
1 
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ” – СЛИВЕН  

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

Весела Паскалева 

Директор на СУ „Константин Константинов“ – Сливен  

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО 

на СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен 

за периода: от 2020/2021 г. до 2023/2024 г. 

Стратегията за развитието на училището е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14/14.09.2020 година на основание чл. 263 
ал.1, т. 1 от ЗПУО, утвърдена е със Заповед № РД-06-1118/14.09.2020 година на директора на училището и е съгласувана с Обществения съвет, съгласно 
Протокол № 3/09.09.2020 година. 

Сливен, 2020 г. 

ж.к. „Дружба”; 044/667519; http://www.kkonstantinov.com/ 



2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

СТРАТЕГИЯ за РАЗВИТИЕТО на СУ „К. КОНСТАТНТИНОВ“ – гр. СЛИВЕН 

  
  
Съдържание .............................................................................................................................................................................2  
Използвани съкращения .........................................................................................................................................................3  
Референтни документи ...........................................................................................................................................................4  
Общо представяне …………………………………………………………………………………………………………...5 
Анализ на вътрешната среда ..................................................................................................................................................6  
Историческа памет и традиции ……………………………………………………………………………………………..6  

Училището днес ............................................................................................................................................................6  
SWOT анализ на СУ „К. Константинов“..........................................................................................…………….....13  

Философия на училището.....................................................................................................................................................19  
Мисия ...........................................................................................................................................................................20  
Визия ............................................................................................................................................................................20 
Стратегически цели на училището ............................................................................................................................21  

Приоритети .............................................................................................................................................................................21  
Принципи  ....................................................................................................................................................................24  

Финансово осигуряване .........................................................................................................................................................24  
Техники за обратна връзка ...................................................................................................................................................24  
Критерии за мониторинг на процеса и резултатите от внедряване на Стратегията .......................................................26  
Контрол и оценяване на Стратегията ..................................................................................................................................26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  
 

МОН – Министерство на образованието и науката  
СУ – Средно училище  
ОУ- Обединено училище  
РУО – Регионално управление по образование  
ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование  
ДОС – Държавен образователен стандарт  
НЕО – Начален етап на обучение  
ПЕО – Прогимназиален етап на обучение  
ГЕО – гимназиален етап на обучение  
ЗЗД – Закон за закрила на детето  
Първи ГЕО – Първи гимназиален етап на обучение  
Втори ГЕО – Втори гимназиален етап на обучение  
ЗНП – Закон за народната просвета;  
ППЗНП – Правилник за прилагане закона за народната просвета;  
ПС – Педагогически съвет;  
КТД – Колективен трудов договор;  
СБУ – Съюз на българските учители;  
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;  
Проект КПС – Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”;  
НП „ИКТ в училище“ – Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“   
НП „Модернизация на МБ на училище“ – Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване 
на училищната среда“ – за ремонт на училищни сгради   
УН – Училищно настоятелство  
ОС – Обществен съвет 

 
 
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  
  

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, както и на общоприетите ценности и идеи, зало-
жени в следните документи: 
  
1. ОП „Наука и образование“ за периода 2021 – 2027г. 
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2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

3.        Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - Европа 2020;  

4. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;  

5. Стратегия за намаляване дела  на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.)   

6. Конвенция на ООН за правата на детето;   

7. Закон за закрила на детето;   

8. Образование България 2030 – Националните приоритети в образованието и науката;   

9. Национална програма ИКТ в училище;   

10. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;   

11. Национална програма „Диференцирано заплащане“, модул „Кариерно развитие на учителите“;   

12. Национална програма „Модернизиране системата на професионалното образование“  

13. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“  

14. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);  

15. Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България (2014-2020);  

16. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри  

17.     НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ 

 
 
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ  
 

Настоящата стратегия за развитие на СУ „Константин Константинов“ е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО, 
и е гласувана на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 2/14.09.2020г. 

 
Стратегията е разработена за период от 2020/2021г. учебна година до 2023/2024 учебна година въз основа на документите, отразяващи дър-

жавната политика в областта на образованието.(посочени на стр. 4) 
СУ „К. Константинов“ осъзнава новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на 

ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Новата мисия на училището можем да открием в доклада на ЕК за 
образованието, в който са изведени следните четири приоритетни стълба: 
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- Превръщането на ученето през целия живот и на мобилността в реалност; 
- Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; 
- Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие; 
- Подобряване на творчеството и новаторството, включително предприемачеството, на всички равнища на образование и обучение. 

 
Равният достъп до образование е израз на политиката за съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Качественото 

образование се свежда до усвояване на знания, умения и нагласи, водещи до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните твор-
чески способности, с цел добра социална реализация. 

 
Стратегията е ориентирана и към реализиране на политики и мерки за постигане на целите на Националните стратегии и програми на МОН. 
Очакванията от прилагането на Стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществя-

ване на мисията на училището. 
 

Очакваният резултат от прилагане на Стратегията е да се постигне ново качество на образованието в СУ „К. Константинов“ на базата на 
непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на колегията за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика.  

Колегията се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението и в сътрудничество с 
Училищното настоятелство и Обществения съвет. В контекста на посочените документи в центъра на образователно-възпитателния процес се пос-
тавя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности за непрекъснато образование и усъвършенстване, с постоянна грижа за живота и здравето 
му.   
 
 Педагогическият съвет приема Стратегията за развитието на училището и  План за нейното изпълнение.   

Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.    

 

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА  

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, 
специфичните цели и мерки. 

