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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, 

ал. 1, т.1 от ЗПУО и е гласувана на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол № 13/7.7.2021 г. Стратегията за развитие на СУ “Пейо 

Крачолов Яворов” – гр. Пловдив за периода 2021–2024 година е 

разработена въз основа на документите, отразяващи държавната 

политика в областта на образованието: 

  

➢ Закон за предучилищното и училищното образование; 

➢ Подзаконовите нормативни актове в областта на 

предучилищното и училищното образование; 

➢ Конвенцията на ООН за правата на детето; 

➢  Закона за закрила на детето; 

➢ Визия, цели и приоритети на Националната програма за 

развитие „България 2030“; 

➢ Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 
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➢ Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и нуката на 

Република България; 

➢ Препоръка на ЮНЕСКО за Отворени образователни ресурси 

(2019); 

➢ Европейска рамка за дигиталните компетентности на 

преподавателите (2017) 

➢ Препоръка на Съвета на Европа относно общите ценности, 

приобщаващото образование и европейското измерение на 

преподаването; 

➢  Стратегия за възпитателна работа в педагогическите 

институции; 

➢ Националния план за интегриране на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания в 

системата на народната просвета; 

➢ Стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система; 

➢ Национална стратегия за учене през целия живот; 

➢  Национална стратегия за въвеждане на информационните и 

комуникационни технологии в българските училища; 

➢ План за развитие на община Пловдив. 

➢ Стратегия за развитие на образованието в община Пловдив 

2020-2022 г. 

  

 

 

II. ВЪВЕДЕНИЕ 
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Стратегията за развитие на СУ „Пейо Яворов“ – Пловдив, 

обхващаща периода 2021-2024 година, се основава на богатите 

традиции на просветната институция, като съчетава полезния 

опит и успешните практики с иновативния дух на динамичното 

време от втората декада на XXI век. 

Като част от образователната система на България, нашето 

училище е призвано да подготви за личностна и професионална 

реализация ученици, на които предстои да навлязат в активна 

трудова възраст през идните десетилетия. Тази отговорна мисия 

предпоставя формулиране на основни приоритетни области на 

развитие, фокусиране върху конкретни цели и мерките за 

постигането им. 

Стратегията е разработена в синхрон с перспективите, заложени 

в актуални документи на глобално и европейско ниво, които 

очертават визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно 

ориентирано и продължаващо през целия живот образование. Тя е 

съобразена с училищните традиции и набелязаните от нас 

приоритети. 

 
 

 

III. ИСТОРИЯ, СТАТУТ 

 

СУ ”П. Кр. Яворов” е иновативно училище с 111-годишна 
история, ярки  постижения и забележимо  присъствие в 
обществения и културен живот на гр. Пловдив. То е просветна 
институция, в която си дават среща съхранените академични 
традиции и съвременните модерни методи на обучение, 
отстоява се принадлежността към  европейското образователно 
пространство, възпитават се нравствени и граждански 
добродетели.  

Училището предлага висококачествено, приобщаващо, 
ценностно ориентирано образование в градивна и защитена 
среда;  подготвя конкурентоспособни и социално адаптивни 
личности, владеещи общите основи и закономерности на 
човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена 
чуждоезикова и профилирана подготовка, способности за 
ефективно използване на информационните и комуникационни 
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технологии. В СУ „Яворов” работи мотивиран и 
висококвалифициран преподавателски екип, готов да осигури 
дълготрайна устойчивост на системата и отговор на 
предизвикателствата на бъдещето, воден от кредото “ Обич, 
знание и мъдрост за нашите деца”. 

 

 В  СУ “Пейо Крачолов Яворов” понастоящем се обучават 860 

ученици в 37 паралелки.  Екипът на училището се състои от 90 

специалисти, съответно: 78 педагогически и 12 непедагогически 

персонал.  

Желаещите да кандидатстват в СУ „Пейо Крачолов Яворов” 

след  VII клас могат да избират между следните профили:  

1. профил – Софтуерни и хардуерни науки  

( с интензивно изучаване на английски език); 

2. профил – Природни науки   

 (с разширено изучаване на английски език). 

