5,01; 2 ДЗИ 5,53
БЕЛ - 5,08; 2 ДЗИ 5,45
БЕЛ -5,06; 2 ДЗИ 5,17
БЕЛ - 4,80; 2 ДЗИ 5,21
БЕЛ – 4,70; 2 ДЗИ –
5,23

Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират много добро представяне и
на НВО в IV клас шрез годините, както и на НВО в X клас, провело се за първи път през
2020/2021 учебна година.
Традиционно резултатите на НВО и ДЗИ на училището са сред най-високите в
област Велико Търново, като бележат и най-добро представяне сред всички училища –
първо място на 2 ДЗИ в областта – през 2018/2019 година; и първо място в област Велико
Търново на НВО по БЕЛ за IV клас – през 2020/2021 година.
4. МАТЕРИАЛНА БАЗА.
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Материалната база на училището е в добро състояние: сградата е санирана, има
осигурен достъп за хора с увреждания на входа, изградена е модерна котелна инсталация
на пелети. Класните стаи са оборудване с интерактивни дъски, LED телевизори,
мултимедия. Кабинетите /4 броя по информационни технлогии, природни науки, химия
и опазване на околната среда и изобразително изкуство/също разполагат с нужното
съвременно оборудване. Училището разполага с два физкултурни салона, в двора са
изградени две мултуфункционални спортни площадки. През 2020/2021 училището
печели проект за изграждане на БДП площадка.
В училището има ресурсен кабинет с нужното обзавеждане и учебни материали,
библиотека, училищен стол /където храната се приготвя на място/ и лавка.
Осигурен е безжичен интернет, шафчета за учениците от I до VII клас. За
учениците са осигурени общо 80 нови устройства за работа в електронна среда от
разстояние. Закупена е термокамера за по-качествен контрол при осигуряване на
пропусквателен режим.
Училището разполага и със собствен 32-местен автобус.
Направени инвестиции за подобряване на училищната инфраструктура
Учебна година
2020-2021

Вид ремонтни дейности
Стойност
Обзавеждане класни стаи – 1а, 81 946 лева
1б и 1в класове – 7689 лева;
Ремонт тоалетни 3 етаж, нова
сграда – 14590 лева;
Боядисване класни стаи - 1а, 1б
и 1в класове, боядисване фоайе
стара и нова сграда, изкъртване
на стари и полагане на нови
плочки,
шпакловане,
боядисване в тоалетни стара
сграда 1 и 2 етаж – 8039 лева;
Настилка музей – 1460 лева;
Радиатори 6 броя – 2396 лева;
СМР към „Многофункционална
спортна площадка в двора на СУ
„Николай Катранов“ – 37055
лева, от които 18000 лева от
Община Свищов и 19055 лева от
бюджета на СУ „Николай
Катранов“;

Източник на средства
СУ „Николай Катранов“
/18 000 лева от Община
Свищов/
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2019-2020

2018-2019

2017-2018
2016-2017

СМР – 9763 лева, от които фоайе
стара сграда – 1954 лева, кухня –
4413 лева, музей – 3396 лева;
Ремонт дограма – 855 лева;
Плот за ученически маси – 12
броя – 279 лева;
Компютърна система 15 броя –
17820 лева.
Проект „Изграждане на
многофункционална спортна
площадка в двора на СУ
„Николай Катранов“ в град
Свищов“
Ремонт санитарни възли – нова
и стара сграда
Текущи ремонти
Проект
„Изграждане
на
високофункционален
ИКТ
център
за
чуждоезиково
обучение”
Ремонт класни стаи
Ремонт санитарни възли – стара
сграда
Ремонт санитарни възли – нова
сграда
Ремонт физкултурен салон –
нова сграда

