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Настоящата Стратегия за развитие на СУ “Св. Константин -Кирил Философ“ – 

Пловдив  за периода 2020 – 2024 г. е съобразена с: 

 

 Закона за предучилищното и училищното образование; 

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

от вътрешното ни законодателство; 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. 

 Закона за закрила на детето; 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието. 

 Стратегия и Програма за опазване на училищната и околната среда; 

 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст. Национална програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта; 

 Приоритетите на МОН И РУО Пловдив; 

 Други нормативни документи засягащи развитието на образованието. 

 

В унисон с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния 

процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности.  

Дългогодишната история и опит на СУ “Св. Константин-Кирил Философ“  са в 

съответствие с принципа за приемственост.  Стратегията е продължение на 

предходните стратегии и отразява основната цел и приоритетите на училищната 

образователна политика – осигуряване високо качество на образование, непрекъснато 

надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване развитието на 

способностите им в процеса на обучение и възпитание. 

Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в мотивацията, 

нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване мисията на училището: 

качествено образование, основано на личностния подход и отговарящо на 

съвременните потребности  на учениците. 

Училищният състав поема отговорност да провежда училищна политика, в която 

водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и 

младите хора и се ангажира с постигането на планираните резултати при прозрачност и 

отчетност на управлението. През следващите години да се осъществява оптимизиране 

на технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с 

приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на 

общото Европейско образователно пространство. 

 

 

Със Стратегията за развитие на училището са запознати всички заинтересовани 

страни. 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА: 

 



І. Анализ на състоянието на училището и на фактори на външната среда. 

ІІ. Мисия. Визия. Цел на стратегията 

ІІІ. Приоритети в дейността на училището 

ІV. Дейности за постигане на приоритетите 

V. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията  

VI. Външни фактори 

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ФАКТОРИТЕ НА 

ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

 

СУ “Св. Константин – Кирил  Философ“ е общинско училище, обучаващо 

ученици от I до XII клас. През последните четири години на базата на предходната 

Стратегия за развитие, училището е увеличило своите паралелки и е разкрило нови 

класни стаи. 

Училището се радва на добър имидж сред обществеността в район Южен. 

Фактът, че напълно е реализиран приемът в първи, пети, осми и десети клас, е 

показател за това. Всички паралелки са кадрово обезпечени. Доброто представяне на 

учениците в различните етапи на обучение и по-късната им научна и професионална 

реализация в различните социални области, е най-важният признак за качественото 

образование, което получават възпитаниците ни.  Учениците печeлят състезания и 

конкурси на общинско, областно и национално равнище и участват по различни 

проекти по различните предмети. 

Училището ни е едно от първите в града, което от май 2019г. има кабинет по 

религия, който е осветен от Пловдивския Митрополит и чиято цел е да възпитава в духа 

на добродетелите нашите ученици, които по свое желание и желание на родителите 

посещават часове по религия. 

Училището ни има театрални групи, които затвърждават своите успехи на 

различни конкурси и представления на училищни празници. Многобройни награди има 

училищната вокална група. Много са извънкласни дейности, свързани с повишаване 

успеха, както и дейности свързани с различно творчество. Ежегодно участваме в 

благотворителни кампании и провеждаме базари с благотворителна цел. 

 Училището работи и по следните проекти и програми: 

 Национална програма “Заедно в грижата за ученика”, Национална програма 

“Ученически олимпиади и състезания”, Национална програма “Без свободен час”, 
Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Европейски 

проект „Образование за утрешния ден“ 

Среден годишен успех на училището за 2019/2020 г.: мн. добър 4.85 

 

 

 

 

 

1.Ученици 



 През учебната 2020/2021  се обучават 1093 ученици в дневна форма, 

разпределени в 45 паралелки и  11 ученици в самостоятелна форма на обучение: 

І клас – 6 паралелки  

ІІ клас – 5 паралелки 

ІІІ клас – 5 паралелки 

ІV клас – 6 паралелки 

V клас – 7 паралелки 

VІ клас – 5 паралелки 

VІІ клас – 4 паралелки 

VІІІ клас – 2 паралелки 

ІХ клас – 2 паралелки 

Х клас – 1 паралелка 

ХІ клас – 1 паралелка 

ХІІ клас – 1 паралелка 

Повтарящи ученици – един  в самостоятелна форма на обучение. 