 

 

IV. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 

 

Учебна година 
 

Брой ученици Брой паралелки 

2020/2021 859 37 

2019/2020 865 39 

2018/2019 935 41 

2017/2018 895 39 

2016/2017 879 38 

 
През същите учебни години състоянието на персонала е следното: 
 

Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 
персонал 

ПКС и 
научна 
степен 

2020/2021 12 78 66 магистри, 
10 бакалаври, 

2 д-р на науките 

55 
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2019/2020 
 

6 74  60 магистри, 
 12 бакалаври 

2 д-р на науките 

 
47 

2018/2019 
 

6 82 
 

67 магистри, 
5 бакалаври 

43 
 

2017/2018 
 

6 
 

80 
 

66 магистри, 
5 бакалаври 

42 
 

2016/2017 9 78 65 магистри, 
6 бакалаври 

1 д-р на науките 

41 

 
 

СУ „П. Яворов“ е със статут „иновативно училище“, в което са 

осигурени условия и е осъществена подкрепа за създаване и 

прилагане на иновации, чрез въвеждане на които се 

модернизира и образователната среда. Въвеждат се иновативни 

елементи в организацията и съдържанието на обучението; 

прилагат се нови методи на преподаване, разработено по нов 

начин учебно съдържание. Създаден е и функционира 

училищен STEM Център – специално изградено и оборудвано 

учебно пространство с фокус върху изучаването и прилагането 

на компетентности в областта на природните науки и 

технологиите. 

В СУ „П. Яворов“ се осигурява пълноценна заетост на 

учениците в рамките на учебния процес за овладяване на 

ключовите компетентности; поддържат се извънкласни 

дейности, в които се разгръща творческия потенциал на децата, 

утвърждават се позитивни поведенчески модели на емпатия и 

подкрепа. Заниманията по интереси се организират в 

съответствие с желанията на родителите и учениците, както и с 

възможностите на училището. 

Приоритет в работата ни е инвестицията в развитието и 

квалификацията на педагогическите специалисти. Нашите 

преподаватели в голямата си част са мотивирани да следват 

актуалните тенденции в съвременното образование и се стремят 
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не само към директен пренос на знания по оста учител-ученик, 

но и към формиране на умения за самостоятелно и критично 

мислене, за работа в екип и личностно развитие. Полагат се 

системни усилия за преход от преподаване на знания към 

усвояване на ключови компетентности. 

Цялостната политика за приобщаване е насочена към 

създаване на условия за подкрепа на индивидуалността на всеки 

наш ученик. Осигурява се подкрепа за личностно развитие на 

учениците със специални образователни потребности. В 

началото на отминаващата учебна 2020/2021 година 

ръководството на училището направи важна стъпка в тази 

посока, като откликна на острата необходимост от разкриване 

на щат за назначаване на специалисти – ресурсен учител и 

логопед. Целенасочено се надграждат резултати чрез 

изпълнение на мерки за подкрепа на всички ученици, които 

срещат затруднения в усвояване на учебното съдържание. 

СУ „Пейо Яворов“ избира организацията, методите и 

средствата за обучение. Тази възможност автономно да 

разработва правилник за дейността си, учебни планове, учебни 

програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да 

разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в 

зависимост от потребностите на учениците, е осъзната наша 

отговорност. 

Училищното ръководство и целият екип специалисти 

реагира отговорно и експедитивно на сериозното 

предизвикателство COVID-19 и конкретно на въвеждането на 

нов тип обучение от разстояние в електронна среда чрез: 

проучване техническата осигуреност на учителите и учениците 

за работа в ОРЕС; организиране обезпечаването на учителите с 

технически средства; подпомагане на ученици за обезпечаване с 

технически средства за включване в ОРЕС; определяне начина 

на ОРЕС в зависимост от възможностите на училището, 

техническата и технологична обезпеченост, както и от 

възрастовите особености и дигиталните умения на учениците; 

избиране на електронна образователна система за обучение; 
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създаване на нова организация за: провеждане на заседания на 

педагогическия съвет, екипна работа между преподавателите, 

отбелязване на национални и училищни празници и др. 

 

V. SWOT АНАЛИЗ 

 

• Идентифициране  на  силните и слабите страни; 

• Определяне на основните показатели от дейността на 
институцията; 

• Определяне на възможности. 

 
 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 
 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 
СИЛНИ СТРАНИ 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
√ Успешен и сработен ръководен 
екип, работеща вътрешна 
нормативна уредба; 
√ Много добре комплектован и 
висококвалифициран учителски 
колектив; 
√ Успешна реализация на план-
приема на ученици; 
√ Добри образователни резултати 
при външно оценяване и ДЗИ, 
висок процент приети 
зрелостници във ВУЗ; 
√ Проектно базирано обучение; 
√ Изградена система за 
повишаване квалификацията на 
учителите; 
√ Въведени  иновативни елементи 
по отношение на организацията 
и съдържанието на обучението, 
методите на преподаване, на 
образователната среда – 
физическа и електронна; 
√ Административна и 

 
√ Единни европейски стандарти 
за 
качество на образованието; 
 
√Определен стандарт за 
едногодишна издръжка на 
ученик; 
 
√ Система за кариерно развитие 
на учители и възпитатели; 
 
√ Разнообразие от съвременни 
учебно-технически средства за 
реализиране на образователно-
възпитателната програма; 
 
√ Приложение на 
трансдисциплинарния подход; 
 
√ Оптимизиране на екипната 
работа в различните 
направления; 
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методическа дигитализация на 
образователния процес:  

- електронен дневник; 
дигитални протоколи за 
обмен на информация с 
МОН, РУО, други 
институции и с родителите 
на учениците; електронна 
платформа, оптимизираща  
интензивния 
вътрешноучилищен обмен.  

