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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на 
Средно училище „Димитър Маринов” град Лом, приоритетните задачи за развитие на 
училището, планира действия за постигане на желаната визия начините за реализирането 
ù, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС, 
приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската стратегия за развитието на 
образованието и  на спецификата на образователната институция. 

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят 
до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на Средно 
училище „Димитър Маринов” град Лом. Тя се опира на миналия положителен опит, 
начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и 
потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава 
вероятните трудности, установява принципите на ръководство.    

Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на образователната 
институция и План за нейното изпълнение. Стратегията подлежи на ежегодна 
актуализация.  

Основание за разработване на стратегията е продиктувано от новата динамика на 
социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 
образователната и възпитателна дейност и за промените настъпили в органа на управление 
на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом. 

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на 
образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, 
Стратегия за развитие на системата на средното образование в Община Лом и т.н. 
 

ІІ. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

 Конституция на Република България; 
 ЗАКОН за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС; 
 ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; 
 БЪЛГАРИЯ 2020 - Национална програма за развитие; 
 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот; 
 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година; 
 Планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот; 
 Годишен доклад за изпълнение на националната стратегия за учене през целия 

живот; 
 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;  
 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 - 2020 

г.); 
 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.); 
 Стратегия за образователна интеграция на обучаеми и ученици от етническите 

малцинства (2015 - 2020); 
 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020); 
 Национална стратегия за младежта (2010 - 2020 г.); 
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 Стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012 - 2020 г.); 
 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване до 2020 г.; 
 Закон за младежта; 
 Конвенцията на ООН за правата на детето; 
 Закона за закрила на детето;  
 Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието 

на образованието.  

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя 
ученикът с неговите заложби, интереси и потребности.  
 

III. АНАЛИЗ 

1. Социално-икономически анализ 
През 2015 г. е приет нов Закон за предучилищното и училищното образование. 

Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните 
форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени 
отношения и масовото навлизане на информационните и комуникационни технологии в 
човешкия живот, в т. ч. и в образованието. Единствен начин за справяне с 
предизвикателствата за училището е формирането на инициативни личности, уважаващи 
другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за 
учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и 
прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се 
развива като съвременна образователна институция, за която целите и резултатите от 
ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и 
процесите за тяхното постигане. Ключовите компетентности, които учениците в 
училището трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи 
или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им 
гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната и 
разширената подготовка. Училището предприема политики и мерки за подготовката на 
учениците за участие в социалния живот. Изграждането на хармонична и разнообразна 
образователна среда за осигуряване на равнопоставеност и равен достъп до качествено 
образование е основен приоритет. Утвърждаването на задължителната предучилищна 
подготовка, две години преди постъпването на обучаемите в училище, има силен 
образователен ефект, който носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и 
постиженията на всяко дете през целия период на обучение. Образователната институция 
е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряване на възможности за 
приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес 
на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и на 
разнообразието от потребности на всички ученици. В контекста на приобщаващото 
образование училището дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се 
обучават интегрирано и ученици със специални образователни потребности. Показател за 
демократичния дух на образователната институция е приобщаването на родителите и 
местната общност като активни партньори в образователния процес и разгръщането на 
възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществен съвет и училищно 
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настоятелство. Важен фактор, гарантиращ качествено образование, е непрекъснатото 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само 
в право, но и в задължение. В училището, в съответствие с професионалния профил на 
изпълняваната длъжност, се търси път за професионално развитие, адекватно на 
националната, регионалната, общинската и училищната политика, насочено и към 
напредъка на учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на 
педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на 
съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добър мениджмънт 
е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване на алтернативни 
източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от 
приоритетните си оперативни задачи. 

През последните години се полагат значителни усилия от държавата и Общината 
за разширяване обхвата на обучаемите в образователните институции в региона. 
Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането 
за устойчива образователна система, която осигурява знанията, необходими за 
пълноценното интегриране на младия човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ 
растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия 
живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено 
качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето.  

