Стратегиязаразвитиенаучилищетозаследващитечетири
години и планзадействие и финансиране
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА
СУ „Неофит Рилски”гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област
Запериодаот 2016/2017 учебнагодинадо 2020/2021 учебнагодина
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НАСУ „Неофит Рилски”-Училището има
основна сграда, санирана и реновирана, в която има класни стаи и
кабинети;физкултурен салон,ЛФК, физкултурни площадки,актовазала,
библиотека.
Краткиисторическиданни:Училището има стара и богата история.През 2015/2016
учебна година чествахме 165 години просвета в града ни, като първоприемник на
първите просветни центрове е точно нашето училище.В момента в него учат 421
ученици, разпределени в 20 паралелки.Педагогическите кадри се разпределят:
Директор, заместник-директор по учебна дейност и педагогически
специалисти.Непедагогическият персонал е от счетоводител, ЗАСД, хигиенистки,
огняри, нощна охрана, майстор училищна работилница.
Учебнагодина
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Бройученици
421
429
454
450

Бройпаралелки
20
20
20
21

Презсъщитетезиучебнигодинисъстояниетонаперсонала е следното:
Учебнаг
одина

Непедагогическ
иперсонал

Педагогическ
иперсонал

2019/202
0

12

40

2018/201
9

12

38

2017/201
8

11

35

2016/201
7

11

34

Образователноквалификационнастепенн
апедагог.персонал
Магистър – 29;
Бакалавър – 9 ;
Проф. бакалавър – 1
Средно – 1
Магистър – 26;
Бакалавър – 8 ;
Проф. бакалавър – 2
Средно – 1
Магистър – 25;
Бакалавър – 8 ;
Проф. бакалавър – 2

ПКС и
научнас
тепен
I – 2;
II – 3;
V – 3.

Магистър – 25;
Бакалавър – 7 ;
Проф. бакалавър – 2

I – 1;
II – 3;
V – 1.

I –1;
II – 3;
V –1.
I – 1;
II –2;
V – 1.

Вътрешнифактори
СИЛНИ СТРАНИ
Квалифициранпедагогическиперсонал.
- Успешнареализациянапланприеманаученици.
Поддържаненаотносителнопостояненбр
ойученици в последнитегодини,
коетоосигурява
ифинансовастабилностнаучилището в
условиятанаделегиранбюджет.
- Мотивираниученици.
Ученицитесеобучаватподоказалисвоята
ефективностучилищниучебнипланове,
отговарящинаинтереситенаучениците.
- Много
добрауспеваемостнаученицитенавъншн
ооценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.
-Успешно интегриране на деца със СОП
в училищната среда.
- Привлекателнаучебнасреда –
добреоборудвани класни стаи
икабинети, добри условия за
извънкласна дейност,отлична спортна
база.
- Съвместнаработапопроектинаучители
и ученици.
СЛАБИ СТРАНИ
- Липса на мотивация за учене у някои
ученици.
-Безпричинни отсъствия.
Незаинтересованостначастотродителит
е, формални и
неизчерпателнипрактикинакомуникаци
я.

Външнифактори
ВЪЗМОЖНОСТИ
- Предоставяненакачественообразование.
- Включваненаучителите в
различниформинаквалификация.
- Засиленимеркизаконтролнаотсъствията и
успеханаучениците.
-Обновяване и
възстановяваненадейносттанаУчилищнотона
стоятелство. Изгражданенаефективноученическосамоупра
вление.
- Провежданена
индивидуалниконсултациинаученици и
родители.
- Утвърждаваненатрадиции и
символинаучилището.
-Участие на родителите в училищния живот.
-

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
- Недостигнафинансиране.
- Намаляванена броянаучениците.
-Намаляване броя на часовете на учителите.
- Намаляваненамотивациятазаучене у
учениците.
Недостатъчнопознаваненанормативнатауредб
аотстрананачастотпедагогическияперсонал.

ІІ.СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НАСУ „Неофит Рилски” гр.
Долна баня ДО 2020 ГОДИНА
МИСИЯ
1.Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен
процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички
поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което
живеем.
2.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност с
особена тежест към учениците от ромски произход.

