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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ - ГРАД СВИЩОВ 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ФИНАНСИРАНЕ ИНДИКАТОРИ 

ЦЕЛ 1:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ВИСОКО КАЧЕСТВО 

НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА 

ВСЕКИ УЧЕНИК В 

УЧИЛИЩЕ, В 

УСЛОВИЯТА НА 

СЪВРЕМЕННАТА 

ДИНАМИЧНА 

КОНКУРЕНТНА 

СРЕДА. 

 

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; 

2021 – 2025 г. Директор,  

зам.- директори,  

председатели на 

МО, 

педагогически 

специалисти, 

административен 

персонал,  

Училищно 

настоятелство и 

Обществен съвет; 

Бюджет, 

национални 

програми, 

проектно 

финансиране, 

дарения и 

спонсорство; 

 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; 

 Развитие на 

чуждоезиковото 
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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 

обучение в контекста 

на традициите на 

училището; 

 Повишен 

интерес и успехи на 

учениците на 

национални и 

международни 

олимпиади, 

състезания, 

конференции и др.; 

 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; 
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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;  

12. Разпространение 

на информация за 

постиженията на 

учениците сред 

училищната и местна 

общност; 

13. Насърчаване на 

учениците за активно 

участие в живота на 

 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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училището, развитие на 

лидерски и креативни 

умения, както и 

възможности за работа в 

екип. 

 

ЦЕЛ 2:  

РАЗВИТИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ОБЩНОСТ И 

ПОВИШАВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ НА 

УЧИЛИЩЕТО. 

 

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 

2021 – 2025 г. Директор,  

зам.- директори,  

синдикални 

организации, 

педагогически 

специалисти, 

административен 

персонал; 

Бюджет, 

национални 

програми, 

проектно 

финансиране, 

дарения и 

спонсорство; 

 Брой 

реализирани  форми 

на квалификационна 

дейност – семинар, 

лектория, дискусия, 

участие в научно-

практическа 

конференция, 

открити уроци, 

работа в електронна 

среда; 

 Брой обучения 

за продължаваща 

квалификация, 

насочени към 

осъвременяване и 

разширяване на 

ключови 

компетентности на 

учителите 

(чуждоезикови, 
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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; 

дигитални, 

иновации и 

предприемачество и 

др.);  

 Постигнати 

високи резултати 

при атестирането на 

педагогическите 

специалисти и 

цялостаната оценка 

при инспектирането 

на образователната 

институция; 

 Брой участия в 

национални 

програми и проекти; 

 Реализирани 

национални и 

международни 

проекти;  

 Развитие 

ролята на 

методическите 

обединения; 

 Изготвени 

електронни 

портфолиа на 
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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; 

 

учителите и 

образователната 

институция; 

 Реализирани 

съвместни дейности 

и инициативи с 

родителите; 

 Проведени 

обучения и 

квалификации на 

административния 

персонал; 

 Обучен 

административен 

персонал за 

използване на 

електронните 

платформи за 

администрация на 

училището и 

учебния процес; 

 

 

ЦЕЛ 3:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДОСТЪПНА, 

1. Развитие на 

сградния фонд и двора 

на училището; 

2021 – 2025 г. Директор,  

зам.- директори, 

педагогически 

специалисти, 

Бюджет, 

национални 

програми, 

проектно 

 Изграждане на 

STEM център в 

училище; 
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БЕЗОПАСНА, 

ЗДРАВОСЛОВНА, 

ЕКОЛОГИЧНА 

ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА 

В УЧИЛИЩЕ. 

 

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 

административен 

персонал, 

психолог, 

педагогически 

съветник, ресурсен 

учител, 

Училищно 

настоятелство и 

Обществен съвет; 

финансиране, 

дарения и 

спонсорство; 

 Ремонтирана 

ограда на училището; 

 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 
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образователни 

потребности и такива от 

уязвими групи; 

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.; 

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 
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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.  

 

възникнали 

обстоятелства, като 

пандемии, бедствия, 

аварии и др.; 

 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; 
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 Създаване на 

общност от бивши 

възпитаници на 

училището (алумни) в 

подкрепа на учебния 

процес, кариерното 

ориентиране на 

учениците и 

развитието на 

образователната 

институция. 

 


