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I. Въведение 

 

Стратегията на СУ „Д-р Петър Берон” е изготвена в синхрон с перспективите, заложени в 

актуални стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават общо 

споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо 

през целия живот образование, обучение и учене.  

При изготвянето на Стратегията на СУ „Д-р Петър Берон” са взети предвид:  

➢ Закон за предучилищното и училищното образование; 

➢ Подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищното 

образование и на професионалното образование и обучение;   

➢ Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030);   

➢ Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 

г.;   

➢ Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030;   

➢ Националната програма за развитие България 2030; 

➢ Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013 – 2020);   

➢ Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2014 – 2020 година; 

➢  Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;   

➢ Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката на Република България;   

➢ Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) по 

приоритет „Образование“;   

➢ Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

(2015 – 2020). 

Настоящата стратегия за развитие на училището  за периода 2021/2025 година очертава в 

дьлгосрочен план пътя и насоките за развитие, основните тенденции, цели, задачи и приоритети в 

дейността на училищната институция, както и ресурсите, с които училището ще постигне нейното 

изпълнение. С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в 

образователния процес: 

➢ учениците — създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на всеки 

ученик съобразно индивидуалните му способности u потребности чрез изграждане на 

образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства в съпреживее 

ситуация на ycпex в процеса на своето обучение; 

➢ родителите — удовлетворяване на очакванията за съвременна oprа низация на образователния 

процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното образование; 

➢ обществото и пазара на труда - изграждане у учениците на социално-значили жизнени 

ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на 

обществото; 

➢ педагогическите специалисти — формиране у учениците на нагласа за непрекъснато 

образование, саморазвитие и  самореализация. 

 

II. Актуално състояние 

 

СУ „Д-р Петър Берон”- Свиленград е общинско училище, най- голямото на територията на 

община Свиленград. За предходната учебна година броят на учениците в дневна форма на обучение 

е 816, разпределени в 36 паралелки.  

Към началото на учебната 2022/2023 година  в училището са записани в дневна форма на 

обучение 820  ученици. 



Успешно е реализиран  приемът за учебната година за първи и осми клас. В гимназиален етап 

учениците се обучават в три профила: Софтуерни и хардуерни науки, Икономическо развитие, 

Природни науки. 

 В училището е създадена добра система за организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. Правилното планиране на образователната дейност, 

умелото осъществяване и контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, 

структурата и методиката на обучение в училището. Полагат се последователни усилия,  насочени 

към превенция и интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна 

образователна среда. 

Продължават усилията за обновяване и модернизация на материалната база . Поставено е началото 

на създаването на училищен STEM център-   интегрирана съвкупност от специално изградени и 

оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в 

областта на математиката, природните науки и технологиите 

Педагогическите специалисти се включват активно в образователни и културни инициативи, 

организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво. Осъществява се широк спектър 

от извънкласни дейности. 

 

III. Анализ на външната среда /PEST анализ/ 

 

Средата, в която училището функционира като институция, оказва силно влияние върху 

личността на учениците, мотивацията им за учене и поведението им. Въздействието на външната 

среда върху училището е противоречиво. Изразени негативни фактори са икономическата и 

социалната среда. Задълбочават се социалните неравенства и миграционните процеси, което 

затруднява включването на определени групи в образователния процес или води до отпадане на 

ученици от училище. Все още е ниско нивото на познавателни умения, необходими за пълноценното 

обучение на учениците, за които българският език не е майчин. Налице са и демографски бариери 

пред училището.  

 Същевременно се разширява и динамично се променя  комплексът от умения, необходими за 

21.век. Налага се преход от преодоляване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към 

използване на интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния 

процес за формиране на критично мислене, инициативност, насоченост към решаване на проблеми. 

 

IV. Анализ и оценка на състоянието на училището / SWOT анализ/ 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план- приема на 

ученици.  

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години с 

тенденция за повишаването им, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Разширяване на партньорствата с 

културни институции и стабилни 

икономически субекти в общината 

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални 



планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

-Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

- Изцяло обновена и модернизирана база, 

изграждане на STEM център 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

ДЗИ. 

- Добри контакти с висши учебни 

заведения. 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици. 

- Богат годишен календар и спортни 

прояви 

-Позитивна образователна среда 

- Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС). 

- Работа по развитието на всеки клас като 

екип, преодоляване на обособяването по 

етническа принадлежност  на децата 

- Обогатяване на извънкласните дейности 

чрез групи по интереси 

-Прилагане на Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

между учениците в училище 

 

консултации на педагогическия съветник и 

психолозите с  ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

- Изграждане на система за проследяване 

на реализацията на учениците 

-Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите 

и взаимодействие с други институции. 