Ученици със СОП – 18 

Отпаднали ученици няма. 

Наказани по чл. 139 ал. 1 т.4 – няма.  

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 

1. Пълен обхват на подлежащите на 

задължително обучение деца от района. 

2. Липса на отпаднали от ученици. 

3. Прием на ученици извън района на 

училището. 

4.  Едносменен режим на обучение 

5.  Осигурени безплатни закуски за 

учениците от начален етап по проект 

6. Безплатни учебници за учениците от 

първи до седми клас. 

7. Увеличаване на паралелките и 

учениците. 

8. Успешно приобщаване на ученици със 

специални образователни потребности 

 

1. Недостатъчна мотивация за учене на 

част от учениците в гимназиален етап. 2. 

2. Осигуряват се учебниците, но не и 

учебните помагала към учебниците. 
 
 
 
 

 

 

 

2. Кадрови ресурси - учители 
 

Увеличение на педагогическия състав в сравнение с предходни години, както и 

увеличаване броя на младите падагогически специалисти. През настоящата учебна 

година броят на педагогическия персонал е 91, а непедагогическия 20. Всички учители 

отговарят на изискванията на Наредба 15 за статута и професионалното развитие на 

учитилите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на 

съответната длъжност. Към момента почти всички учители имат V ПКС  и желанието 



за квалификации и обучения е значително нараснало в сравнение с предходни години. 

През изминалите години успешно се въведе кариерното развитие на педагогическия 

персонал. Квалификационната дейност се реализира по утвърден план, съобразен с 

дифицитите и потребностите на работещите педагози. 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ  

 

1. Увеличен педагогически персонал 

2. Всички учители отговарят на 

нормативните изисквания за заемане на 

съответната  за длъжност. 

3. Наличие на добра професионална 

подготовка на учителите. 

4. Назначени педагогически съветник и 

логопед, ресурсен учител. 

5. Сътрудничество с ПУ „Паисий 

Хилендарски” за практическата 

подготовка на студенти и прилагане на 

иновативни практики.  

6. Усъвършенстване на уменията на 

учителите за работа във физическа и 

електронна среда 

7.  Развиване и подобряване на 

индивидуалната и диференцирана работа 

с учениците 

8. Действащи учители - автори на 

одобрени от МОН учебни помагала и 

учебници 

9.Учители, проверяващи НВО в IV, V, VII 

клас.  

 

1. Феминизация на професията 

2. Работа по вътрешно квалификационна 

дейност. 

3. Работа по проекти. 

4. Необходимост от психолог и още един 

ресурсен учител. 

5. Квалифициран персонал за реализиране 

на професионалното обучение във втори 

гимназиален етап.  

 

3. Училищна подготовка, възпитание и социализация 

Образователният процес се осъществя по училищни учебни планове, които към 

настоящия момент отговарят на нармативната учредба и желанията на учениците. 

Прилагането на повече иновативни методи в работата повишава качестовото на 

образование. Силно е представянето на олимпиади и състезания на учениците. 

Резултатите от НВО ІV и VІІ клас са над  средните за страната и съвпадат със редния 

годишен успех на учениците. Добро е представянето на учениците на ДЗИ.  

Средният годишен  успех за 2019/2020 година на учениците от V до ХІІ клас е 

мн. добър 4.85 

 В училище успешно е въведена целодневна организация на учебния процес за всички, 

изявили желание  учениците от І до VІІ клас.  