- интерактивна среда за 
работа и квалификация, 
включваща наличие на 
облачна платформа, 
интерактивни дъски, очила 
за виртуална реалност, 
лаптопи, таблети, 
приложения към 
смартфони. 

 

√ Динамично планиране, 
възможности за  бързо и плавно 
преминаване от присъствено 
обучение към обучение от 
разстояние в електронна среда 
(ОРЕС) 
√ Създадени условия за 
въвеждането на 
информационните технологии в 
организиране и провеждане на 
учебния процес по всички 
предмети; 
√ Съвременна  предметно-
пространствена учебна среда; 
√ Участие на училището в 
програми и проекти за 
осигуряване на техника, STEM, 
МОН, Еразъм+; 
√ Добро управление на 

√ Въведена система за делегирани 
бюджети; 
 
√ Възможности за реализация на 
собствени приходи; 
 
√ Разписана нормативна уредба в 
системата на образованието; 
 
√ Възможности за участие в 
национални и международни 
оперативни програми за 
развитие на образованието; 
 
√ Разширяване на дейностите по 
превръщане на училището в 
желана територия за учениците; 
 
√ Превенция за свеждане до 
минимум броя на учениците, 
преждевременно напуснали 
училище; 
 
√ Разработване на по-ефективни 
механизми за включване на 
родители в училищния живот и 
инициативи чрез активно 
участие в училищното 
настоятелство и обществения 
съвет; 
 
√ Стимулираща среда за 
превръщане на училището в 
желана територия чрез 
разгръщане на по-мащабна и 
съобразена с потребностите 
извънкласна дейност 
посредством сформирането на 
клубове по интереси, 
организация на допълнителни 
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финансовите средства в 
условията на делегирани 
бюджети; 
√ Утвърдени традиции в 
чуждоезиковото обучение; 
√ Профилиране на обучението в 
гимназиален етап; 
√ Изградена  училищна STEM 
среда; 
√ Сформирани групи ПИГ – 1.-5. 
клас; 
√ Ефективна и резултатна екипна 
работа на помощните училищни 
комисии; 
√ Наличие на  високоефективна 
програма и отлично подготвен  
екип от педагогически 
специалисти за многопластова 
реализация на целите на 
приобщаващото образование с 
акцент върху работата с деца със 
СОП; взаимодействие на класните 
ръководители с ЕПЛР, ефективна 
работа на ЕПЛР; 
√ Утвърдени практики и изграден 
екип за подготовка и реализация 
на проекти; 
√ Активна извънкласна дейност; 
създадени условия за изяви на 
интересите и творческите 
способности на учениците; 
√ Добър сграден фонд и 
материална база – 
специализирани и технологично 
оборудвани кабинети, училищен 
STEM център: лаборатория, 
зоокът, зимна градина; 
компютърни зали, библиотека, 
актова зала за масови инициативи 
с тържествен и образователен 

спортни дейности; 
 
√ Сформиране на  групи ПИГ в 
6.клас; 
 
√ Последователна политика за 
въвеждане на униформени 
елементи. 
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характер, физкултурен салон; 
функциониращ училищен стол; 
кътове за игра, голямо дворно 
пространство. 
√ Съвременен сайт с модерна 
визия, лесен и удобен за ползване; 
√ Обезпечено здравно 
обслужване. 
 

 
СЛАБИ СТРАНИ 

 
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

 
√ Висок дял на учениците, които  
не притежават функционална 
грамотност в областта на 
четенето, математиката и 
природните науки. Недостатъчна 
мотивация за постижения; 
√ Незадоволително равнище на 
дигиталните умения на 
участниците в образователния 
процес; 
√ Негативни последствия от 
продължителните периоди на 
ОРЕС с недостатъчна мотивация 
на учениците за усвояване на 
знания; 
√ Поддържане на трайна 
тенденция към агресивно 
поведение на учениците от все 
по-ранна възраст; 
√ Липса на необходимото 
единомислие и взаимодействие с 
родителите като резултат от 
тяхната ангажираност и/или 
незаинтересованост; 
 √  Изоставане в процесите на  
оптимизиране и модернизиране 
на образователната среда в 
контекста на нарастващия дял на 