18 000 лева

Проект
„Красива
България“
–
Община
Свищов, СУ „Николай
Катранов“

20 000 лева

СУ „Николай Катранов“

9 600 лева
36 000 лева

СУ „Николай Катранов“
НП ИКТ, МОН

10 120 лева
1 500 лева

СУ „Николай Катранов“
СУ „Николай Катранов“

17 290 лева

СУ „Николай Катранов“

25 200 лева

СУ „Николай Катранов“

5. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ - РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ И ДР.
През учебната 2020/2021 година СУ „Николай Катранов“ работи по следните
национални прокрами и проекти с европейско финанисиране:
- НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на
талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ 2020/2021 – обща сума 6500
лева;
- НП „Без свободен час в училище“ – за периода 09.2020 г. – 06.2021 г. – 9863 лева;
-

НП

„Осигуряване

на

съвременна

образователна

Модул „Библиотеките като образователна среда” – 5982 лева;
- НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – 44744 лева;
- НП „Иновации в действие“ – 2600 лева;
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- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение
по безопасност на движението по пътищата“ – 2661 лева;
- НП „Отново заедно“ – 22 500 лева;
Проекти по програма „Еразъм+“:
- „Училището като среда за креативност“ – 01.09.2018 г. – 31.08.2021 г. – Договор за
58845 лева;
- „Ръка за ръка с Clil“ – 01.10.2018 г. – 31.08.2021 г. – Договор за 57979 лева;
- „Училищна култура“ – 01.09.2018 г. – 31.08.2021 г. – Договор за 40736 лева;
- „В света на училището на бъдещето“ – 01.06.2019 г. – 30.06.2020 г. – Договор за 52533
лева;
- „Да споделим нашето културно наследство“ – 01.09.2019 г. – 31.08.2022 г. – Договор
за 55420 лева;
- „Роботиката на бъдещето“ – 01.10.2019 г.– 30.09.2022 г. – Договор за 40257 лева;
- „Природата в училище и училището сред природата“ – 01.07.2020 г. – 30.06.2022 г. –
Договор за 27524 лева.
Проекти на МОН:
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 – 17808 лева;
Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи“ – доставени 68 лаптопа за ученици и 23 лаптопа за учители;
преведени обучения за ученици и учители.

SWOT – АНАЛИЗ
SWOT
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
- Качествено образование в обучението
- Недостатъчно съвременна материална и
по профилирана подготовка, много добри техническа база – обзавеждане на класни
постижения в общообразователната
стаи и кабинети;
подготовка;
- Недостатъчно ефективно използване на
- Отлични и много добри резултати от
материално – техническата база;
Държавните зрелостни изпити, външните - Лошо състояние на оградата на
оценявания, конкурси, олимпиади и др.;
училището;
- Отлична реализация на учениците във
- Липса на съоръжения за хора с
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висшите училища в България и чужбина;
- Много добро образователноквалификационно равнище на
педагогическия персонал;
- Назначени на щат психолог ресурсен
учител педагогически специалист;
- Добре оборудван ресурсен кабинет;
- Делегиран бюджет;
- Едносменен режим на работа;
- Целодневна организация на учебния
процес;
- Подготвителна група в училище;
- Много добри възможности за
извънкласни дейности;
- Няма отпаднали ученици;
- Утвърдени традиции и много добри
постижения по определени спортове:
волейбол, хандбал, тенис на маса;
- 2 физкултурни салона;
- Медицински кабинет с медицинска
сестра на 8-часов работен ден в училище;
- Училищен стол с приготвяне на храна
на място;
- Училищна лавка;
- Училищен автобус;
- Мултифункционални спортни
площадки на двора;
- БДП площадки – външна и вътрешна;
- площадка за игра на малките ученици;
- STEM училищна библиотека с богат
фонд българска и чуждоезикова
художествена и справочна литература;
- Класните стаи са оборудвани с
интерактивни дъски, мултимедия,
екрани;
- Наличие на съвременна техника в
четири компютърни кабинета,
специализирани кабинети по
химия, природни науки, изобразително
изкуство, интерактивен кабинет;
- Осигурено постоянно видеонаблюдение
и пропускателен режим;
- Осигурена жична и безжична
интернет мрежа в сградата на училището;
- Осигурени 80 устройства за ученици
при провеждане на обучение в
електронна среда;