 

 



СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

1. Качествена подготовка на учениците 

гарантираща им успешна реализация след 

завършване на VII, XII клас 

2. Развиване на творческите способности 

на учениците в областта на театралното 

изкуство и музиката.  

3. Богат избор на извънкласни дейности, 

организирани в училището. 

4. Формиране на активна гражданска 

позиция. 

5. Спазване на традициите на училището 

и познаване на историята му. 

6.Часове по религия  

7. Намален  процент на неизвинени 

отсъствия. 

 

 

1. Резултати под средните в страната по 

някои предмети на ДЗИ. 

2. Недостатъчно единни изисквания при 

оценяването на знанията и уменията. 

3. Недостатъчно използване на проектно 

базираното обучение, изследователска 

работа на учениците и компетентностен 

подход в обучението. 

4. Риск от пренебрегване на библиотеката  

 

 

 

 

4. Учебно - техническа и материална база 

Училището винаги е било обезпечено с необходимата задължителна учебна  и 

училищна документация. Учебните занятия се водят в две сгради, като през последните  

години има обновяване на материалния фонд. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ  

 

1. Безопасност на средата и интериора. 

2. Възможност за използване на 

библиотека за самоподготовката на 

учениците. 

3. Свързване с високоскоростен Интернет 

в училищните сгради. 

4. Изграждане на вътрешна компютърна 

мрежа. 

5.  Избор на единна електронна 

образователна платформа за обучение от 

разстояние. 

6. Обновена и поддържана материална 

база позволяваща едносменен режим и 

целодневни занимания. 

7. Наличие на четири компютърни 

кабинета, кабинет по религия, видеозала, 

актова зала, два медицински кабинета, 

ресурсен и логопедичен кабинет, кабинет 

на педагогическия съветник, 

функционираща библиотека с читалня, 

салони по физическо възпитание и спорт, 

училищен стол. 

  

1. Липса на технически средства в някои 

класни стаи и кабинети. 

2. Старо и нефункционално обзавеждане в 

някои класни стаи и кабинети. 

3. По-малък брой книги съвременна 

литература в библиотеката 

4. Лошо състояние на спортните 

площадки. 

5. Необходимост от обновление на 

физкултурните салони и някои сервизни 

помещения. 

6. Отопление в сградата на ул. „Чорлу” с 

акумулиращи печки. 

 



 

5. Финансиране  

Училището е общинско, първостепенен разпоредител с бюджета е  община 

Пловдив. Работим на делегиран бюджет, което носи своите плюсове за училището.  От 

септември 2010 година можем да реализираме собствени приходи от отдаване на 

обекти под наем и парични дарения. Засега под наем са отдадени ученическият стол, 

павилион за закуски и почасово физкултурният салон. Средствата се привеждат 

ежемесечно по бюджетната сметка на училището. През последната година работим по 

няколко национални програми. 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ  

 

1. Редовно финансиране. 

2. Добро управление на бюджетните 

средства. 

3. Не са допускани неразплатени разходи 

и преразходи по бюджета. 

4. Ежегодно от бюджета се отделят 

средства за ДМА и ДМС и награди на 

персонала. 

 5. Ученически стипендии 

 

 

 

1. Недостатъчно участие на училището в 

проекти за допълнително финансиране. 

 2. Недостатъчно използване на 

възможности за реализиране на 

извънбюджетни приходи.  

 

 

6.Външни фактори 

Училището като организация си взаимодейства с външните фактори, които оказват 

благоприятно влияние. 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

  

1. В училището има изградено и 

регистрирано настоятелство. 

2.  Работи се активно с културни и 

образователни институции 

3. Работи се добре със структурите на 

местната власт – РУ на МВР, РСПАБ, 

Гражданска защита, РКБППМН 

  

1. Недостатъчна работа с НП. 

2. Слаба рекламна политика. 

 

 

 

 

II. МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 



 

МИСИЯ 

 Мотивация, която е в основата на постиженията на учениците и повишаване 

качеството на образование. 