 
 ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И ТРАДИЦИИ   
СУ „Константин Константинов“ е общинско средно училище в областен град, създадено през 1983 година. Тогава в него се обучават 2070 уче-

ници от 70 учители, материалната база е най-модерната в района на Сливен. Освен по общообразователната, възпитаниците на училището получават 
подготовка и по разнообразни извънкласни дейности с акцент върху изкуствата.  
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От 1990/1991 година се разкриват паралелки с разширено изучаване на музика и изобразително изкуство, а през 1995 година- и с разширено 
изучаване на хореография.  

От 1996 година към СУ „К. Константинов“- Сливен е създадено Училищно настоятелство, което е регистрирано през 1997 година и е активен 
партньор на училищния колектив при всяка негова инициатива. В ръководството  му са включени  8 представители на родителската общност (в 
Управителен съвет – 5., в Контролна комисия – 3.). До момента УН осигурява със свои средства охраната на сградата за началния етап на обучение, 
включва се в ремонтните дейности на материалната база на училището, финансира участието на изявени ученици в различни регионални и нацио-
нални конкурси и състезания.  

В училището е създадена младежка организация „Клуб11“. От 2005 година до сега нейните членове- ученици от 5.до 11.клас- организират раз-
лични мероприятия по повод годишнини и важни събития.  

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС   
  

Днес тук учат 853 ученици от 1. до 11. клас, сред които 24 деца със специални образователни потребности. Педагогическият колектив наброява 
72 високо квалифицирани учители.  

Училището има висок авторитет в регион Сливен и в страната поради показваните резултати на своите ученици през годините. В ситуация на 
пандемия не са проведени  Национални външни оценявания в 4.клас и в 10. клас (1. гимназиален етап), но резултатите от Националното външно 
оценяване в 7. клас по общообразователните дисциплини - БЕЛ и Математика са следните: 

Среден брой точки БЕЛ - 54,29  за училището при 41,01т. за областта и 51,06 за страната; 
Среден брой точки Математика – 33,54  за училището при 28,27т. за областта и 36,33 за страната; 
По същата причина не е проведено и Националното външно оценяване по хореография „Фолклорна плетеница“. 
През учебната 2019/2020г. учениците от СУ „К. Константинов“ участват и печелят призови места в национални и международни конкурси в 

област „Изкуство“, както и постигат отлични резултати в областните кръгове  на Националните олимпиади по география и икономика, история и 
цивилизации, астрономия.   

По време на пандемия COVID 19 съвременните образователни технологии са активна част от обучението. Учители и ученици бяха изправени 
пред предизвикателството без предварителна подготовка да използват практически знания и умения в областта на ИКТ.  

Педагогическата колегия непрестанно повишава квалификацията си чрез участие в квалификационни курсове, семинари, срещи, дискусии, от-
крити уроци, тренинги.  

Ученическият съвет - орган на училищното ученическо самоуправление, съставен от демократично избрани представители на всяка паралелка, 
работи активно по свой годишен план със съдействието на педагогическия съветник и е деен участник в живота на училищната общност.  
  

Училището, като всяко учебно заведение, измерва своя рейтинг чрез нивото на материално-техническата си база, постиженията на своите въз-
питаници и чрез хората, които работят в него. 

УЧЕНИЦИ: 
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Учебна година  Брой ученици  

2016/2017  
2017/2018  
2018/2019  
2019/2020  

883 

862 

860 

868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паралелки  

Училището има капацитет за обучение на 46 паралелки при едносменен режим. През  2019/2020 учебна година тук са се обучавали 38 паралелки 
в дневна форма на обучение. За последните три години училището осъществява държавен план-прием след завършен 7. клас  - професия Танцьор – 
„Български танци“ (2017/2018 г., 2018/2019г.) и Спедитор – логистик (2019/2020 г., 2020/2021г.) с 5-годишен срок на обучение. 

           Пълняемост на паралелките  

Средната пълняемост на паралелките през учебната 2019/2020 г. е 22,8 ученици – сравнително добра пълняемост. 

868
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845 850 855 860 865 870 875 880 885

2019/2020
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2016/2017

Брой ученици за периодите
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Пълняемостта на паралелките в НЕОО е 100%. В ПГЕО намалява поради преразпределение на учениците в други училища. В ГЕО се наблюдава 
тенденция за увеличаване на броя на записаните ученици в паралелка –  в настоящата 2020/2021 учебна година в специалност „Спедитор – логистик“ 
е постигната 100% пълняемост.  

Прогнозата за следващите учебни години е показателят пълняемост да се оптимизира.  

Отсъствия и среден успех 

Учебна година Среден успех Общ брой извинени отсъствия Общ брой неизвинени отсъствия 

2016/2017 4,51 19233 3925 
 

2017/2018 4,83 20050 
 

4148 
 

2018/2019 4,79 22049 2455 

2019/2020 –  
1. учебен срок 

5,08 Общо отсъствия на учениците от 1. – 11. клас до 13.03.2020г. 
45 876 

 
 

Анализ на получените резултати:  

През посочения период се наблюдава плавно повишаване на средния успех на уче-
ниците в училище, но едновременно с това се повишава и броят на извинените отсъствия, 
а намалява броят на отсъствията без уважителна причина. За учебната 2019/2020г. е посо-
чен общият брой отсъствия на учениците заради факта, че през втори учебен срок преми-
нахме към обучение от разстояние.  