 
√ Противоречиво отношение на 
обществото към образованието и 
училището; 
√ Отрицателно влияние на 
средата върху възпитанието на 
учениците и мотивацията за 
учене; 
√ Тенденция към увеличаване 

броя на учениците с асоциално 

поведение и ниска мотивация за 

учене; 

√ Намаляване броя на учениците; 

√ Обществен негативизъм към 

учителската професия; 

√ Слаба заинтересованост на 

голяма част от родителите по 

отношение случващото се в 

училище; 

√  Постоянни изменения в 

нормативната уредба и 

произтичащо от това 

недостатъчно познаване на 

същата; 

√  Голям обем нормативни 

актове, без конкретни указания 
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иновативните практики и 
дигитализацията на учебния 
процес;  
√  Недостатъчно благоустроено 
дворно пространство, остарели 
спортни съоръжения; 
√  Тежки бюрократични 
процедури с протоколи, анализи 
и отчети в областта на 
приобщаващото образование при 
изпълнение на общата и 
допълнителната подкрепа. 
√ Изоставане в областта на 
ученическото  самоуправление,  
неефективна ученическа 
организация; 
√ Недостатъчна реклама по 
отношение приема на учениците 
и тяхната успешна реализация,  
на постиженията на наши 
възпитаници и преподователи в 
различни области, работата по 
проекти и пр.; 
√ Отлагане на процеса на 
атестиране на педагогическите 
специалисти;  
√ Консервативни родителски и 
преподавателски  нагласи и 
ограничена подкрепа за 
изпреварващи промени в подхода 
към образователния процес и 
развитието на иновативните 
практики. 
√ Недостатъчен брой 
дългосрочни и ефективни 
външни партньорства. 
 

по прилагането им; 

√ Недостатъчно разписани 

процедури и политика по 

прилагането им; 

√ Ангажимент към прилагане на 

специфични нормативни актове, 

некасаещи пряко 

образователната система; 

√ Недостатъчно развита система 

на организационна култура 

между институциите за 

методическа подкрепа, 

фокусирана върху 

индивидуалния напредък на 

всеки ученик; 

√ Недостатъчно развита система 

от единни индикатори за 

отчитане институционалния 

напредък на училището по 

определена тема в контекста на 

резултатите от обучението. 

 

 
VI. МИСИЯ,  ВИЗИЯ 
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1. МИСИЯ 

Осигуряване на безопасна и конкурентна образователна и 

възпитателна среда за учене и труд и превръщане на СУ „П. Яворов“ в 

модел на съвременна образователна институция с високо качество на 

образованието според държавните образователни стандарти. 

Осъществяване на многостранно възпитателно въздействие, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на 

учениците. 

Формиране на личности, усвоили общочовешки и национални 

ценности, притежаващи компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активно съзнание и 

поведение на граждани на глобалното общество.  

 

2. ВИЗИЯ 

Разработването на настоящата стратегия има за цел определяне в 

училищен мащаб на цели и приоритети, ефективно използване на 

ресурсите за постигането им, формулиране на критерии за измерване и 

оценка на извършената работа, анализиране на взаимодействията на 

училището с външната среда, идентифициране на области за развитие. 

1. СУ „П. Кр. Яворов“ - Пловдив ще запази своя облик и традиции и 

същевременно ще се развива съобразно с новата образователна 

структура като средно училище, с: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

 - прогимназиален етап: 5. – 7. клас; 

         - гимназиален етап:  

• 8-10 кл. 

• 11-12 кл. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде 

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози със 

съвременно мислене и потенциал успешно да приложат 

стандартите на новия ЗПУО. 

3. СУ „Пейо Крачолов Яворов“ е определено за иновативно при 

спазване на изискванията, определени в ЗПУО и ДОС, на следните 

основания: 
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• разработени и въведени иновативни елементи по отношение на 

организацията и/или съдържанието на обучението; 

• организирани по усъвършенстван начин механизми на 

управление и обучение; оптимизирана и адаптирана към 

изискванията учебна среда; 

• използване на нови методи на преподаване; 

• разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни 

програми и учебни планове. 

4. С автономията, която ни предоставя новият ЗПУО, ще се 

оптимизират профилите, учебните планове и учебната програма 

в зависимост от потребностите на учениците; ще се разработят 

програми за избираеми,  допълнителни и факултативни  форми 

за придобиване на компетентности. 

5. Ще приложим  по целесъобразност различните форми на 

обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна и 

индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем 

достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

6. Ще продължи модернизирането на учебната и спортната база. 

7. Ще се запазят и обогатят добрите традиции в работата на екипите 

от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен 

учител, логопед, педагогически съветник, преподаватели, с цел 

осигуряване на допълнителна подкрепа на деца и ученици с 

идентифицирана необходимост от приобщаване и социализация 

в отговор на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование. 

8. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност. 

9. Осъществяване целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване 

на специализирана помощ при подготовката, за развиване на 

таланти и удовлетворяване на потребности и интереси на 

учениците. 

10.  Динамизиране на работата по проекти чрез разширяване 

периметъра на работещите по тях – ученици, родители, учители, 
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представители на Обществения съвет и на местните общности, 

както и насърчаване на тяхната инициативност. 

11.  Създаване и утвърждаване на навици за здравословен начин на 

живот.  

12.  Разширяване на дейностите по превръщане на училището в 

желана територия за учениците. 

 Водени от убедеността, че ясната визия за бъдещето и 

дългосрочното целеполагане са в основата на успеха, ние се надяваме 

прилагането на стратегията да допринесе за постигане на ново качество 

на образованието в СУ „Пейо Крачолов Яворов”.  

 

 

3. ПРИНЦИПИ 
 

√ Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и 

предлаганите мерки със законите и подзаконовите 

нормативни актове. 

√ Прозрачност – всички стратегически документи и 

вътрешни нормативни актове на училището да бъдат 

публично достъпни. 

√ Обратна връзка – получаване на отговори и реакция на 

предложенията на участниците в комисиите и 

предложенията на ПС. 

√ Приемственост – разработената стратегия не отрича вече 

поети ангажименти в образователната институция и не ги 

подменя с нови. Добрият опит ще бъде съхранен и 

обогатяван. 

√ Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва 

да имат равни възможности за участие в планирането и 

реализирането на дейностите по изпълнение на 

стратегическите и оперативни цели. 

 

VII. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

В резултат на SWOT-анализа са определени приоритетни области за 

развитието на образованието и обучението в СУ „П. Яворов” до 2024 

година. Те обхващат значимите  хоризонтални предизвикателства пред 
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училището в контекста на дефинираните основни цели и очаквани 

резултати при следване на цялостен подход. 

 

 

 

 

 

 

Първа приоритетна 

област 

Осигуряване на 

качествено 

образование и 

обучение с устойчиво 

развитие на 

образователни 

компетентности в 

съответствие с 

потребностите за 

личностно развитие на 

учениците; 

 

 

 

Втора приоритетна 

област 

Широко разгръщане 

на образователни 

иновации, дигитална 

трансформация на 

учебния процес  и  

гарантиране на 

ефективна 

образователна  среда; 

 

 

Трета приоритетна 

област 

Екипна работа на 

мотивирани, 

креативни  и 

висококвалифицирани 

учители; 

 

 

Четвърта 

приоритетна област 

Осигуряване на широк 

спектър от 

извънкласни форми 

като  условие за 

творческо разгръщане  

и личностна изява на 

учениците.  
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1. Първа приоритетна област 

Осигуряване на качествено образование и обучение с устойчиво 

развитие на образователни компетентности в съответствие с 

индивидуалните личностни потребности на учениците. 

 

√ Цели и групи мерки/дейности: 

 

1.1. Повишаване качеството на обучение и осигуряване на 

условия за пълноценно развитие на учениците; 

- Повишаване нивото и задълбочаване устойчивостта на 

родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии, както и 

тези по всички природоматематически и хуманитарни 

дисциплини; STEM базираното обучение; 

- Повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към 

различни форми и начини за практическо прилагане на учебното 

съдържание и овладяване на компетентности. 

- Проследяване напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите от обучението им; 

- Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран 

подход с нуждаещи се от подкрепа ученици; 

- Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 

усвояването на нови знания и практическата приложимост на 

преподавания материал; 

- Индивидуално консултиране при установяване на дефицити или 

нужда от подкрепа за напреднали ученици; 

- Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с 

намалена успеваемост; 

- Успешно участие в НВО и доразвиване системата на вътрешно 

оценяване резултатите от обучението на учениците; 

- Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност 

и самоусъвършенстване; 

- Развиване на умения за критично мислене при търсене и 

използване на информация от различни източници и 

разпознаване на фалшива информация; 
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- Развиване на нагласи у учениците за формиране и отстояване на 

активна гражданска позиция; 

- Осигуряване на безопасни условия на учене и работа и тяхното 

актуализиране при извънредни ситуации. 