 С педагогически такт и индивидуален подход изграждаме мотивирани, активни, 

знаещи и възпитани деца и ученици, които да се справят с реални житейски 

ситуации. 

 Възпитание в дух на толерантност и търпимост 

ВИЗИЯ  

 Да се изгради облика на училището така, че всяко дете да намери своето 

призвание и да развива своите умения и качества. 

 Да се изгражда екипност на всички нива в образователната организация. 

 Да се постига положителен емоционален климат в училищната среда. 

 Да се осъществява  учебно – възпитателният процес чрез мотивирани и обичащи 

професията си учители, които успешно прилагат стандартите на ЗПУО 

 

 ЦЕЛИ  

 Училището да се възприема като ценност, която пази духа на традициите и 

историята, място, за което да се полагат грижи от всички участници в 

организацията, както и външните такива в лицето на родители. 

 Утвърждаване престижа на училището. То да се приема като организация, 

която е единна и предпочитана в район Южен. 

 Опазване здравето и живота на всички в училищната организация. 

 Повишаване качеството на преподаване и обучение, чрез иновативни методи, 

но също и чрез доказания традиционен метод на обучение.  

 Поддържане на връзката ученик – учител – родител с цел повишаване 

качеството на образованието и знанията на учениците.  

 

 

III. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙСНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес 

във физическа и електронна среда в съответствие с изискванията на ДОС и 

стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България за 

отваряне на европейското образование към света. 

 Цялостна подготовка и реализация на държавните зрелостните изпити, 

държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и 

външното оценяване, повишаване на досегашните резултати. 

  Издигане и запазване престижа на училището в условията на растяща 

конкуренция. 

 Запазване на високото ниво на прием в начален и прогимназиален етап и в 

гимназиален етап.  



 Партньорски модел на общуване между всички участници в учебно-

възпитателния процес /учители, ученици, родители/. 

 Приемственост между отделните етапи в средното образование. 

 Подкрепа на личностното развитие на ученици със специални образователни 

потребности, с емоционални и интелектуални затруднения. 

 Партньорство с родителската общност, с НПО, със заинтересовани страни 

 Развиване и обогатяване на училищната среда. 

 Участие в национални и вътрешни програми и проекти. 

 Реализиране на целите, мерките и дейностите от училищната програма за 

превенция на преждевременно напускане на  образователната система. 

  Повишаване на качеството на учебната дейност чрез повишаване на 

квалификацията на учителите и мотивацията на учениците; 

 Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на 

младите хора, за развитите на техните таланти и способности. 

 Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в 

областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност. 

  Развиване  на различни извънкласни и извънучилищни дейности.  

 Изграждане на навици за здравословен начин на живот, както и в условията на 

COVID 19. 

  Обогатяване книжното богатство на училищната библиотека и превръщането и 

в любимо място за отдих и творчество.  

 Осигуряване на условия за физическо, психическо, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

  Прилагане на различните форми на обучение, заложени в  ЗУО – дневна, 

самостоятелна, индивидуална, комбинирана и в електронна среда, с цел да 

отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да 

предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.  

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

1.Административно-управленска дейност 

1.Утвърждаване на учебни планове в разделите на  разширена, профилирана и 

факултативна подготовка, формиращи облика на училището, съобразени с интересите 

на учениците. 

1.1.Писмено проучване /анкета/ интересите на учениците и техните родители за 

желанията им за изучаване на предмети в разширена, профилирана и факултативна 

подготовка. 

1.2.Съпоставка с конкурентни училища, залагане на дейности, гарантиращи 

привлекателност и мотивирано присъствие в училище. 

1.3.Осигуряване с правоспособни кадри и необходими материално-технически 

средства. 

2.Сформиране на педагогически екип мотивирани и квалифицирани преподаватели, 

обединени от общата цел за издигане рейтинга на училището. 