Съществува тенденция към увеличаване броя на отсъствията на учениците през последните години в национален мащаб. Причините за това 
могат да се обобщят в следните групи: 

- Икономически – ниски доходи на родителите, безработни родители, спад в жизненото равнище; 
- Социални – родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни 

семейства, разведени родители; 
- Педагогически – липса на създадени навици за посещение на училище и учене, трудности в усвояването на учебния материал, сложност на 

учебното съдържание, липса на интерес към някои предмети, умора в края на учебния ден; 
- Психологически – липса на мотивация и перспектива, стеснителност, агресивност, неразбиране и конфликти със съученици и учители‘ 

5.08 4.79 4.83 4.510

22049 20050 19233

45,876

2455 4148 3925

0
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- Етнокултурни – свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните социални групи и етнически общности; 

Запазва се и тенденцията този много добър успех да се дължи на по-високите резултати на по-голям % ученици от НЕОО. С преминаване на 
учениците към ПГЕО и ГЕО успехът им намалява поради редица фактори: особеностите на пубертета, често- липсата на мотивация, на семейна 
ангажираност и подкрепа, все по-трудно и обемно учебно съдържание отблъскват някои от учениците от училището и ангажиментите в 
него.   

В училището няма отпаднали ученици поради отсъствия и слаб успех. Всички ученици до 16 години са обхванати. 
 
Работи се по „Механизъм за оценяване на риска от отпадането на учениците от училище“. Чрез него рано се идентифицират учениците с риск, 

откриват се и се предотвратяват причините за отпадане. В началото на учебната година класният ръководител попълва индивидуална карта за оценка 
на риска. Съобразно тази оценка се изготвя училищен регистър за ученици в риск. При наличие на предпоставки за отпадане на ученик от училище, 
за него се изготвя индивидуална програма за работа. 

 
Допуснатите неизвинени отсъствия са по следните причини: 
 
1. Отсъствия от голям брой закъснения; 
2. Неприсъствие в отделни учебни часове за деня; 
3. Системно отсъствие от определени учебни часове поради липса на интерес; 
4. Тежко материално състояние и липса на родителски контрол; 
5. Голяма част от учениците се отглеждат от баби и дядовци, които нямат предоставени права на настойници. 
 
 
Завършили основно и средно образование. Реализация. 
 

В СУ „К. Константинов“ завършили средно образование в посочения четиригодишен период са учениците от випуск 2017/2018 учебна 
година. 70% от тях са приети във ВУЗ. 

Над 90% от учениците, завършили основно образование, продължават обучението си в елитни професионални гимназии в града. 
 

Ученическо самоуправление –  
 

В училището активно работи Ученически съвет, съставен от представители на всички паралелки. По негова инициатива се провеждат конкурси, 
изложби, благотворителни акции и др. В него участва поне по един представител на всяка от паралелките от 3. до 11.клас. Със съдействието на 
педагогически съветник учениците участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ и НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
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Състояние на персонала през посочения четиригодишен период: 
 

 

В училището през учебната 2019/2020 г. ра-
ботят 70 души педагогически персонал, от тях  3 с 
ръководни функции и 14 души  непедагогически 
персонал.  

Разпределението на педагогическите специ-
алисти  по степен на образование е, както следва:  

С висше образование - „Бакалавър“/„Магис-
тър“ – 69,;  С полувисше образование - „Специа-
лист“/„Професионален бакалавър“ – 1. 

Учебна 
година 

Непедагоги-
чески  

персонал 

Педагоги-
чески  

персонал 

Образователно-квалифика-
ционна степен на педагоги-

ческия персонал 

Образователно-квалификационна степен на 
непедагогическия персонал 

Професионално-квали-
фикационна и научна 

степен 
   висше професиона-

лен бакала-
вър 

средно висше професио-
нален бака-

лавър 

полу-
висше 

средно ос-
новно 

I II III IV V без 

2016/2017 15 68               
2017/2018 17 71 68 2 1 5 1 1 7 3 1 18 3 12 18 19 
2018/2019 15 70 68 1 1 2 1 1 8 1 1 18 5 17 12 17 
2019/2020 14 70 69 1 - 2 2 2 7 3 1 18 6 17 13 16 
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 През учебната 2019/2020г. 77 % от педагогическия персонал е със 
степен на професионална квалификация, както следва: 

     с І ПКС – 1; с ІІ ПКС - 18; с III ПКС-  6 , с IV ПКС – 17, с V ПКС – 13      

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод: Училището е обезпечено с кадрови ресурс. Най-голям е броят на учителите с II ПКС. Повишава се и броят на учителите, придобили III, 
IV и V ПКС. Расте и броят на педагогическите специалисти без ПКС.  

Желателно е по-нататъшното повишаване на квалификацията да обхване по-голяма част от педагозите.  
 
Синдикални организации  
 

В СУ „К. Константинов“ функционират три синдикални организации – СБУ към КНСБ (с 51 човека), Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ 
(с 25 души) и НУС към КНСБ (5 човека). Целта на организациите е спазване на КТД и отстояване правата на работниците и служителите. Комуника-
цията с ръководството на училището е добра. Председателите на трите синдикални организации участват в комисии по разработването на КТД на 
училищно ниво, по вътрешните правила за работната заплата, по ДТВ  за резултати  от труда на учителите, по награждаването и др.  

 
 
Училищно настоятелство – към училището е регистрирано училищно настоятелство, което подпомага финансово и организационно работата 

на училищния колектив. Поддържа охраната на портала в корпуса на началния етап на обучение; дава подкрепата си като неправителствена органи-
зация при кандидатстването по програми на ЕС; подпомага ръководството на училището за обогатяването на материалната база  при организирания 
отдих на учениците, при застраховането им и при закупуването на учебни помагала. Съвместната работа следва да продължи и да се активизира.  

 
Материално-техническа база  
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Училището разполага с 46 учебни кабинета, 3 компютърни кабинета с постоянен достъп до интернет, 53 преносими компютъра, 27 таблета, 35 
мултимедийни проектора, 3 интерактивни дъски, 1 зала за танци; 2 физкултурни салона; 1 покрит басейн; фитнес уреди на открито; училищни спортни 
площадки; медицински кабинет, стоматологичен кабинет; столова с 80 места; младежки клуб на училищния Ученически съвет; 2 игротеки, една учи-
лищна лавка, библиотека.  