 

 

1.2. Осигуряване на обща  и допълнителна подкрепа; 

- Индивидуален подход при оказване подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

- Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на 

риска от тях; 

- Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в 

училището; 

- Реализиране на превенция на насилието и агресията между 

ученици и утвърждаване на позитивни поведенчески модели; 

- Създаване на подкрепяща среда за ученици, склонни към прояви 

на насилие и агресия; 

- Реализиране на превенция на тютюнопушенето, употребата на 

алкохол и психоактивни вещества сред учениците; 

- Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на 

училището и подобряване безопасността на материалната база; 

- Създаване на подходящи условия за провеждане на занимания по 

интереси, съобразени с потребностите на учениците; 

- Допълнително обучение по учебни предмети и допълнително 

консултиране при установена потребност; 

- Морално и материално поощряване на учениците с цел 

повишаване мотивацията за учене и постижения; 

- Надграждане на положителните педагогически практики от 

дейността на ЕПЛР в училището с цел предоставяне на оптимална 

допълнителна подкрепа на децата със СОП, с изявени дарби, 

хронични заболявания и децата в риск; 

- Оптимизиране на взаимодействието с родители. 

 

1.3. Внедряване на компетентностния подход в образователния 

процес; 
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- Актуализиране на учебните планове с цел балансиране на 

учебното време за придобиване на ключови компетентности и 

умения за живот и работа в 21. век; 

- Интегриране на учебното съдържание с фокус върху ключовите 

компетентности; 

- Прилагане на образователни методи, свързани с повишаване 

успеваемостта на учениците в обучението; 

- Поставяне на ученика в активна позиция по отношение 

усвояването на нови знания и практическа приложмоста на 

преподавания материал; 

- Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците 

във всеки етап на обучение за откриване и формулиране на 

интересите им в сферата на професионалната реализация; 

- Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и 

емоционална интелигентност от начален етап на обучение; 

- Формиращо оценяване и самооценяване; 

- Развитие на ключови компетентности и умения за живот през 21. 

век чрез средствата и формите на различните изкуства, науки, 

технологиите и спорта. 

 

1.4. Осигуряване на по-висока степен практическа приложимост 

на обучението и ориентирането му към конкретни 

резултати; 

- Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към 

овладяване на ключови компетентности и разкриване потенциала 

на учениците да решават проблеми; 

- Развиване на умения у учениците за работа в екип; 

- Формиране на умения у учениците да използват придобитите 

компетентности при изпълнение на всекидневни задачи, за 

справяне в сложни и непознати житейски ситуации и динамично 

променяща се околна среда; 

- Придобиване на интегрален микс от компетентности чрез 

свързване на знанията и уменията от различни области за 

прилагане на наученото в практически ситуации, поощряване на 

ученето чрез преживяване и решаване на реални проблеми; 
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- Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална, 

медийна грамотност и дух на предприемчивост и иновации; 

- Разширяване и стимулиране на формите за обучение и 

възпитание в духа на демократичното гражданско общество, 

патриотизъм, екологично възпитание, потребителска култура, 

физическа култура и спорт; 

- Ориентиране към обучение, формиращо знания и умения за 

живот с фокус към здравното образование, здравословното 

хранене, оказване на първа долекарска помощ, безопасно 

движение по пътищата. 

 

 

2. Втора приоритетна област 

Широко разгръщане на образователни иновации, дигитална 

трансформация на учебния процес  и  гарантиране на ефективна 

образователна  среда. 

 

√ Цели и групи мерки/дейности: 

 

2.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

- Разширяване обхвата на образователни иновации в организацията, 

управлението, образователното съдържание, методите на 

преподаване и образователната среда; 

- Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни 

решения във всички сфери на училищния живот; 

- Активизиране на професионалната общност по посока екипна 

работа при вземане на решения, предлагане и реализиране на 

иновации; 

- Текущ обмен на данни и опит между педагогическите 

специалисти, свързани с постиженията на учениците; 

- Създаване на механизми за самооценка на иновационните 

дейности чрез споделяне на иновативни практики от страна на 

учениците и родителите им; 
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- Създаване и съхраняване на база от видеоматериали, 

интерактивни уроци, добри практики, които да се ползват от 

всички учители; 

- Мотивиране за учене чрез проектно базирано обучение както в 

присъствена форма, така и в ОРЕС на базата на интегрирано 

знание, критично мислене и самооценка. 

 

2.2. Иновации в образователния процес 

- Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи 

или индивидуално в различни режими на работа; 

- Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез 

проектно базирано обучение, развитие на езиковите и 

комуникативни умения; 

- Ефективно използване на обособената STEM среда за прилагане на 

нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за 

усвояване на устойчиви знания и професионална ориентация в 

областта на високотехнологичните индустрии; 

- Сътрудничество между преподавателите за мултиплициране на 

ефективни иновации; 

- Партньорства с други образователни институции за споделяне на 

иновативни практики; 

- Използване на международни образователни практики. 

- Обезпечаване информираността на родителите за въведените 

образователни иновации. 