увреждания за придвижване на горните
етажи в сградите;
- Липса на подходящи условия и
мотивация на педагогическите кадри за
актуализиране и усъвършенстване на
компетентностите им за по-ефективно
използване на технологиите и
внедряването на STEM в обучението по
всеки предмет;
- Липса на механизъм за обвързване на
резултатите на учениците с участието на
учителите в различни форми на
повишаване на квалификацията;
- Колебания и непоследователност при
използването на иновативни и
интерактивни методи и средства в
преподаването при част от
педагогическия персонал;
- В недостатъчна степен се използват
възможностите за привличане на
родителите като партньори в училищните
дейности;
- Недостатъчно добре развито ученическо
самоуправление;
- Липса на партньори от бизнеса за
целите на практическото обучение “на
място” за учениците по профилиращите
предмети;
- Слаба заинтересованост от страна на
някои родители към учебния процес и
поведението на учениците, което се
предава и на децата им;
- Демотивация на учениците при
прдължително обучение в електронна
среда;
- Демотивация на учениците от
гимназиален етап за учене, поради липса
на перспективи за успешна реализация в
града и страната;
- Недостатъчна лична мобилизация на
капацитета на човешките ресурси за
утвърждаване на училището като
водещо;
- Училищните ЕЛПР не са попълнени с
необходимите специалисти / логопед,
социален работник/за целите на
приобщаващото образование.
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- Активна работа по национални
програми на МОН, прорама „Еразъм+“,
„e-twinning“ и др. национални и
международни проекти и програми;
- Социални придобивки и синдикална
дейност;
- Изцяло санирана сграда на училището
и модерна котелна инсталация на пелети;
- Ремонтирани санитарни възли с
постоянно течаща топла вода с достъп за
хора с увреждания;
- Осигурен достъп в сградата за хора с
увреждания – изградена рампа да входа;
- Добре работещ Обществен съвет;
- Добри партньорства с институции и
НПО.
ВЪЗМОЖНОСТИ
- Подкрепяща национална политика за
развитие на образованието;
- Единни европейски стандарти за
качество на образованието;
- Дофинансиране на определени
дейности чрез реализиране на проекти на
МОН, национални и европейски
програми;
- Промяна на процеса на ДОС,
насърчаващи развиване и придобиване на
ключовите компетентности и
ориентирането към провокиране на
самостоятелното и критично мислене,
самостоятелност, към формиране на
практически умения и към интелектуално
развитие на личността;
- Създаване на условия за повишаване на
квалификацията и обмяна на добри
педагогически практики между
учителите чрез национални програми и
проекти;
- Подпомагане на дигитализацията в
училищата ИКТ програми на МОН;
- Усъвършенстване на системата на
делегираните бюджети в образованието и
увеличаване на единния разходен
стандарт.

РИСКОВЕ
- Засилване на негативните процеси и
тенденции сред младите хора –
демография и миграционни процеси;
- Непрекъснато променяща се
нормативна база в сферата на
образованието;
- Голяма административна тежест в
работата на педагогическите
специалисти на национално ниво;
- Недостатъчно добре работеща и
недоразработена система на НИЕСПУО и
съществуването на множество
допълнителни системи/платформи за
данни;
- Трудности при кадровото обезпечаване
с качествени кадри;
- Не се създават достатъчни стимули за
привличане на млади педагози за работа
в училищата;
- Недостатъчни финансови ресурси за
постигане на целите и реализиране на
високо качество на обучението;
- Недостиг на национални програми и
политики за подкрепа на профилираното
и иновативно обучение;
- Внезапно възникващи обстоятелства, в
следствие на пандемии, бедствия, аварии
и др.;
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- Демотивация за учене при учениците
вследствие на обучението в електронна
среда.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
МИСИЯ
Утвърждаване на СУ „Николай Катранов“ – град Свищов като водещо
съвременно училище, с високо качество на образованието, поставящо в центъра на
обучението ученика, с неговите индивидуални възможности, таланти и развитие, чрез
осигуряване на качествена подготовка по всички учебни предмети и задълбочена
профилирана подготовка за продължаване на образованието във висшите училища, както
и успешна професионална реализация на пазара на труда.
Училище, което предлага максимално сигурна, здравословна, екологична и
подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативации и
дигитално развитие, с добри взаимоотношения между деца, ученици, учители, родители
и местна общност, обединени за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи
и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в
динамична и конкурентна социална среда.
ВИЗИЯ
СУ „Николай Катранов“ като модерно конкурентноспособно училище, с
високо качество на образованието, което развива своите ученици като
функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, с
изградени умения на 21 век, мотивирани да надграждат своите компетентности
чрез учене през целия живот.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Ориентираност към личността на
ученика
Равен достъп