- Осъществяване на съвместни инициативи 

от ученици, учители и родители. 

- Провеждане на дни на отворени врати по 

различни учебни предмети. 

- Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Дисбаланс в пълняемостта на 

паралелките 

- Задълбочаваща се демографска криза. 

- Миграция на населението, свързана с 

движение на ученици и намаляване на броя 

на подлежащите на задължително 

обучение 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 



- Постоянен ръст на миграция. 

- Увеличаване на броят на постъпващите в 

училище, невладеещи в достатъчна степен 

български език 

- Ниско входно ниво на знания на 

постъпващите ученици и нисък успех при 

висок процент ученици; 

- Агресивна извънучилищна среда . 

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация. 

- Негативно отношение към образованието 

на родителите и/или  детето; 

-Потребителите – родители и ученици, 

поставят  изисквания, несъответстващи на 

програмата за развитие на средното 

образование.  

 

 

 

V. Мисия и основна цел 

 

Мисията на СУ „Д-р Петър Берон” е да подпомогне учениците в развитието и 

усъвършенстването им в оптимална училищна среда с квалифицирани учители в партньорство с 

родителите. Усилията на училищната общност са насочени не само към придобиване на базово 

образование на учениците, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им 

необходими за успешна реализация в социалната среда, изграждането им като активни граждани, 

които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостното подобрение на социума и 

общественото благополучие, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно 

собствено поведение. 

 Основната цел е повишаване качеството на предоставяното образование и подобряване на 

индивидуалния напредък на всеки ученик чрез непрекъснато развитие на дигиталните 

компетентности, природоматематическата, родноезиковата и чуждоезиковата подготовка; висок 

професионализъм на педагогическия екип; добро взаимодействие със социалната среда; поставяне 

на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развити на способностите; 

практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание. 

 

VI. Приоритети в дейността на училището 

 

1.Поддържане на високо качество на обучението в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС. 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейностите в училище. 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование и възпитание. 

1.3. Осъществяване на обучението по учебни планове съобразно потребностите на учениците 

и възможностите на училището. 

  2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура в подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование 

2.1. Възпитаване в патриотизъм и национално самосъзнание 

2.2. Ритуализация на училищния живот 

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление 

          2.4.Екологична култура и навици за здравословен живот 

          2.5. Превенция на агресията 

          2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

 3. Училището- желано място за обучение и изява 

        3.1. Разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности 

        3.2. Поддържане на безопасна и благоприятна среда за обучение и личностно развитие. 



 3.3. Обогатяване на материалната база. 

4. Повишаване на професионалните компетентности на педагогическите кадри. 

5. Взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и 

младежта. 

 

VII. Очаквани резултати 

 

1. Повишаване качеството и ефективността на училищното образование 

- осигуряване на практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати; 

- навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на 

ученика; 

- засилване на възпитателната работа с учениците; 

- постигане на положително отношение към училището. 

2. Развиване на система за кариерно развитие на педагогическите специалисти чрез 

оптимизиране на квалификацията на педагогическия персонал. 

3. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, 

умения и нагласи: 

- здравословна и безопасна среда за обучение; 

- прилагане на модели на поведение, основани на принципите на гражданското 

образование; 

- предотвратяване на прояви на агресия; 

- повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, олимпиади, 

конкурси и състезания; 

- укрепване формите на ученическо самоуправление. 

4. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество с публични институции и 

обществеността: 

- засилване ролята на родителите при определяне на цялостната политика на училището; 

- отваряне на училището към социалната среда; 

- популяризиране на постиженията на ученици и учители. 

 

VIII. Индикатори за измерване на ефективността от реализиране на дейностите: 

- повишаване на резултатите на НВО и ДЗИ; 

- повишен срочен и годишен успех по учебни предмети и класове 

- брой участници в конкурси, състезания, олимпиади и други творчески изяви ; 

- брой отсъствия; 

- брой изоставащи ученици; 

- брой ученици на поправителен изпит; 

- брой ученици с наложени санкции; 

- брой учители, участвали в квалификационни форми и придобили по- високо ПКС; 

- брой разработени и реализирани проекти; 

- проведени публични изяви с активно участие на родители и други заинтересовани страни; 

- публикации и изяви в средствата за масова информация. 

 

 