 
2. Демографска характеристика 
В Община Лом функционирането на образователните институции е в пряка 

зависимост от демографското развитие на населените места в област Монтана. Наблюдава 
се трайно намаляване на броя на населението на региона през последните години в 
резултат на демографските и миграционните процеси. Структурите на училищното и 
предучилищното образование са добре развити на територия на общината. Осигуреността 
с преподаватели в образователните институции е добра. Наблюдаваната демографска 
тенденция на застаряване на населението оказва влияние и върху състоянието на 
педагогическите кадри. Разпределението на педагогическия персонал по възраст 
потвърждава очертаната през 2005 г. трайна тенденция за намаляване на младите 
педагогически кадри в сферата на училищното и предучилищното образование. 
Промените във възрастовата структура се изразяват в продължаващия процес на 
застаряване на населението. Най-голям е броят на персонала във възрастова група от 50 г. 
до 55 г., следван от групата от 45 г. до 50 г., което пряко кореспондира и с професионалния 
опит и продължителността на трудовия стаж на заетите в системата. Населението е със 
смесен етнически произход. Нарастват социалните различия между учениците, влошава 
се качеството на живот при някои ученици. 

3. По отношение членството в Европейския съюз  
Нарастват изискванията към институциите и Средно училище „Димитър Маринов” 

град Лом предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството на 
образованието в образователната институция. Училището трябва да продължи дейностите 
си в областите: гражданско, здравно и екологично образование, предприемачеството, 
управлението на личните финанси, защитата на родината, населението и околната среда, 
както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. 
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Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми (алтернативни 
източници на финансиране).  

 
4. По отношение на системата на училищното образование 
Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата 

мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 
Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование 
са ръководно начало за ефективното управление на образователната институция. 
Образованието е ориентирано към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите 
и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 
компетентности на практика. В Програмата за равен достъп до качествено образование и 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи са залегнали принципите за 
хуманизъм и толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 
провеждане на училищното образование. Приоритет в училищната политика е 
усвояването на българския книжовен език. С модернизирането на учебното съдържание и 
извеждане на съвременните ключови компетентности: компетентности в областта на 
българския език; умения за общуване; умения за учене; социални и граждански 
компетентности; културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество; умения  за 
здравословен начин на живот се забелязва подобряване на качеството на образованието. 
Необходима е по-голяма ефективност в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес, за да се постигне високо качество на резултатите от обучението 
по всички учебни предмети.  

Специфичните за региона образователни проблеми са следствие от необходимостта 
да се преосмислят акцентите на необходимите образователни промени в страната и 
региона. На образователните институции все още не се гледа като на средище, предлагащо 
образователни услуги на обучаемите, млади хора и обществото. В мотивационната сфера 
на субектите и обектите на образованието все още не са установени връзките с 
въвежданите държавни стандарти, както по отношение на формированията у обучаемите, 
така и по отношение на изискванията към професионалното поведение на учителя.  

 
5. По отношение на учениците 
В Средно училище „Димитър Маринов“ град Лом се приемат обучаеми на възраст 

7 - 18 години. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална 
принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на 
детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. 

Анализът на движението на учениците показва, че те се преместват основно по 
семейни причини, поради смяна на местоживеене и напускане на страната:  

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2018/2019 350 19 
2019/2020 350 19 
2020/2021 347 17 

 
6. Педагогически специалисти и непедагогически персонал 
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Средно училище „Димитър Марино” се ръководи от директор. Дейността му е 
подпомогната от заместник директор по учебната дейност. Педагогическите кадри, които 
работят в него са:  
Главни учители: 1 брой 
Старши учители: 25 
Учители: 5 
Старши учител ресурсен/логопед: 1 брой 
Педагогически съветник: 1 брой 
Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни 
форми: семинари, обучения,  курсове. 
 