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните
технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
4.Много добро представяне на НВО за VІІ кл. и ДЗИ за ХІІ кл.
5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност
и разбирателство.
6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора
за общуване и правилно поведение в обществото.
7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с
модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да
превърнем България в просперираща европейска държава.
8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за
активен и здравословен начин на живот.
ВИЗИЯ
1.СУ „Неофит Рилски” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като
училище с предучилищна подготовка (5 – 6г.) ; с два етапа на основна образователна
степен:
- начален етап: 1. – 4. клас;
- прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура;
- гимназиален:8-10 и 11-12 кл.
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с
помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат
успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим
съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на
компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО –
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на
потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим
преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за
постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и
подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти:
психолог от ЦОП и ЦРДУ, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и
ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от
приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото
самоуправление.
8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес
като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на
специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване
на потребности и интереси.
9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за
здравословен начин на живот, като продължим традиционните форми на предходните
проекти:”Здравословно хранене” и „Промоция на здравето”; „Училищен плод“,
„Приложно колоездене“, както и ще се включим в нови такива.
10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за
да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и
разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Долна баня
и на родината ни.
ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
Високоразвитиена:
родноезиковатаподготовка,
чуждоезиковатаподготовка,
подготовката
в
областтанаинформационнитетехнологии
иподготовкатаповсичкидругипредмети.
- Формиращооценяване и самооценяване.
- Обучение в сътрудничествомеждуосновнитепартньори в училищнатаобщност –
ученици, учители и родители.
- Високпрофесионализъмнапедагогическияекип.
- Ефективнауправленскадейност
- Добровзаимодействиесъссоциалнатасреда и държавните и общественитеорганизации,
свързани с проблемитенаобразованието и възпитаниетонамладитехора.
-Продължаване, обогатяване и утвърждаваненатрадиции и ритуали в училищнияживот.
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
- Издиганена качествотонапроцесанаобучениезапостиганена ДОС.
Поставяненаученика
в
центъранацялостнатапедагогическадейност
в
училищнатаобщност.
- Поставяненаученика в отговорнаактивнапозицияприовладяваненазнанията, формиране
на компетенции по различните учебни предметии развитиенаумения за учене през
целия живот.
Практическаприложимостнаизучаванотоучебносъдържание
и
използваненаметодитезаобучениечрезактивнидейности.
- Използваненаразличниформизамотивиранена персонала.
Обогатяваненаматериалнатабаза,
разширяваненасграднияфонд
и
допълнителнофинансиране.
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
- Разширяванена автономносттанасубектите в училище.
-Хуманизациянапроцесанаобразование.
- Иновативност и творчество.
- Толерантност и позитивнаетика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
- Чрезсредства от бюджета на училището.
- ЧрезсредстваотУчилищнотонастоятелство, благотворителни базари на учениците.
- Чрезкандидатстванепопроекти.
-Чрез дарения.
ІV.ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕВ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА
ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА СУ „Неофит Рилски” гр. Долна баня
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Дейност
Изработване и утвърждаване на цялостна
концепция за провеждане на образователния
процес – учебен план и програми, Етичен
кодекс, методически обединения и комисии,
план-прием, целодневно обучение.
Обновяване и оборудване на нови класни
стаи и кабинети за предучилищни групи и
начален курс.
Обновяване на материалите и оборудването
на кабинета по природни науки; на
компютърен кабинет,физкултурен салон и
др.
Достъп до интернет и монтиране на
мултимедия във всяка класна стая и кабинет.
Подобряване на специализирания кабинет за
приобщаващо и подкрепящо образование.
Обновяване на фоайе и коридори.

финансиране
Делегиран бюджет

Изграждане на нов учебен корпус с цел
разширяване
на
така
необходимата
материална база с оглед на непрекъснато
нарастващия брой ученици.
Тържествено откриване на изградения в
двора училищен параклис.
Участие в квалификационни форми на
педагогическия състав.
Разработване, спечелване и реализиране на
национални и европейски проекти.
Продължаване на работата по програми
„Училищен плод“, „Без свободен час“, както
и включване към програма „Училищно
мляко“

Общинско
финансиране

срок
до 15.09. на
всяка година

Делегиран бюджет и септември
външно финансиране
2016г.
Делегиран бюджет

септември
2018г.

Делегиран бюджет и септември
дарения
2020г.
Делегиран бюджет
септември
2016г.
Делегиран бюджет и септември
финансиране
от 2020г.
община
Ремонт на външна спортна площадка, общинско
2016 – 2019г.
изграждане на съоръжения за различни финансиране
видовеспорт.
постоянен

Дарения

декември
2018 г.
Делегиран
бюджет, Постоянен
синдикати, община
Фондове
на
ЕС, Постоянен
община, дарения
Министерство
на постоянен
земеделието
и
Министерство
на
образованието

Продължаване на традицията за провеждане Дарения
на благотворителни Коледни и Великденски
базари