2.3. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез 

дигитални ресурси 

- Обезпечаване на високотехнологична образователна среда и 

условия за преподаване; 

- Балансирано използване на дигиталните образователни решения 

и на традиционното учене съобразно възрастта на децата; 

- Развиване на уменията на педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда, а така също  за разработване и 

използване на дигитално учебно съдържание; 
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- Формиране на компетентности у учениците и педагогическите 

специалисти за създаване, редактиране, обогатяване и 

актуализиране на дигитално учебно съдържание; 

- Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за 

разпознаване на рискове, заплахи, фалшиви новини; 

- Постоянен ефективен контрол от страна на педагогическите 

специалисти за спазване на правилата за работа в мрежата на 

ученици; 

- Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в 

интернет на учениците от ръководителя на компютърия кабинет, 

съвместно с интернет доставчика; 

- Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на 

педагогическа подкрепа за ОРЕС за всички ученици в случаи на 

епидемии, природни бедствия, както и за тези ученици, които 

попадат в рискови категории и не могат да посещават училище 

поради здравословни причини и/или са със специални 

образователни потребности; 

- Осигуряване за безвъзмездно ползване на достъп до електронно 

четим учебник на съответните учебници – печатни издания за 

учениците от I до VII клас; 

- Продължаващо внедряване и изполване на образователни 

технологии с цел повишаване ефективността на образователно-

възпитателния процес в реална среда и по време на обучение в 

електронна среда. 

 

3. Трета приоритетна област 

Екипна работа на мотивирани, креативни  и висококвалифицирани 

учители 

 

√ Цели и групи мерки/дейности: 

3.1. Партньорство и единодействие на професионалната 

училищна общност. 

- Ефективна управленска дейност; 

- Активно включване на учителите във вземането на решения, 

касаещи всички аспекти от дейността на училището чрез 
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участието и работата им в училищните помощни комисии, при 

взимане на управленски решения с дълготраен ефект върху 

училищната общност; 

- Създаване на условия за подкрепа/менторство на млади учители; 

- Изграждане на система от форми на сътрудничество за 

осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна 

комуникация и загриженост между всички участници в 

образователния процес; 

- Насърчаване към спазване на морално-етичните норми, залегнали 

в създаването на Етичния кодекс на училището, колегиалността и 

взаимната подкрепа при абсолютна нетолерантност към прояви, 

уронващи престижа на учителската професия; 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и 

обществените организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите хора. 

 

 

3.2. Стимулиране на креативността 

- Разширяване на партньорствата с правителствени и 

неправителствени организации, представители на образованието 

и бизнеса;  

- Включване чрез проекти в национални програми и програми на 

ЕС и продължаване на акредитацията на училището по Еразъм; 

- Използване на международни образователни практики и нови 

технологии; 

- Насоченост към все по-широко прилагане на компетентностния 

подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния 

процес; 

- Създаване на условия за подкрепа на екипната работа на 

учителите за интегриране на учебното съдържание, за ефективно 

осъществяване на междупредметни връзки и за работа върху 

усвояване на свързващите компетентности на учениците; 

- Насърчаване на учителите към включване в специализирани 

обучения за ефективно педагогическо взаимодействие в 

съответствие с принципите за устойчиво развитие; 
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- Интегриране на дигиталната и медийна грамотност в обучението 

по всички учебни предмети. 

 

3.3. Насърчаване на повишаване квалификацията на 

учителите 

- Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното 

развитие и професионално усъвършенстване на педагогическия 

екип; 

- Високи изисквания към собствената научна и методическа 

подготовка. 

- Повишаване на изискванията към работата на учителите; 

- Усъвършенстване на създадената система за квалификация на 

кадрите; 

- Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – 

тренинги, дискусии, лектории, семинари, научно-практически 

конференции – в присъствена и електронна среда; 

- Създаване на благоприятни възможности за повишаване на 

постигнатата професионално-квалификационна степен; 

- Обвързване на постигнатата професионално-квалификационна 

степен с допълнително материално стимулиране, предвидено във 

вътрешните правила за работната заплата; 

- Активно участие в системата от стимули за повишаване на 

мотивацията на педагогическите кадри за професионално 

усъвършенстване; 

- Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за 

контрол; 

- Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на 

непрекъснато образование с цел придобиване на необходими и 

полезни нови умения; 

- Обезпечаване на възможности за квалификация и подкрепа за 

учители, работещи с надарени деца, с ученици в риск и ученици 

със специални образователни потребности; 

- Разширяване обсега на дигиталните компетентности на 

педагогическите специалисти за прилагане на новите технологии, 

за облачни ИКТ услуги, за иновативни дигитални методи на 



 25 

преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност 

в обучението по всички учебни предмети. 