Учебна година Педагогически 
специалисти 

Непедагогически 
специалисти ПКС 

2018/2019 34 11 - 
2019/2020 35 10 - 
2020/2021 35 10 - 
 
7. Материална и учебно-техническа база  
 Състоянието на материално-техническата база на значителна част от 

образователните институции в общината е задоволително. Имайки предвид, че тази база е 
изграждана съобразно обществените и образователни потребности при други 
икономически и социални условия, продължителната експлоатация, занижените през 
последните години средства за ремонт, поддръжка, обогатяване и развитие, както и 
новите, нормативно дефинирани стандарти за високо качество на образованието чрез 
ДОС, определят необходимостта от качествен скок за промяна на състоянието на 
материално-техническата база и нов управленски подход при решаването на проблемите, 
свързани с нейното съвременно развитие. На територията на Община Лом се изпълнява 
Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № 
BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е цялостно 
обновление и модернизиране на обекти от общинската образователна инфраструктура в 
град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Димитър Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Никола 
Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, II OУ „Константин Фотинов“, СУ„Отец 
Паисий“. Изпълнението му ще доведе до подобряване  условията за провеждане на 
образователния процес в училищата и детските градини, реализиране на икономии чрез 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа среда за групи в 
неравностойно положение в образователната система на територията на Община Лом и 
др. 

 
SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Ученици 
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 Създадени условия за „равен старт“ на 

всички обучаеми; 
 Тенденция за по-пълен обхват и 

задържане на подлежащите на 
задължително обучение ученици; 
Осъществяване на държавния  план- 
прием; 

 Успешно представяне на ДЗИ и НВО; 
 Възможности за образование в различни 

форми; 
 Успешна реализация във ВУЗ и на пазара 

на труда; 
  Създадена сигурна и безопасна среда  за 

обучение, възпитание и социализиране 
на деца с обучителни затруднения и 
СОП.  

 Прилагане на превантивна и 
рехабилитационна педагогика;  

 Повишаване броя на проявите на 
грубиянство, насилие и агресия в 
образователната институция. 

 

 
 Неустойчив брой ученици през  

годините; 
 Нарастваща апатия и неустойчива 

мотивация за високи образователни 
постижения; 

 Нарастващ брой на обучаеми с 
неадаптирано и социално неприемливо 
поведение, отхвърлящи традиционните 
педагогически въздействия; 

 Недобро владеене на компенсаторни 
педагогически механизми; 

 Недостатъчно противодействие на 
установената хиподинамика на 
обучаемите; 

 Наличие на прояви на неуважение и 
недисциплинираност към учителя и 
съучениците 
 

2. Кадрови ресурси и управление 
 

 Осигурени равни възможности за 
развитие, условия на труд и заплащане на 
педагогическите специалисти; 

 Сътрудничество и координация на 
дейностите със социални партньори; 

 Коректно и редовно обезпечаване на 
средствата за работни заплати и 
възнаграждения, осигурителни вноски, 
ученически стипендии и др.  

 Добро кадрово обезпечане 
/педагогически съветник, ресурсен 
учител и логопед и т. н./; 

 Много добра управленска среда и 
адекватна комуникационна политика; 

 Разнообразни начини и средства за 
публичност и популяризиране на 
предлаганото образование и 
съдържанието му; 

 Екипност на различни нива; 

 
 Висока средна възраст на персонала; 
 Феминизация на учителската професия; 
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 Работещ управленски механизъм за 
обмен на педагогически опит; 

  Работещ механизъм за мониторинг и 
контрол върху качеството на 
образование.  
 

3. Професионално развитие на педагогическите специалисти 
 

 Кадрова обезпеченост на образователната 
институция с висококвалифицирани 
педагогическите специалисти; 

 Присъдени ПКС на голяма част от 
педагогическите специалисти; 

 Перманентно участие в 
квалификационни дейности по плана на 
РУО.  

 Разработена система за външно и 
вътрешно институционална 
квалификация на  педагогическите кадри 
- въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща;  

 Добра методическа и организационна 
подкрепа на млади и новоназначени 
педагогически специалисти. 