всяка учебна
година

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

1.
Формираненаекипотвисококвалифициран
иучителичрез:
повишаваненаквалификациятанадългогод
ишнитепедагогическикадри;
провежданенацеленасоченподборнановон
азначенитеучители,
притежаващивисокаквалификация
ивладеещичуждиезици,
акотовасеизисквапоучебенпланнасъответн
ияпредмет,
притежаващиопитзареализиранетонапрое
кти;
- приоритетнопривличаненаучители –
бившивъзпитаницинаучилището.
2.Провежданенатематични ПС с
- Високоразвитиена:
целповишаваненавътрешноучилищнатакв
родноезиковатаподготовка,
алификация.
чуждоезиковатаподготовка, подготовката в 3.
областтанаинформационнитетехнологии и Осъществяваненасътрудничествомеждууч
подготовкатаповсичкидругипредмети.
ителитеотучилището с
- Формиращооценяване и самооценяване.
учителиотдругиводещиучилища и/или
- Обучение в
ВУЗ с
сътрудничествомеждуосновнитепартньори целобменнадобрипедагогическипрактики.
в училищнатаобщност – ученици, учители 4. Обезпечаваненапроцесанаобучение с
и родители.
достатъчнотехническисредства и
- Издиганена качествотонаобразование
другинеобходимипособия.
запостигане на ДОС.
5.
Използваненаинтерактивниметодинаобуч
Практическаприложимостнаизучаванотоуч ение.
ебносъдържание и
6.
използваненаметодитезаученечрездействие. Използваненаинформационнитетехнологи
и в процесанаобучениеповсичкипредмети.
7. Мотивираненаученицитезаучастие в
учебнияпроцесчрезкачественообучение.
8. Въвежданенановиформизапроверка и
оценканазнаниятанаучениците (тестове).
9. Организиране и
провежданенавътрешноучилищнисъстеза
ния, олимпиади, изложби,
викторинипоразличнипредмети.
10. Привличане в
училищенамотивираниученици , както и
на такива от ромски
произход,чрезпровежданенацеленасочена
рекламнакампания.
11.
Съвместнаработапообразователнипроекти
.
12.

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
Повишаваненанивотонатрудоватадисципл
ина.
13.
Усъвършенстваненасъществуващитеучили
щниучебнипланове и
принеобходимостразработваненанови,
отговарящинатърсенетоотучениците и на
ресурсите, с
коиторазполагаучилищнатаобщност.
1.
Развиваненаученическотосамоуправление
в училище.
2. Предприеманенамеркизанамаляванена
броянаотсъствиятаотучебничасовечрезсво
евременноинформираненародителите.
- Поставяненаученика в
3.
центъранацялостнатапедагогическадейност
Осъществяваненасъвместниинициативиот
в училищнатаобщност.
ученици, учители и родители.
- Поставяненаученика в
4. Обогатяване и
отговорнаактивнапозицияприовладяванена
разнообразяваненаизвънкласнитедейност
знанията и
и и заниманиятасъсспорт (ИУЧ, ФУЧ,
развиваненаспособноститезасамостоятелно
ФВС).
търсене и
5. Утвърждаваненатрадиции и
използваненаинформацияотразнообразнииз
символинаучилището.
точници.
6. Включваненаученици и родители в
разработваненапроекти.
Подобряваненапроцесанапедагогическовза
7. Прилаганенанови и
имодействиемеждуосновнитепартньори в
разнообразниформизаработа с родители.
училищнатаобщност – ученици, учители и
8. Превенциянаагресията, тормоза и
родители.
другинегативнипрояви в
училищнатаобщност.
9. Организираненадейностизаборба с
противообщественитепрояви и
противодействиесрещунаркоманията и
сектите.
Демократизираненауправлениетонаучили
щнатаобщностчрез:
Включваненамаксималенбройучителивъв
вземанетонауправленскирешения,
чрезучaстиетоим в дирекционнисъвети,
методическисъвети и комисии.
- Ефективнауправленскадейност.
- Организираненаподобравътрешноучилищнаинформационна
система.
- Изгражданенаръководенекип.
Създаваненапартньорскивзаимоотношени
ясъссиндикалнитеорганизации в училище.
1.
Използваненаразличниформизамотивиране Увеличаваненаиндивидуалнитетрудовивъз
наперсонала.
награждениянаработещите в

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

- Добровзаимодействиесъссоциалнатасреда
и държавните и общественитеорганизации,
свързани с проблемитенаобразованието и
възпитаниетонамладитехора.

- Материалнабаза и
допълнителнофинансиране.

- Ефективнарекламнакампания.

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
рамкитенаутвърденитесредства в
делегираниябюджет.
2.
Изработваненаправилникзапровежданена
ПС.
3.
Формираненасистемаотморалнистимули,
изготвяненаЕтиченкодекс.
4. Осигуряване и
организираненаквалификациятанаучители
те.
5. Провежданенатиймбилдинг и
обучениянаколектива, семинари и др.
- Изгражданенаработещо и ефективно
Училищнонастоятелствочрезпривличане в
негонабившиученици, родители и
общественици.
1. Работапопривличаненаспонсори.
2.
Разработваненапроектизаобогатяваненауч
илищната МТБ.
3. Модернизираненасграднияфонд.
4. Естетизациянаучилищниядвор.
5. Основниремонтина ВИК и
ел.инсталации.
6. Актуализиране и
обогатяваненафонданабиблиотеката.
7. Ремонтнафизкултурниясалон и
съблекалните към него.
8. Текущиремонти в кабинети и
класнистаи.
9.
Обезпечаваненаподходящообзавежданена
кабинети и класнистаи.
10. Осигуряваненановикомпютри.
11. Внедряване на съвременни
интерактивни средства за обучение –
проектори, мултимедийни дъски и
приложения.
1. Изгражданенапостояненекипотучители,
разработващирекламнатастратегиянаучил
ището, редовно обновяване на училищния
сайт.
2.
Осигуряваненадостатъчносредствапореал
изираненарекламата.
3. Включване в
рекламнатадейностнаучители, родители и
ученици.