 
РАБОТА по ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ 

1. ОП Наука и образование за интелигентен растеж – проект „Подкрепа за успех“, проект „Образование за утрешния ден“; 
 

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда – проект по модул „Библиотеката като образователна среда“ ; проект по 
модул „Площадки за обучение по БДП“; 

 
3. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – проект; 
 

4. НП „Без свободен час“; 
 

5. НП „Квалификация“; 
 

6. Проект по Национална кампания „Обичам природата и аз участвам“ - „Интерактивна алея за игри и учебен труд в двора на Средно 
училище „Константин Константинов“ –– към ПУДООС; 

 
7. Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/: 
- Healthy body,  healthy mind, healthy environment -2020-1-LT01-KA229-078107_3 – „Здраво тяло, здрав дух и здравословно обкръжение“ 
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEM στο σχολείο -2020-1-CY01-KA229-065945_5 – „Развитие на STEM дейностите в училище“; 

 
8. Програма Еразъм+, КА201 – „Пътеки към Европа, срещи и включване благодарение на спорта“ – част друг по-голям френски проект 

„Нека заедно да споделим страстта към игрите“ - 01.09.2020г. – 31.08.2023г. (стратегически проект); 
 

9. Програма  Еразъм +, К2 – „Стратегии за преподаване, образование и мотивация за учене чрез подход STEAM (наука, технологии, инжене-
ринг, изкуство и математика)“ – до 31.08.2021г.; 

 
10. Програма  Еразъм +, К2 – „Arts and languages across Europe 2‘‘ _ L.A.S.T.2 – „Изкуства и езици в цяла Европа“ - 01.09.2019г. – 30.08.2021г.; 
 

11. Проект  по програма  Еразъм +, К2 – „Learning through All Senses Together‘‘ _ L.A.S.T. – „Учим заедно чрез всички сетива“ -  01.09.2018г. 
– 31.08.2021г. 
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SWOT АНАЛИЗ  
Целта на SWOT анализа при изготвяне на стратегията е да се оптимизира потенциалът на силните страни и възможностите на институцията, а 

от друга страна, да се минимизира въздействието на слабите страни и заплахите. Подробното изписване на всички елементи в SWOT анализа позво-
лява да се направи количествена и качествена оценка на ситуацията в училището и да се избере подходящият вид стратегия. 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
за УЧЕНИЦИ 

1. Пълен цикъл на обучение от I – XII клас. Представени са всички 
образователни нива на средното образование: 
Основно образование: 
- начален етап 
- прогимназиален етап. 
Средно образование: 
- първи гимназиален етап 
- втори гимназиален етап. 
 
2.   В първи клас са обхванати всички деца, подлежащи на задължително 
обучение. 

3.   В пети клас продължават завършилите начален етап.  

4.   Благоприятно стратегическо местоположение – локализация в най-
големия квартал на областен град, с възможности за обучение в разши-
рена и допълнителна подготовка по музика, хореография, изобразително 
изкуство, информационни технологии. 

5.   През последните години- в първите 10 най-добри резултати в об-
ластта на НВО в 4. и в 7.клас.   

6.   Класирани ученици на призови места на олимпиади и конкурси в об-
щински, областни и национални кръгове.  

7.   Униформа, разпознаваема в града.  

8.   Успешна реализация на 97% от учениците, завършили 7.клас, в прес-
тижни паралелки на профилирани и професионални гимназии. 

1.    Промяна в процеса на обучение, насърчаваща развиване и придоби-
ване на ключовите компетентности и преносимите умения, провоки-
раща самостоятелност и активност у учениците. 

2.   Прием на ученици в 1. и  в 5. клас и от кв. „Ст. Заимов“, кв. „Мла-
дост“, кв. „Българка“ и кв. „Сини камъни“, без това да означава нело-
ялна конкуренция  със съседните училища, а само благодарение на авто-
ритета, името и високия рейтинг на училището. Запазване на училището 
като средно чрез реализиране на държавния план-прием на 1 паралелка. 

3. Разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца 
с трудности и дефицити в обучението, с цел тяхното интегриране. 

4. Превенция на противообществените прояви. 

5. Ранно идентифициране на децата в риск, чрез проучване на интере-
сите и потребностите на учениците. 

6. Прилагане на принципа „Учене през целия живот“. 

7. Възможности за изява на талантливи ученици. 

8. Привличане на учениците като партньори в разработването и реализи-
рането на проекти. 

9. Разширяване на извънкласната и спортната дейност. 
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9.   Осъществен държавен план-прием на ученици след основно образо-
вание в професиите „Танцьор – български танци“ и „Спедитор – логис-
тик“.  

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
за УЧЕНИЦИ 

10.  Изградени ученически формации като Ученически съвет, и устано-
вени традиции в областта на ученическото самоуправление. 

11.  Интеграция на ученици със СОП. 

 

за ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 
12.  Добра кадрова обезпеченост от високо квалифицирани учители. Ра-
ботеща администрация.  

13.  Екипна работа на административното ръководство, педагогическия  
и непедагогическия състав.  

14. Перманентно повишаване квалификацията на педагогическите и не-
педагогическите  специалисти по проект КПС, други курсове и прог-
рами. Участие в конференции, кръгли маси и други форуми.  

15.  Стремеж на част от педагозите към предоставяне на образователни 
услуги чрез прилагане на съвременни методи и форми. 

16.  Стройна структура за методическа работа в училище, обхващаща 
целия педагогически колектив. Осигурена спокойна атмосфера за труд и 
творчество. 

17.  Наличие на педагогически съветник и психолог с необходимата ква-
лификация. 