 

 
 Недостатъчна квалификация на 

педагогическите специалисти по 
отношение интегрирането на обучаеми 
със специални образователни 
потребности и корекция на рискови 
обучаеми; 

 Недостатъчна мотивация у част от 
педагогическите специалисти да 
прилагат новостите в образованието; 

 Недостатъчна квалификация на част от 
педагогическите специалисти за 
разработване на проекти и програми; 
 

4. Обучение, възпитание и социализация на обучаемите 
 

 Утвърждаване на личностно ориентиран 
и позитивен подход на обучение и 
възпитание; 

 Наличие на възможности за 
допълнителни дейности по интереси – 
допълнителни педагогически услуги по 
Проекти; 

 Приобщаване на обучаемите към 
националните ценности и традиции; 

 Тенденция  за повишаване средния   
годишен успех и  резултатите от НВО и 
ДЗИ; 

 Дейности, свързани с осигуряване на 
подкрепяща среда за обучението на 
ученици със СОП; 

 Информиране и консултиране на 
учениците за кариерно развитие;  

 
 Спазване на Етичния кодекс на 

училищната общност;  
 Недостатъчни дейности, свързани с 

ученическия отдих и спорт. 
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 Тенденция за постижения и успешно 
класиране в международни, национални, 
регионални и общински конкурси, 
олимпиади,  състезания; 

 Създадена система за специфични 
училищни традиции, символи и ритуали; 

 Приемственост между училището и 
образователните институции в региона; 

 Функциониращ ученически парламент; 
 Добра система за извънкласни дейности;  
 Подкрепа за ученици с изявени дарби;  
 Разработени и реализирани  

международни проекти, участие в 
национални проекти и програми. 

5. Работа с родителите и други заинтересовани страни /външни фактори/ 
 

 Включване на родителите в прекия 
образователно-възпитателен процес; 

 Приобщаване на родителите за постигане 
на образователните цели, за положително 
въздействие върху обучаемите и за 
утвърждаване авторитета на училището; 

 Осъществяване на тематични и 
интерактивни родителски срещи; 

 Оптимално сътрудничество с Община 
Лом, Настоятелството, Обществения 
съвет и други заинтересовани страни при 
изпълнение на съвместни инициативи и 
проекти в рамките на повишената 
училищна автономност; 

 Реализирани иновативни педагогически 
модели за взаимодействие в училищната 
общност; 

 Организиране на съвместни дейности за 
превенция проявите на насилие, агресия, 
тормоз в образователната институция и 
извън нея; 

 Подобрено партньорство с културни 
институции, НПО, фондации, 
издателства и др. в регионален и 
национален мащаб; 

 Иницииране и организиране на 
дарителски кампании, благотворителни 

 
 Подобрена, но недостатъчна степен на 

координация между част от класните 
ръководители, учителите и родителите; 

 Подобрено, но недостатъчно 
поддържане на интернет страница на 
Образователната институция; 

 Слаба рекламна политика и 
взаимодействие с медиите. 
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концерти, изложби и др. от училищната 
общност 

6. Физическа среда, информационно и библиотечно осигуряване 
 

 Изградена система за външно и 
вътрешно видео наблюдение, 
гарантираща опазване живота и 
здравето на участниците в учебния 
процес; 

 Осигурено медицинско обслужване; 
 Подобряване  на  учебно-техническата 

база – кабинети, ИКТ, зали за занимания 
по интереси в групи за целодневна 
организация на деня; 

 Наличие на съвременна мултимедийна  
апаратура и информационни програмни 
продукти; 

 Осигуреност със задължителна 
училищна документация; 

 Изграден информационен кът с 
учебните планове и др. училищни 
документи; 

 Създадени естетически пространства 
във фоайетата и коридорите с 
информационни материали, касаещи 
празници и актуална информация; 

 
 Недостатъчна материална база с оглед 

на текущите потребности - брой 
паралелки, групи за целодневна 
организация на деня, клубове, групи по 
интереси и т.н.; 

 Липса на кабинети и хранилища по 
учебните предмети; 

  Недостатъчна спортна база; 
 Липса на представителна концертна зала 

и зала за изложби; 
 Недобре функционираща библиотека и 

библиотечен фонд.   
 