 

4. Четвърта приоритетна област 

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми като  условие 

за творческо разгръщане  и личностна изява на учениците. 

 

√ Цели и групи мерки/дейности: 

4.1. Усилия в посока постигане на оптимално ниво на 

вътрешна мотивация за участие в извънкласни форми на 

учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна 

работа, свързана с училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности 

- Екскурзии с образователно-възпитателна цел; 

- Участия в олимпиади, изложби, национални и регионални 

конкурси, състезания и турнири; 

- Отбелязване на тържествени събития и ритуали от Националния 

календар; 

- Подчертаване на националната и училищна символика; 

- Откриване на заложбите на всеки ученик и създаване на условия за 

тяхното разгръщане и развитие. Качествено прилагане на 

индивидулния подход в работата с учениците. 

- Осигуряване на възможности за развитие на интересите и 

способностите на учениците чрез ангажиране на свободното им 

време; 

- Пълноценно използване на ресурсите на дигиталните технологии 

за запознаване на учениците със световни културни феномени, 

личности, събития. 

4.2. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на 

свободното време и са насочени към разгръщане на 

творческия потенциал на децата 

- Създаване на комплексни предпоставки за пълноценна, 

разнообразна изява на творческите заложби на учениците; 
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- Създаване на условия за активна и широкоспектърна извънкласна 

дейност на учениците; 

- Развитие на система от извънкласни форми, разширяващи  

социална среда на децата и надграждащи  придобитите в 

образователния процес компетентности; 

- Привличане и мотивиране на учениците за включване в 

извънкласни занимания; 

- Обсъждане на възможности и предизвикателства по посока 

възраждане богатите традиции на СУ „П. Яворов“ в областта на 

извънкласните занимания; 

- Популяризиране на постиженията на ученици и учители; 

- Морално и материално стимулиране на ученици с активно 

участие и значими постижения в извънкласни форми за изява; 

- Предоставяне на свободен достъп до училищната материална база 

за провеждане на различни видове дейност; 

- Участие в събития от културния календар на районно и градско 

ниво; 

- Осъществяване на активно взаимодействие с културните 

институти и творческите организации като възможност за 

развитие, насърчаване и изява на творческите интереси и 

възможности на учениците; 

- Информиране, подкрепа и стимулиране на учениците за участие в 

инициативи със състезателен характер от различни тематични 

области. 

- Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с 

подрастващи. 

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ  

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СТРАТЕГИЯТА 
✓ Чрез средства от бюджета на училището. 

✓ Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни 

инициативи на учениците. 
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✓ Чрез кандидатстване по проекти. 

✓ Чрез дарения.  

 

План за действие с финансиране 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 
цялостна концепция за 
провеждане на образователния 
процес – Годишен план, 
училищен учебен план и 
програми, Етичен кодекс, 
планове на методически 
обединения и комисии, план-
прием, целодневно обучение. 

Делегиран 
бюджет 

до 15.09. 
на всяка 
година 

2. Обновяване и оборудване на 
нови класни стаи и кабинети. 

Делегиран 
бюджет и външно 
финансиране 

към м. IX 
на всяка 
учебна 
година 

3. Изграждане на фитнес на 
открито с оглед превръщането 
на СУ „Яворов“ в „желана 
територия на учениците“. 

Делегиран 
бюджет  

октомври  
2021 г. 

4. Постоянен достъп до интернет в 
рамките на цялото училище. 
 

Делегиран 
бюджет  

постоянен 

5. Монтиране на мултимедия във 
всяка класна стая и кабинет. 

Делегиран 
бюджет и 
дарения 

постоянен 

6. Ремонтни дейности – кабинети, 
ограда, спортни площадки, 
физкултурен салон и др. . 

Делегиран 
бюджет, дарения 

постоянен 

7.  Финансово обезпечаване на 
утвърдените иновативни 
практики. 

Делегиран 
бюджет, дарения 

септември  

8. Повишаване на квалификацията 
на педагогическия състав чрез 
участия в различни квалифика-
ционни форми. 

Делегиран 
бюджет, 
синдикати, 
община 

постоянен 
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9. Разработване, спечелване и 
реализиране на национални и 
европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

10. Продължаване на традицията за 
провеждане на благотворителен 
Коледен базар 

Дарения всяка 
учебна 
година 

11. Поетапно възраждане на 
традицията за въвеждане на 
униформено облекло 

УН постоянен 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

➢ Срок за изпълнение на тази стратегия е периодът 2021 - 2024 

година. 

➢ Стратегията се актуализира на всеки 4 години и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището 

или на нормативните актове за средното образование. 

➢ Със стратегията за развитието на училището са запознати 

всички членове на колектива, учениците и родителите.  