18.  Въведена система за диференцирано заплащане на учителския труд. 

19.  Диалог на всички нива. 

 

10.   Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – 
участие в проекти, курсове, защита на ПКС, самообучение и др. 

11.   По-пълноценно използване възможностите на съвременните техно-
логии чрез участия на педагогическата колегия в онлайн обучения във 
връзка с използване на различни електронни ресурси.  

12.   100 %-во участие на целия колектив в дейности по приема на уче-
ници в 1. и в 8. клас и при задържането им в училище след завършено 
основно образование по ЗПУО. Повишаване ролята на педагогическите 
съветници и училищните медиатори. 

13.   Споделяне на добри  педагогически практики с партньори от чуж-
дестранни и български училища и с други институции (ВУЗ, истори-
чески музей, АНТП, и др./  

14.   Ефективна личностна обща и специална подкрепа за ученици с обу-
чителни трудности, с изявени дарби, с проблемно поведение и със СОП.  
Стимулиране на добрите постъпки, активната гражданска позиция, ини-
циативността, високите постижения в училищната и извънкласната дей-
ност. 

15.  Прилагане на принципа „Учене през целия живот“.  

16.  Прилагане на нови методи на обучение в съвременните условия. 

17.  Възможности за кариерно развитие.  

18.   Използване на учителско портфолио като инструмент за индивиду-
ално професионално развитие и оценка. 
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УПРАВЛЕНИЕ, ОБРЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ 
20.   37-годишни традиции и опит в сферата на обучението в областта на 
изкуствата. 

19.   Подкрепяща национална политика за развитие на образованието.    

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ, ОБРЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ 

21.   Високи стандарти на предлаганото образование. 

22.   Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образова-
ние. 

23.   Ритуализация на училищния живот.  

24.   Гаранция за живота и здравето на участниците в ОВП. 

25.   Индивидуални и групови консултации на ученици в риск с педаго-
гическия съветник и психолога. 

26.   Едносменно обучение.  

27.   Целодневна организация на учебния ден с възможност за предоста-
вяне на топъл обяд.  

28.    Прозрачност на управлението, в т.ч.- и на делегирания бюджет.   

29.   Опит в разработването и изпълнението на европейски и нацио-
нални проекти. Усвояване на средства от европейски и национални фон-
дове.  

30.   Подмладен състав на педагогическата колегия в училище. 

31.   Новоназначен директор, ефективно работещ с целия училищен със-
тав. 

32.   Наличие на длъжност „завеждащ компютърен кабинет“, поддър-
жащ и подпомагащ педагогическата колегия в използването на елект-
ронните ресурси, електронен дневник и офис 365. 

33.   Сайт на училището. 

20.   Продължаване внедряването на иновации на базата на ИКТ. 

21.   Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни 
дейности. 

22.   Непрекъснато преосмисляне и актуализиране на училищните поли-
тики с оглед новите реалности и изисквания на участниците в ОВП. 

23.   Непрекъснат мониторинг на дейностите в ОВП. 

24.   Дейности за издигане престижа на училището. 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 
34.   Богата материална база. Функционални учебни корпуси, физкул-
турни салони, спортни площадки, плувен басейн, танцова зала, мла-
дежки клуб. 

25.   Намаляване на риска от достъп на външни лица в сградата на учи-
лището. 
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35.  Три компютърни кабинета за учебни цели – на всеки 13 ученици в 
дневна форма на обучение- по една компютърна конфигурация. 

26.   Осъвременяване на МТБ и внедряване на иновации на базата на 
ИКТ.   

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

36.   Подобряване на материалната база на училището чрез работа по 
проекти и чрез собствено  финансиране – интерактивна алея за игри и 
учебен труд; обновяване на Зелената класна стая; промяна на облика на 
училищния двор; функциониране на училищна телевизия. 

37.   Наличие на активна интернет връзка на територията на цялото учи-
лище. 

38.   Кабинети за индивидуална и групова работа на логопеда и психо-
лога в училище. 

39.   Парно отопление. 

40.  Лекарски и стоматологичен кабинет. 

41.  Учебно-технически средства – преносими компютри, мултимедия, 
техника за размножаване. 

412.  Въведени иновации – електронен дневник, образователен сайт, ин-
терактивни бели дъски. 

43.  Ученически стол. 

44.  Електронна система за видеонаблюдение. 

 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
45.   Ефективно управление на финансовите средства в условията на де-
легираните бюджети. 

46.   Управленска култура на ръководството и връзка между управленс-
ките функции: планиране, организиране, координиране, мотивиране, 
контрол. 

47.   Допълнителни финансови приходи от участие в проекти, собствени 
приходи от отдаване на помещения под наем. 

48.   Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и въз-
награждения, осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло. 

27.   Усвояване на средства по проекти. 

28.   Гъвкаво използване на системата за диференцираното заплащане на 
педагогическите и непедагогическите специалисти. 

29.   Стимулиране на дарителската дейност. 
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49.   Обективност, публичност и достъпност при разработване и управ-
ление на бюджета. 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНьОРСТВО и ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

50.   Изградена стабилна партньорска мрежа с училища, детски градини, 
община Сливен, Областна управа, Регионално управление на образова-
нието- Сливен. 

51.   Наличие на три синдикални организации. 

52.   Създаване на Обществен съвет и Училищно настоятелство. 

53.   Сътрудничество с детска педагогическа стая, РУ „Полиция“, 
МКБППМН към общината, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел 
за закрила на детето. 

54.   Взаимодействие с Ресурсен център за работа с деца със СОП. 

55.   Връзки с културни институции, медии, неправителствени организа-
ции и др. 

30.   Разширяване на партньорствата с правителствени и неправителст-
вени организации и представители на бизнеса. 