За нас е важен всеки ученик, с неговите
индивидуални възможности, таланти и
развитие.
Всеки ученик, постъпил в училището,
има право да получи качествено
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Сътрудничество

Отговорност

Гъвкавост

Единство в многообразието

Новаторство

Автономност

Отчетност

Ефективност

образование, което отговаря на нуждите
и способностите му.
Успешната образователна и възпитателна
политика се основава на доброто
сътрудничество между ученици, учители,
родители, други институции – от
концепцията до изпълнението.
Педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал, ангажирани
в осъществяване на образователната,
възпитателната, социалната и
обслужващата дейност в училището,
носят отговорност за постигане на трайни
ефекти с дългосрочно въздействие върху
учениците.
Образователната и възпитателната
дейност е ориентирана към
многообразните личностни потребности
и предоставя възможности за свободен
избор на обучаваните.
Обучението, подготовката и
възпитанието на децата и младите хора се
осъществяват в рамките на единна
културно-образователна среда, която
защитава отделните култури и традиции
в рамките на училищната образователна
политика.
Административното ръководство и
педагогическите специалисти
демонстрират воля и възможности за
възприемане на нови подходи, методи и
философии, с цел постигане на по-добри
резултати.
Училището като част от системата на
образованието ползва автономия да
провежда собствена политика,
отговаряща на държавните образователни
изисквания.
Всички участници в образователната и
възпитателната дейности отговарят и се
отчитат за своите действия - с цел
осигуряване на ефикасност, ефективност
и резултатност на политиките.
Динамично управление, реализация и
обвързване на ресурсите с конкретни
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Законосъобразност

резултати, оценка на миналия опит и
бъдещото въздействие.
Всички цели, приоритети, мерки и
конкретни действия съответстват на
Конституцията на Република България,
българското и европейското
законодателство.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
ЦЕЛ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА
ВСЕКИ УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕ, В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА
ДИНАМИЧНА КОНКУРЕНТНА СРЕДА.
Дейности:
1. Осигуряване на равен достъп до образование и приобщаване на всички ученици;
2. Осигуряване на качествена подготовка на учениците и мотивиране за активно
включване на STEM - подхода в учебния процес по предметите; въвеждане на
нови STEM – профили;
3. Развитие на чуждоезиковто обучение в контекста на тардициите на училището;
4. Развитие на функционалната грамотност, ключовите компетентности и умения на
21 век при учениците;
5. Осигуряване на ефективно обучение в профилирана подготовка по съответните
предмети във втори гимназиален етап;
6. Запазване на предучилищното образование в училище;
7. Модернизиране на процеса на обучение чрез иновативни подходи на
педагогическо взаимодействие с учениците;
8. Използване на възможностите на ИКТ за разнообразяване на учебния процес и
мотивиране на учениците за активно участие в него;
9. Изграждане на позитивен психологически климат за работа и учене в училище;
10. Мотивиране и стимулиране на учениците като

активни участници в

образователния процес;
11. Осигуряване на възможности за изява на учениците на училищно, регионално,
национално и международно ниво;
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12. Разпространение на информация за постиженията на учениците сред училищната
и местна общност;
13. Насърчаване на учениците за активно участие в живота на училището, развитие
на лидерски и креативни умения, както и възможности за работа в екип.
Очаквани резултати:


Повишен дял на учениците с постижения над средните за страната на
националните външни оценявания в IV, VII и X клас;



Повишен дял на зрелостниците с постижения над средните за страната в
държавните зрелостни изпити;



Успешна реализация на план-прием всяка учебна година, сформирана
подготвителна група;



Развитие на чуждоезиковото обучение в контекста на традициите на училището;



Ефективен образователен процес, насочен към развиване на индивидуалните
потребности и способности на всеки ученик и успешното овладяване на
ключовите компетентности и учмения на 21 век;



Повишаване на мотивацията и удовлетвореността на учениците от качеството на
образование по всички учебни предмети;



Повишен интерес и успехи на учениците на национални и международни
олимпиади, състезания, конференции и др.;



Преподаване, учене и оценяване чрез използване възможностите на ИКТ
технологиите;



Дигитализация на учебния процес в училище;



Въвеждане на нови методи на преподаване и самообучение с приоритет към
STEM обучение;



Въведени нови STEM профили;



Въвеждане на иновативни методи и практики в процеса на обучение;



Създадени условия за екипна работа чрез проектно-базирано обучение и
обучение, базирано на изграждане на компетенциите;



Използване на изцяло електронна документация - електронен дневник,
електронни ученически книжки и електронни картони чрез платформата на
електроонния дневник и др.
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ЦЕЛ

2:

РАЗВИТИЕ

НА

ПРОФЕСИОНАЛНА

ПЕДАГОГИЧЕСКА

ОБЩНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА
УЧИЛИЩЕТО.
Дейности:
1. Развиване на системата за квалификация, преквалификация на учителите,
съобразена с потребностите на училището и с новите изисквания за високо
качество и практическа насоченост на образованието;
2. Повишаване на квалификацията, обучение и надграждане на знания и умения на
педагогическите специалисти, мотивирането им за постоянно учене и развиване
на личностните си и професионални компетентности;
3. Защитаване на висок резултат при атестирането на педагогическите специалисти
и цялостаната оценка при инспектирането на образователната институция;
4. Мотивиране на педагогическите специалисти към практическото използване на
нови иновативни педагогически методи в учебния процес и тяхното
разпространение сред общността;
5. Обучения и квалификации на административния персонал;
6. Изготвено

електронно

портфолио

на

педагогическите

специалисти

и

институцията;
7. Усъвършенстване на използването на електронните платформи за администрация
на училището и учебния процес, обучение на персонала за работа с тях;
8. Развитие на комуникационните и организационни умения на работещите в
учебното заведение;
Очаквани резултати:


Използване на разнообразни форми на квалификационна дейност – семинар,
лектория, дискусия, участие в научно-практическа конференция, открити уроци,
работа в електронна среда;



Осигуряване на обучения за продължаваща квалификация, насочени към
осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите
(чуждоезикови, дигитални, иновации и предприемачество и др.);
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Висок резултат при атестирането на педагогическите специалисти и цялостаната
оценка при инспектирането на образователната институция;



Квалификация на учителите за работа с новите учебни програми;



Участие в национални програми и проекти;



Развитие ролята на методическите обединения;



Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с ИКТ;



Използване на ефективни и иновативни методи на преподаване, включително и в
дигитална среда;



Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда;



Изготвени електронни портфолиа на учителите и образователната институция;



Развитие на уменията за общуване с родителите и привличането им в училищния
живот.



Обучения и квалификации на административния персонал;



Усъвършенстване на използването на електронните платформи за администрация
на училището и учебния процес, обучение на персонала за работа с тях;



Развитие на комуникационните и организационни умения на работещите в
учебното заведение.
ЦЕЛ

3:

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ДОСТЪПНА,

БЕЗОПАСНА,

ЗДРАВОСЛОВНА, ЕКОЛОГИЧНА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ.
Дейности:
1. Развитие на сградния фонд и двора на училището;
2. Осигуряване на достъп за хора с увреждания във вътрешната част на сградата;
3. Осъвременяване