3.Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива, насочени към 

ефективен образователно–възпитателен процес и благоприятен психоклимат за 

ползотворна дейност. 

3.1.Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез планиране на 

дейности по ЕКК, комисии и др. 

3.2.Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране участието в тях 

3.3.Справяне  с недостатъчната дисциплинираност на учениците и лоши прояви по 

време на учебни занятия. 

4.Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на : 

 участие на училището в програми за финансиране; 

 търсене на контакти с НПО по актуални теми и проблеми; 

 осугуряване на квалифицирани преподаватели и възможности за адекватно 

практическо обучение на учениците от професионалните паралелки; 

 повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във 

вътрешно-училищния живот; 

 мотивиране заинтересоваността  на навременна обратна връзка от страна на 

родителите; 

5.Разработване на критерии за оценка труда на преподавателите в рамките на 

училището и толериране стремежа към реализация и кариера в рамките на училището; 

2.Образователно-възпитателна дейност 

1.Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели. 

1.1.Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и форми. 

1.2.Излизане от шаблона и скуката в класно-урочната система и формите за проверка и 

оценка на знанията и уменията на учениците; 

1.3.Прилагане на интерактивно обучение, иновации, осъществяване на 

меджупредметни връзки, проектно базирано обучение и компетентностен подход. 

2.Обособяване на училището като център на социални и културни изяви, разширяване 

връзките с околната среда за популяризирането  и фиксирането ролята на училището за 

гражданското възпитание на учениците; 

2.1.Прилагане на допълнителни форми на работа с учениците–планирано, по график. 

2.2.Планиране разширяването на връзките с културните институции в града за 

формиране гражданско възпитание у учениците; 

2.3. Прилагане на обучение за утвърждаване на нравствени ценности. 

3. Обогатяване на спортната дейност в училище чрез различни форми и извънкласни 

дейности. 

4. Реализиране  на училищната програма за превенция на отпаднали и преждевременно 

напуснали ученици. 

4.1. Реализиране на мерки за намаляване на отсъствията и  проследяване на 

преместените ученици. 

4.2. Ежегодно актуализиране и реализиране на училищна програма за насърчаване и  

повишаване на грамотността на учениците и възпитание в духа на ценностите; 

4.3. Ежегодно актуализиране на училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден. 

4.4. Финансово подпомагане на ученици в риск чрез възможностите на постановление 

33, чрез училищното настоятелство и чрез дарителски компании. 



4.5. Ежегодно актуализиране на училищна план-стратегия за справяне с тормоза между 

учениците. 

3.Квалификационна дейност. 

1.Планиране вътрешноквалификационна дейност, осигуряваща необходимата 

педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите. 

2.Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на 

конкурентноспособността и професионалното самочувствие. 

3.Планиране на изнесени обучения и  семинари за повишаване квалификацията на 

учителите за обогатяване  формите на вътрешна и външна квалификация. 

4. Подпомагане на новоназначени учители чрез програми за наставническа дейност..

    

5.  Поддържащо обучение  на преподаватели за работа с ученици със социални 

образователни потребности и трудности в обучението;. 

6. Утвърждаване на идеята за споделяне на добри практики между колегите и между 

училищата. 

 

4.Дейности отнасящи се до материално-техническата база. 

1. Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на обзавеждането в 

класни стаи и кабинети.  

1.1.Оборудване  на кабинети с нови  дидактически пособия; 

1.2. Поетапно осигуряване на компютър/лаптоп за всяка класна стая; 

1.3. Осигуряване на актуална педагогическа литература; обогатяване и  поддържане на 

регистър на учебни филми и други дидактически материали; 

1.4. Ремонт на спортни площадки. 

1.5. Търсене на възможности за промяна в начина на отопление в сградата на ул. 

„Чорлу”. 

 

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  

 

1. Ефективност, законосъобразност и приоритеност при управлението на бюджетните 

средства. 

