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Предложената Стратегическа рамка кореспондира с изпълнението на поети ангажименти от училището към постигане на образователните 
стандарти, разработени от МОН. Включените в нея мерки се стремят да се справят с предизвикателствата на 21.век относно образованието, 
обучението, ученето и социалната и емоционална интелигентност на младите хора. За постигането им ще се акцентира върху развитието на 
функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки, технологиите и дигиталните умения. 

Заедно с това ще се работи и върху изграждането на т.нар. „меки умения“ при учениците и педагогическата колегия – критично мислене, 
изказване на информирано мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и умения за работа в екип. Чрез предложените мерки ще 
се работи не само за придобиване на знания и умения у децата, а и за формиране на ценности и ценностно -ориентирано поведение, в което наши 
партньори ще бъдат родителите. 

От изключителна важност за нас, учителите, е да бъдем креативни, иновативни и вдъхновяващи, за да постигнем стоящите пред нас задачи: 
използване на интерактивни методи за активно взаимодействие между участниците в образователния процес, персонализация на учебното 
съдържание и ориентация към резултати. За повишаване на качеството на образованието е необходимо да провокираме у учениците стремеж към 
постоянство и професионализъм, развитие и взаимопомощ, и да ги мотивираме да търсят и развиват творческите си интереси. 

Качественото образование е заложено във философията, мисията и визията на СУ „Константин Константинов“, представени в Стратегията 
за развитие на училището в периода 2020/2024 г., и включва: 

- Ниво на знания, умения и компетентности на учениците; 
- Степен на развитие на личностните качества и социалните компетентности; 
- Удовлетвореност на потребностите на обществото, родителите и учениците;  

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ на 
СУ „К.Константинов“ 

Критерии мерки 

 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС   
1. Качествено и приобщаващо 

училищно образование. 
Ефективност в 
обучителния процес. 
 

1. Използване на различни подходи, методи, техники и технологии на 
преподаване на урока с цел ангажиране на вниманието и повишаване на 
интереса на учениците към учебния процес. 
2. Използване на диференцирани задачи, съобразени с индивидуалните 
възможности на учениците. 
3. Преподаваният материал да е ясно структуриран о онагледен според ДОС 
по учебните програми за всеки клас. 
4. Осигурена подкрепа при прехода от детска градина към училище, и при 
прехода между отделните етапи в училище. 
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5. Екипна работа между учители и други педагогически специалисти в 
организирането на дейностите за обща подкрепа. 
 
 

  Превенция за отпадане от 
училище на деца, 
подлежащи на 
задължително обучение. 

1. Активна работа на учителите по Програмата за превенция на ранното 
напускане на ученици от образователната система. 
2. Непрекъсната информация на родителите за присъствието на децата им в 
клас чрез уведомяване по електронен път (електронен дневник, електронна 
поща и др.) 
3. Включване на учениците в групи за занимания по интереси и подкрепа в 
обучителния процес с цел повишаване на образователните им резултати. 

2. Равен достъп до качествено 
училищно образование. 

Превенция за отпадане от 
училище на деца, 
подлежащи на 
задължително обучение. 

1. Проверката и оценяването на ученическите знания и умения да се 
осъществява по изработените от МО единни критерии. 
2. Внимание и допълнителна ангажираност към ученици с обучителни 
затруднения чрез посещения на часове за консултации и групи за подкрепа. 
3. Диференцирана работа с ученици, показващи високи резултати в учебния 
процес с цел развиване на потенциала им и представяне в конкурси, 
състезания, олимпиади. 

3. Постигане на функционална 
грамотност на високо ниво за 
всеки ученик в СУ „Константин 
Константинов“. 

Ефективно 
взаимодействие за 
личностно развитие на 
децата/учениците. 

1. Насоки и постоянна работа за развитие на умения за самостоятелно учене 
и за работа в група на учениците с цел оптимизиране на знанията им чрез 
структурирани задачи (за часа, за домашна работа). 
2. Насърчаване и мотивиране на учениците за активно участие в 
подготовката за НВО (4., 7. 10.клас) и ДЗИ (12.клас). 
3. Поет ангажимент от ученици, родители и учители за системна подготовка 
по математика и български език и литература с цел повишаване на 
резултатите от НВО. 
4. Екипна работа между класни ръководители, педагогически съветник и 
психолог за развитие на умения за самооценка, самокритичност, 
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самоусъвършенстване и самоуважение у подрастващите с цел подобряване 
на взаимоотношенията в училище. 
5. Своевременни екипни срещи (по график, при необходимост) за 
обсъждане и планиране на конкретни мерки за напредъка на 
децата/учениците. 

  Проследяване на 
напредъка на деца/ученици 
и оценяване на 
резултатите от обучението 
им. 

1. Системен контрол и анализ на показаните резултати на входящо и 
междинно ниво, и годишен резултат с цел проследяване на развитието и 
корекция на използваните мерки по паралелки и випуски. 