31.   Включване на общинската власт като активен партньор на учили-
щето. 

32.   Включване на родителите в училищния живот. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
1.   Голяма част от учениците- със слаба мотивация за учене.  

2.   Перманентно движение на ученици по семейни и социални причини.  

3.   Отсъствия на ученици от учебния процес.  

4.   Неангажираност и неотзивчивост  на голяма част от родителите към 
проблемите на училището, формални и неизчерпателни практики на ко-
муникация;  

5.   Недостатъчно обучение по гражданско образование.  

6.   Остаряло оборудване в някои от кабинетите и лабораториите.  Пот-
ребност от нови, модерни центрове /Библиотечно-информационен, 
STEM център/. Необходимост от промяна в интериорната среда на учи-
лището. 

7.   Ангажираност на сравнително малка част от колектива в извънклас-
ните и извънучилищните дейности. Липса на инициативност у по-голя-
мата част. Недостатъчна самореклама на училището сред 

1.   Неблагоприятна социална среда в резултат на икономически и поли-
тически фактори.  

2.   Отпадане на ученици поради лошо финансово състояние и нисък со-
циален статус на семействата им. Нарастваща агресия между тях.  

3.   Затруднения на учениците при ползването  транспортни услуги – на-
мален брой на услугите и повишени цени.  

4.   Намаляване пълняемостта на паралелките по демографски причини.  

5.   Проблеми с посещаемостта на учебните  занятия при определени 
ученици.  

6.   Силна конкуренция от  училищата в града.  

7.   Феминизация на учителската професия.  

8.   Влошаване на здравословното състояние на учителите и повишаване 
на риска от професионални заболявания; 
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обществеността на  възможностите, които то дава, на средствата и кад-
рите, с които разполага, и т.н.  

 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
8.   Новоприетите ученици след основно образование са с ниско ниво на 
знания и понижена мотивация за учебен труд; 

9.   Недостатъчно единодействие на част от педагогическата колегия 
при изисквания към учениците, аргументиране на оценяването на пости-
женията на учениците; 

10.   Незаинтересованост и нежелание на част от родителите за сътруд-
ничество с училището, недостатъчна координация между учители и ро-
дители;   

11.   Недостатъчно опазване и поддържане на обновената материално-
техническа база;  

12.   Недостатъчен баланс между теоретичните знания и практическото 
им приложение; 

 

  
 

Направеният анализ на факторите на вътрешната среда, както и SWOT анализът, разглеждат 4 елемента, които идентифицират училището като 
относително балансирано между две основни сумарни въздействия (позитивни и негативни), с преобладаващо положително влияние:  
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Организация  Положително влия-
ние  

Негативно влия-
ние  

   Вътрешна среда  Силни страни – 55  Слаби страни – 12  

Възможности – 32  Заплахи – 8  

Общо (абсолютен дял)  87  20  

Общо (относителен 
дял)  

81%  19%  

    

 

 

 

 

 

Всички използвани дотук инструменти позволяват окончателно групиране на ресурсите в ТОWS матрица, където принципно са заложени ос-
нованията за съдържанието на стратегията.  

ТОWS матрица  Възможности – 32  Заплахи  - 8 

Силни страни – 55 Maxi-Maxi  

Офанзивна стратегия  

(използва силните страни за 
максимизиране на  
възможностите)  

Maxi-Mini  

Стратегия на адаптация  

(използва силните страни за 
минимизиране на заплахите)  
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Слаби страни - 12 Mini-Maxi  

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите за 
минимизиране на слабите 
страни) 

Mini-Mini  

Стратегия на оцеляване 

(стреми се за минимизира 
слабите страни и да избягва 
заплахите) 

 

При така направения анализ и предвид съотношението между позитивното и негативното въздействие на факторите на средата, най-приемлив е 
изборът на офанзивна стратегия.  

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на външни фактори, ще се задейства логиката на промяна към Стратегия на 
адаптация.  
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  
Стратегическата философия на СУ „Константин Константинов“ се описва със стремеж към повишаване на качеството на образованието чрез 

осигуряване на съвременна и модерна подготовка на конкурентно способни ученици, притежаващи умения и компетентности за успешна реализа-
ция. 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО   
Включва четири приоритетни стълба : 

  Да се учим да учим - учене за знания и компетенции; 

  Да се учим да правим - учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения; 

           Учене, за да живеем в разбирателство с другите - учене, насочено към социални умения (да откриваме другите, да ги разбираме и да работим 
заедно за постигане на общи цели); 

  Да се учим да бъдем - учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи; 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  
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СУ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ   
  

Утвърждаване на СУ “К. Константинов“ като конкурентноспособно училище с висок авторитет: 

-  Ориентирано към най-съвременните образователни тенденции чрез внедряване на технологии и интерактивни методи на преподаване;  

-  С ангажиращо обучение, подпомагащо и стимулиращо учениците да получат образование, съответстващо на съвременните потребности; 

-  Отличаващо се с разширена подготовка в областта на STEAM – науките, а в перспектива - и даващо действителни възможности за професио-
нална реализация чрез умения по професии, приоритетни за държавата и ЕС; 

-            Утвърждаващо своя европейски облик чрез проектна работа по програма „Еразъм+“; 

-  В което педагогическият колектив е екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 
достойнство, прилагащи творчество и иновативност в работата си по изграждане на конкурентни, знаещи и можещи личности, граждани на репуб-
лика България, ЕС и света.  

 
МОТО: Мечтай и постигай! 

 

 

 

 

№ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ 
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1. Качествено и приобщаващо училищно об-
разование. 