и

непрекъснато

модернизиране

на

обзавеждането

и

оборудването на класните стаи, кабинетите, библиотеката, физкултурните
салони, училищния стол и свободните пространства в училището;
4. Стимулиране на екологичното мислене и прилагане на добри практики в
училище;
5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със
специални образователни потребности и такива от уязвими групи;
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6. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с
изявени дарби;
7. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация
в образователните институции;
8. Стимулиране на активното участие на учениците и техните родители в
училищния живот и цялостната дейност на училището;
9. Ефективно преодоляване на внезапно възникнали обстоятелства, като пандемии,
бедствия, аварии и др.;
10. Привличане на местната, интелектуална, културна и бизнес общност за
подпомагане и развитие на училището;
11. Създаване на общност от бивши възпитаници на училището (алумни) и
привличането им в дейностите в училището.
Очаквани резултати:


Развитие на сградния фонд и двора на училището, ремонт на оградата;



Изграждане на STEM център в училище;



Оформяне на открити класни стаи, проведени екологични акции;



Въведено разделно събиране и рециклиране на отпадъци;



Осигурен достъп до горните етажи за хора с увреждания;



Създадена подходяща среда за за пълноценно участие в образователния процес на
деца и ученици със специални образователни потребности и такива от уязвими
групи;



Създадени условия за пълноценно участие в образователния процес на деца и
ученици с изявени дарби;



Намаляване на регистрираните случаи и прояви на агресия и тормоз в училище, и
недопускане на дискриминация в образователните институции;



Създаване на работещи планове и протоколи за действие при възникнали
обстоятелства, като пандемии, бедствия, аварии и др.;



Запознаване на всички участници в учебния процес с плановете и протоколите
за действие при възникнали обстоятелства, като пандемии, бедствия, аварии и
др.;
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Поддържане и развиване на ефективен учебен процес при преминаване към
обучение в електронна среда от разстояние;



Създаване на партньорски взаимоотношения местната интелектуална, културна и
бизнес общност за подпомагане дейността на училището, възможностите за изява
на учениците и тяхното практическо обучение;



Създаване на общност от бивши възпитаници на училището (алумни) в подкрепа
на учебния процес, кариерното ориентиране на учениците и развитието на
образователната институция.
АДМИНИСТРИРАНЕ
Постигането на стратегическите цели за четиригодишния период е обвързано с

приемането и гласуването от Педагогически съвет на План за изпълнение на
дейностите, срокове за изпълнение, отговорни лица за изпълнение, източник на
финансиране и индикатори. Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи
процеси в хода на реформата в образователната система в България, което ги прави
трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки
представител на образователната институция с поемане на конкретна отговорност за
всяка една от дейностите, залегнали в плана. Планът е разработен на базата на обобщен
анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата
на качеството на образователно-възпитателния процес. Предвижда се актуализацията му
да се извършва при необходимост или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение
на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с
активното участие на Обществения съвет като орган за граждански контрол.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
СУ „Николай Катранов“ в град Свищов е едно от първите училища в страната,
поело по пътя на управлението на делегиран бюджет като пилотно в системата.
Управлението на делегирани средства позволява оперативна самостоятелност при
планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за
финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция
от 2009 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и
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политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и
включва:


поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да

бъдат постигнати тези цели;


работна дейност и практики;



мерки за контролиране на потенциалния риск.

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели
не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез
осъществяването на меки мерки, политики и дейности.
Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:


Делегирания бюджет на институцията;



Целеви средства от МОН и първостепенния разпоредител с бюджета:

Община Свищов


Собствени средства;



Средства от национални програми; проекти и програми, финансирани от



Дарения и други източници.

ЕС;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегията за развитие на СУ „Николай Катранов“ се основава на принципите и
насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и Община Свищов, приложени спрямо
спецификата на учебното заведение. Стратегията е отворен документ и подлежи на
актуализиране при необходимост. Постигането на стратегическите ѝ цели за
четиригодишния период е обвързано с План за изпълнение на дейностите, заложени в
Стратегията.

Дата: 14.09.2021 г.
гр. Свищов
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