   2. Подготовка и реализиране на пробни изпити с учениците по формата на 
НВО – 7. и 10.клас, и анализ на получените резултати към тях. 
3. При поставяне на оценка всеки учител да мотивира ясно получения 
резултат чрез конкретни индивидуални препоръки или писмени рецензии 
при необходимост. 
4. В обучителния процес учителят следи за езиковата грамотност и 
осъществява контрол върху използване на правилни езикови форми от 
учениците. 

4. Приложимост на образованието. Проследяване на 
напредъка на деца/ученици 
и оценяване на 
резултатите от обучението 
им. 

1. При разглеждане на учебния материал на учениците да бъдат 
предоставяни казуси и проблемни въпроси, изискващи решения в реалния 
живот с цел осмисляне значението на знанията им. 
   2. Професионално ориентиране на учениците чрез срещи със специалисти 
в различни области за представяне на професиите им. 
  3.  

Социализация и 
възпитание в 
образователния процес 

1. Оползотворяване на часа на класния ръководител с теми, развиващи 
гражданска позиция и ценности като толерантност, опазване на околната 
среда, здравословен начин на живот и формиране на умения за управление 
на конфликти. 
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2. В работата си с учениците всеки педагогически специалист да използва 
подкрепящ стил на взаимодействие, включващ дружелюбно и 
добронамерено отношение към тях, зачитащ техните потребности и 
интереси, изграждащ доверие и сътрудничество за превръщането им в 
активни партньори на учителя в учебния процес.  
3. Създаване на благоприятна среда за участие на учениците с идеи и 
практически решения в различни училищни форми и събития чрез 
представянето си в Ученическия съвет. 

5. Насърчаване на творчеството и 
иновациите в СУ „Константин 
Константинов“. 

Социализация и 
възпитание в 
образователния процес 

1. В работата си с учениците учителят да създава ситуации, в които 
поощрява, упълномощава и делегира разумни отговорности на обучаващите 
се с цел да се почувстват силни, значими, необходими чрез дейността, която 
извършват. 
2. Чрез използване на проектно-базираното обучение у учениците да се 
изгражда стремеж за отлично разработване на проектни задачи, като най-
добрите да бъдат представяни в уебстраницата на училището с цел 
популяризирането му. 

   3. В училището се осигуряват условия за организиране и провеждане на 
извънкласни дейности (занимания по интереси), развиващи творческите 
заложби на учениците. 

6. Повишаване на уменията, 
капацитета и непрекъснатата 
квалификация на учителската 
колегия в училище. 

Ефективно 
взаимодействие за 
личностно развитие на 
децата/учениците. 

1. Чрез участия в различни форми на квалификационна дейност (МО, 
наставничество, семинари, тренинги, практикуми и др.) всеки учител да 
работи за своето професионално и кариерно развитие и усъвършенстване, 
определени от Стратегията за развитие на училището. 
2. На ниво професионални училищни общности да се създадат условия за 
обмен на добри практики между колегите с цел осигуряване на поддържаща 
квалификация в училището – подготовка, представяне и обсъждане поне на 
1 открит урок за годината във всяко методическо обединение (МО). 
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3. Планираната и реализирана квалификация на педагогическите 
специалисти да бъде насочена към глобалните теми за Използване на 
интеракция и ИКТ в учебните часове с цел повишаване на качеството на 
образованието и постигане на по-високи резултати. 
4. Своевременна актуализация на учителското портфолио в рамките на 
всеки учебен срок.  

7. Сътрудничество с родителите. Превенция за отпадане от 
училище на деца, 
подлежащи на 
задължително обучение. 

1. Да се продължи ефективната и своевременна комуникация между 
родителите и другите участници в образователния процес (срещи, 
консултации, технологии) за тяхната информираност. 
2. Училищният екип да поддържа контакти с извънучилищни институции и 
звена в помощ на пряката си работа в училище за създаване на 
конструктивен социален диалог.  
3. Да се осигурят условия на сътрудничество с родителите при решаване на 
възникнали проблеми. 

Степен на 
удовлетвореност от 
образователния процес 

1. Чрез участие в различни дейности на ниво клас и/или институция 
родителите да бъдат активни партньори в живота на училището. 
2. Продължаване на активната съвместна работа с Училищния съвет. 
3. За установяване степента на удовлетвореност у ученици, учители, 
родители да се изработи, попълни и анализира въпросник/анкета за 
различните страни в учебно-възпитателния процес. 

8. Модернизиране и опазване на 
МТБ на училището. 

Управление и развитие на 
физическата среда. 
 

1. Поддържане на обновения интериор в класните стаи и коридорите в 
съвременен, функционален и безопасен вид чрез въвеждане на дежурства в 
класните стаи. 
2. Осигурена дейност за осъществяването на информационно-технологични 
ресурси за образователния процес. 
3. Изграждане и поддържане на Център за експерименти, роботика и наука 
(STEM - център) в училището с цел акцент върху практическото 
приложения на усвоените знания. 
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4. Създадената уютна обстановка в Библиотечно-информационния център 
да бъде активна част от творческите изяви на училищния екип. 

 
 