1. Провеждане на оптимални дейности по общата подкрепа на ученици с обучителни затруд-
нения и специални образователни потребности; 
 

2. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване  на младите 
хора, за развитите на техните таланти и способности;  

 
3. Поддържане на пълния обхват на учениците и недопускане на преждевременно напуснали; 

 
4. Подкрепа на талантливи деца и ученици с изявени дарби; 

 
5. Обща подкрепа за личностно развитие в училищното образование чрез повишаване капаци-

тета и уменията на педагогическите и непедагогическите специалисти. 2. Равен достъп до качествено училищно об-
разование. 

1. Осигуряване на мобилност и проходимост в отделните етапи на образование; 
 

2. Превенция и предотвратяване на тормоза, и намаляване на агресията в училищата; 
 

3. Запазване броя на учениците, които се обучават в училището в дневна форма; 
 

4. Осигуряване на условия за равен достъп до образование на учениците, независимо от пола, 
етническата принадлежност, социалния  статус и образователни потребности.  

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

1. Придобиване и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията на учениците по 
общообразователните предмети с измеримост  на резултатите спрямо ДОС;  

 
2. Поддържане и запазване на високия успех от НВО IV клас, повишаване на   резултатите от 

НВО VII клас. Подготовка за явяване на външно оценяване в X  и XII клас; 
 

3. Развиване на умения за анализиране, осмисляне и представяне решение на проблеми в мно-
гообразие от ситуации чрез водене на продуктивен диалог; 

 
4. Модернизация на учебното съдържание, въвеждане на компетентностния модел за успешна 

реализация и подобряване на уменията и нагласите на учениците; 
 

5. Насърчаване и повишаване усвояването на книжовния български език; 
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№ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ 
4. Приложимост на образованието. 

 

1. Осигуряване на достъп до професионално ориентиране на подрастващите чрез обучение по 
професии, приоритетни за държавата и ЕС; 
 

2. Дигитална трансформация на образованието, с възможности за разширяване на обучението 
в електронна среда от разстояние; 

 
3. Осигуряване на гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение (ПОО), 

адекватно отразяващо променящите се тенденции на пазара на труда към зелена икономика, 
бъдещето на професиите и устойчиво развитие;  

 
4.  Създаване на практически умения  у младите хора да посрещнат предизвикателствата на 

новата епоха чрез формиране на чувство за национална идентичност и толерантно отноше-
ние към различията на другите, както и изграждане на граждански и общочовешки добро-
детели у всеки един от тях; 

 
5. Повишаване екологичната култура на учениците и навлизане на съвременните тенденции в 

сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателния процес; 
 

6. Изграждане на преносими умения у учениците като ключови за успешната им бъдеща про-
фесионална реализация; 

 
7. Изграждане на STEM център – ЦЕРН (център за експерименти, роботика и наука), в който 

учениците ще изучават и прилагат компетентности в областта на природо-математическите 
5. Насърчаване на творчеството и иноваци-

ите в СУ „Константин Константинов“. 
1. Запазване делът на учениците, участващи в извънкласни дейности, и развитие на извънучи-

лищната работа, особено с деца в неравностойно социално положение; 
 

2. Функциониране на разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, подпомогнати 
от активна работа по проекти и програми – национални и международни; 

 
3. Прилагане на иновативни методи за обучение и оценка чрез използването на цифрови инс-

трументи и устройства с цел повишаване на качеството и ефективността им;  
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4. Поддържане активността на учениците със спортни дейности;  
 

 

№ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ 
6. Повишаване на уменията, капацитета и 

непрекъснатата квалификация на учителс-
ката колегия в училище. 

1. Инвестиции в обучението на учителите с акцент върху дигиталната им подготовка, работа 
с деца и ученици с проблемно поведение и от уязвими групи и стратегиите за учене, които 
те прилагат като ключов фактор за постигане на високи резултати;  
 

2. Използване на възможностите на системата за продължаваща квалификация и кариерно 
развитие на педагогическите специалисти; 
 

3. Създаване на условия за учене през целия живот; 7. Сътрудничество с родителите. 1. Взаимодействие с родителската общност за активно сътрудничество в решаването на учи-
лищните проблеми, връзки с общественост и органи; 
 

2. Добро ниво на координация на дейностите в училище с родители и външни институции; 
 

3. Продължаване на съвместната работа с Обществения  съвет с цел - контрол и прозрачност 
на управлението и работата на училището; 

 
4. Усъвършенстване на съвместната работа с УН и със синдикалните организации в учили-8. Модернизиране и опазване на МТБ на 

училището. 
1. Осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително чрез подобряване на 

системата на контрол и управление;  
 

2. Изграждане на Библиотечно-информационен център; 
 

3. Създаване на красива и уютна визия на физическата среда в училище с цел то да се превърне 
в  

любима и желана територия за всички ученици, учители и родители;  
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ПРИОРИТЕТИ 
СУ „К. Константинов“ счита за свои  националните приоритети в областта на образованието, съобразени със спецификата на училището, а именно:  

1. Качествено и приобщаващо образование с акцент върху индивидуалните потребности и възможности на всяко дете.  
2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование.  
3. Функционална грамотност на високо ниво за всеки ученик в училището, съобразена с възрастовите му особености.  
4.  Приложимост на образование. 
 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ в ДЕЙНОСТТА на УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 
  ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове; 
  ХУМАНИЗАЦИЯ на ПРОЦЕСА на ОБУЧЕНИЕ и ВЪЗПИТАНИЕ; 
 ПАРТНьОРСТВО – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, институциите на властта, гражданското об-
щество и бизнеса в реализацията на политика за намаляване на отпадането от училище; 
 ИНОВАТИВНОСТ и ТВОРЧЕСТВО; 
 ПРИЕМСТВЕНОСТ – осигуряване на непрекъснато действие на Стратегията, независимо от управленски или други социални промени, и гаран-
тиране на постоянство в усилията на политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели; 
 УСТОЙЧИВОСТ на РЕЗУЛТАТИТЕ – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати; 
 ОТЧЕТНОСТ, МОНИТОРИНГ и КОНТРОЛ – постигане на по-висока степен на ефективност; 
 ТОЛЕРАНТНОСТ и ПОЗИТИВНА ЕТИКА; 
 
 
 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на СТРАТЕГИЯТА 
 
Бюджетно планиране  

СУ „К. Константинов“ е общинско училище, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, превеждани на община Сливен от МОН. 
Бюджетът на училището е делегиран и се формира на база единните разходни стандарти за ученик – около 95% от общата му стойност и собствени 
приходи в рамките на 3-5%.  