7. Финансиране на институцията 
 

 Делегираните бюджети, Община Лом; 
 Политики и процедури за опазване на 

собствеността и активите на 
образователната институция; 

 Контрол за икономично, ефективно и 
ефикасно разходване на ресурсите.  

 Възможности за вътрешно финансиране 
на текуща педагогическа квалификация 
чрез системата на делегиран бюджет; 

 
 Липса на финансови условия за 

материално стимулиране на учителите; 
 Малък брой средства от дарения и 

спонсорство;    
 Малък брой инициативи за 

благотворителни изложби, концерти и 
базари на учениците и педагозите. 
 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗАПЛАХИ ОТ ВЪТРЕШНАТА И 
ВЪНШНАТА СРЕДА 

 Използване на маркетинг микса и 
рекламата за силно и ясно 

 Намален обществен престиж на 
учителя; 
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позициониране на образователната 
институция в образователната 
парадигма - в общински, областен, 
национален мащаб; 

 Промени в образователния пазар, които 
биха поставили образователната  
институция в благоприятна позиция 
спрямо други  конкурентни училища; 

 Конкурентоспособност на      
образователната институция -    
повишаване качеството на 
образователната услуга чрез 
възможностите за избор, качеството на 
преподаване, квалификацията на 
педагозите, уменията за привличане на 
нови обучаеми и задържане на 
обучаемите в училище и др.; 

  Оптимална връзка между    
управленските функции: планиране –      
организиране – координиране –    
мотивиране – контрол – отчитане; 

 Акцент върху съвременните     
интерактивни методи на обучение,    
осигуряващи активна позиция на     
обучаемия и поставянето му в центъра 
на образователно-възпитателния 
процес; 

 Създаване на интердисциплинарни 
комисии  при изготвянето и 
прилагането на специфичните  
училищни политики; 

  Подобряване комуникацията в екипа и 
всички участници в образователно-
възпитателния процес чрез 
активизиране на неформалното 
общуване; 

 Засилване на усещането у обучаемите 
за принадлежност към образователната 
институция и повишаване на 
мотивацията им за активно участие в 
процеса;  

 Утвърждаване на традиции и символи; 
 Благоприятни възможности за 

партньорство с научно-

 Продължаваща девалвация на 
моралните ценности в обществото; 

 Нереални очаквания на родители 
спрямо учители;  

 Намаляване на мотивацията за учене у 
учениците; 

 Увеличаване броя на обучаемите в 
риск; 

 Нарастване на броя обучаеми, 
живеещи в нездрава семейна среда; 

 Незаинтересованост на част от 
родителите, формални и 
неизчерпателни практики на 
комуникация.  

 Миграция в големи размери поради 
влошаване на икономическите условия, 
обедняване на населението;  

 Намаляване на броя на учениците; 
 Наличие на нелоялна конкуренция; 
 Трудности при кадровото 

обезпечаване; 
 Недостиг на финансиране; 
 Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част 
от педагогическия персонал.   
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изследователски организации, ВУЗ, 
фондации, НПО; 

 Благоприятно териториално 
разположение на образователната 
институция; 

 Поддържане на устойчиво конкурентно 
предимство в краткосрочен и 
дългосрочен план;  

 Лоялно използване на уязвимите 
страни на конкурентите 
образователните институции.   

 

IV. ПРОГРАМНА СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ. МИСИЯ. ЦЕННОСТ. 
ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

1. Програмна система 

Програмната система на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е 
разработена на база ЗПУО и изисквания по ЗПУО с приложими ДОС. Програмната 
система на образователната институция е цялостна концепция за развитието на 
обучаемите с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на 
стратегическата цел на образователната институция: полагане на основите за учене през 
целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, 
социално и творческо развитие на учениците.  