2. Участие в програми за допълнително финансиране 

3.Собствени приходи от отдаване под наем; 

4.Дарения от спонсори; 

5.  Утвърждаване на практика за ежегодни благотворителни дарителски акции от 

родители целево за обновяване на МТБ и УТС в училище;    

5. Използване възможността за осигуряване на собствени приходи съгласно Решение 

№171 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол №15 от 27.05.2010 година.  

 

 

 

 

 

 



VI. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

1.Иницииране на родителска активност за съвместно сътрудничество. 

2.Сформиране на Обществен съвет и успешно сътрудничество и реализиране на 

съвместни дейности за подобряване на работата в училищната институция. 

3.Разширяване на дейността на УН, иницииране на дарителски кампании, съвместно 

участие в проекти. 

4.Организиране на съвместни дейности с ДГ и НУ „ Кл. Охридски”, основни училища в 

района и  популяризиране сред тях успехите на училището ни за привличане на 

ученици. 

5.Сътрудничество с културни институции и университети. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Участници в управлението: 

 Директор, заместник-директори, главни учители 

 Педагогически съветник, училищен психолог 

 Специалисти приобщаващо образование 

 Педагогически персонал 

 Ученици 

 Родители 

2. Роли на участниците: 

 Директор 

- делегира права и задължения към участниците в училищния живот; 

- спазва и прилага държавните образователни стандарти; 

-оказва подкрепа на учителите; 

- подпомага работата на екипите; 

- мотивира чрез различни форми и средства екипите за работа; 

- гледащ в бъдещето и влияещ се от иновациите в образователната система. 

 Заместник – директори  

- делегира права на участниците в училищния живот; 

- координира и подпомага работата в екипите; 

- оказва помощ при прилагането на ЗПУО и ДОС; 

- помага при изпълнение на заповеди и задачи, поставени от директора; 

- сформиране на екипи за работа по проекти и иновативни подходи и методики за 

работа. 

- координира  и подпомага работата в сформиране на екипите и управление на 

качеството на приобщаващото образование  

- оказва помощ при прилагането на ЗПУО и ДОС; 

 Главен учител 

- отговарят на задачи поставени от ЗДУД 

- изпълняват поставените задачи в срок; 

- събират и обобщават необходимата информация от учителите; 

- при необходимост подпомагат дейността на директора 

 Педагогически съветник и училищен психолог 

- консултативна и насърчаваща роля за изпълнение на плановете и програмите; 

- помага при изпълнение на заповеди и задачи, поставени от директора; 



- постоянна връзка с учители, ученици и родители и осигуряване на обратна връзка към 

директора за всичко случващо се в училищния живот; 

- сформиране на екипи за работа по проекти и иновативни подходи и методики за 

работа; 

- индивидуално консултиране при разрешаване на по-сложни казуси. 

 Педагогически персонал-учители 

- изготвяне и прилагане на учебната програма на практика; 

- мотивиране на учениците за пълноценно участие в учебния процес; 

- участие в учебно-възпитателния процес като ръководна и подпомагаща страна в 

класната стая 

- взаимодействие с родителите на учениците от класа 

 Ученици 

- изпълнители и даващи идеи за изграждане на атрактивно и интересно учебно 

съдържание; 

- организиране на работното си място; 

- подпомагане на учителите в реализацията на учебния процес чрез активната си 

дейност в него. 

 Родители 

- подпомагаща и водеща роля едновременно; 

- създаване на добри условия за учене на собствените им деца, както в присъствена така 

и в електронна среда. 

-мотивират и стимулират децата си за пълноценен учебен труд и високи постижения; 

- Обществен съвет; 

- връзка изградена на доверие между учител и родител с цел по-високи постижения на 

учениците. 

 

 

 

Срокът за изпълнение на стратегията е краят на 2024 година. 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училище или на нормативната база на 

средното образование. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за 

дейностите с конкретни срокове и отговорници. 

 

 

 

Директор: 

/Елена Костадинова/ 

 

 

 

 