Финансирането на заложените в Стратегията дейности и мерки ще се извършва в рамките на бюджета на училището и общината, от собствени 
приходи, дарения, средства от проекти и програми, средства от Училищното настоятелство и други източници. 

 
 

ТЕХНИКИ за ОБРАТНА ВРЪЗКА 
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Осъществяването на обратна връзка е важна задача и индикатор за изпълнение на стратегията. Чрез обратната връзка се проследява напредъ-

кът по различни критерии и показатели, извършва се анализ и могат да се направят необходимите изводи за по-нататъшната работа.  
Методите, които ще бъдат използвани за обратна връзка, са аналитични – анализ на теоретични източници по проблема, математико-статисти-

чески методи и техники за анализ на резултатите.  
Методите за събиране на данни са: анкетно проучване; телефонно интервю; дидактическо наблюдение. Инструментариумът, който ще бъде 

използван за постигане целта на изследването и прилагане на горепосочените методи, включва: анкетни карти; статистически и математически фор-
мули, оценъчни карти, карта за анализ на данни. 
 
 Ще бъдат извършени следните проучвания:  
 

№ Анкетни проучвания Срок за провеждане Целева група Отговорник 
1. Анкетно проучване за избор на професия и 

специалност. 
по време на кампанията по 
приема. 

ученици от дневна форма на 
обучение 

екипи по приема, педагоги-
чески съветник 

2. Анкетно проучване за очакванията и нагла-
сите на новопостъпилите ученици. 

в началото на обучението учениците класните ръководители. 

3. Анкетно проучване за микроклимата в учили-
щето (взаимоотношения със съучениците, 
учител-ученик, ученик- помощен персонал). 

в началото и в края на всяка 
учебна година. 

ученици от дневна форма на 
обучение 

педагогическият съветник 

4. Анкетно проучване за микроклимата в 
ГЦОУД (взаимоотношения със съучениците, 
ученик-учителите, ученик-помощен персо-
нал). 

в началото и в края на всяка 
учебна година. 

ученици от дневна форма на 
обучение 

административният отговор-
ник на учителите в ГЦОУД 

5. Проучване работата на учителите с попъл-
ване на оценъчна карта на всеки от препода-
вателите ( методи на работа, отношение към 
учениците, допълнителна работа с тях и др.). 

в края на обучението по 
учебния/те предмет/и 

ученици от всички форми на 
обучение 

административното ръковод-
ство 

6. Анкетно проучване за родители или теле-
фонно интервю – работа на класния ръково-
дител, удовлетвореност/неудовлетвореност 
на очакванията по отношение на усвоените 
знания, умения и компетентности от техните 
деца. 

по време на родителски 
срещи 

родители на ученици в учи-
лището 

административното ръковод-
ство 

7. Анкетно проучване на желанията на учени-
ците за включване в извънкласни форми. 

в началото и в края на всяка 
учебна година 

ученици от дневна форма на 
обучение 

класните ръководители 
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8. Количествен и качествен анализ на резулта-
тите от входни, междинни и изходни нива по 
предмети 

до един месец от началото на 
учебната година, в началото 
на втория учебен срок и в 
края на учебната година 

ученици от всички форми на 
обучение 

преподаватели по предмети 
и одобрени от ПС отговор-
ници за обобщаване на дан-
ните 

9. Количествен и качествен анализ на резулта-
тите от  НВО, I гимназиален етап, II гимнази-
ален етап и ДЗИ. 

в края на учебната година по 
предварителен график от 
МОН 

четвъртокласници, седмок-
ласници, десетокласници, 
зрелостници 

ЗДУД 

     
     

 
 

КРИТЕРИИ за МОНИТОРИНГ на процеса и резултатите от внедряване на Стратегията   
 
За осъществяване на мониторинг на процеса и резултатите от внедряване на Стратегията се въвеждат следните критерии:  

1. Брой реализирани мероприятия за изпълнението  на дадена подцел.  
2. Брой участници в дейността.  
3. Степен на постигане на дадена подцел.  
4. Степен на постигане на стратегическите цели на училището.  
5.         Брой отсъствия – по уважителна и неуважителна причина. 

  
КОНТРОЛ и ОЦЕНЯВАНЕ на СТРАТЕГИЯТА 

  
Контрол и оценка на резултатите по изпълнението на стратегията се осъществяват от ПС на  училището по време на цялата учебна година и в 

края на учебната година, след отчет на комисията за планиране.  
При нужда ПС може да приеме допълнителни мерки за осъществяване на Стратегията.  

 
Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще бъдат заложени в годишния план на училището.  
По време на изпълнението на Стратегията се очакват промени на национално ниво в сферата на образованието, което е предпоставка за нана-

сяне на корекции в Стратегията.  
Стратегията е отворена постоянно за допълнения от членовете на педагогическата колегия и подлежи на актуализация в началото на всяка 

учебна година. 