Програмната система ще подпомогне учителя за осигуряване условия за 
пълноценно развитие на учениците:  

 Обучаемият да е спокоен, щастлив, уверен и успешно да навлиза в живота. 
 Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати с 

ежедневната си работа с обучаемите и родителите. 
 Родителят да „израства“ заедно с детето си, като го подкрепя в развитието му и 

подпомага разгръщането на неговия потенциал. 
 Родителят и учителят да имат определени отговорности спрямо ученика, които 

реализират в сътрудничество. 
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на 

определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на ученика, в който основни 
участници са учителят и ученика. При провеждането на педагогическото взаимодействие 
учителите използват разнообразни дейности за постигането на компетентностите по ДOС. 
Образователната институция осигурява обучение и възпитание на учениците в 
съответствие с държавните образователни стандарти за съответните етапи на обучение.   

Подходите на педагогическото взаимодействие са личностен и индивидуален; 
ситуационен и интегрален; конструктивен; използване на Е - обучение и технологии; 
кооперативно учене; интеркултурно образование; креативност и успеваемост.   
Педагогическото взаимодействие в Средно училище „Димитър Маринов” град Лом се 
организира в основна и допълнителни форми. Основната форма на педагогическо 
взаимодействие е изготвена според План – разпределение по съответна дисциплина и 
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изисквания на ДОС за образователни компетентности. Педагогическите взаимодействия 
се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите по 
ДОС. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 
направления се осъществява в седмично разпределение. Допълнителните форми са 
самостоятелни дейности по избор на обучаемите – в зависимост от условията и дейности, 
организирани от педагозите в Средно училище „Димитър Маринов” град Лом и външните 
звена работещи за развитие на умения с неформални и формални техники на преподаване. 
В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 
усъвършенстват отделни компетентности  или се осигурява придобиване на други 
компетентности в съответствие с интересите на обучаемите и се допринася за цялостното 
развитие на обучаемите. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 
организират от учител извън времето за провеждане на педагогическите работни сесии. 
Те се организират както в учебното време така и в неучебното време. Организират се по 
преценка на учителя, цялостната организация на деня и кореспондират с интересите и 
потребностите на обучаемите. 

Съгласно ЗПУО, участници в образователният процес са обучаемите, учителите, 
директор на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом и родителите. Механизмът 
за взаимодействие между участниците в образователния процес е разписан в Стратегията 
и Правилника за дейността на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом, с включени 
условия, предпоставки, дейности и мерки за създаване на отговорно участие на 
семейството в живота на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом. Във всеки клас 
(обучителна група) е разписан Механизъм за взаимодействие с родителите, с конкретна 
тема, разработена по месеци. Изготвя се Програма за целодневна организация, с 
разработени учебни планове по групи/класове, описани в Учебни планове с приложени 
към тях Анализи на входящата и изходяща диагностика на обучаеми.  

2. Визия на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом 

Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е конкурентоспособна 
образователна институция, с непрекъснато обновяваща се материална база, със 
съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване, което ангажира, 
подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на 
потребностите на съвременния живот. В институцията постоянно се усъвършенстват 
професионалните умения на педагогическите специалисти. Обособена е училищна 
общност – ученици, учители, родители, заинтересовани страни.  

Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е институция, в която се обучават, 
възпитават и социализират ученици от І до ХІІ клас. В нея е има позитивна образователна 
и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик, 
подготвяща го за успешна социална реализация във времето на разширяваща се 
глобализация и засилваща се конкуренция. Учениците на СУ „Димитър Маринов” 
постигат интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж посредством нов образователен 
подход, прилагане на иновации, модернизиране на образованието, развитие на ключовите 
компетентности на учениците, насърчаване на партньорствата за знание, фокусиране 
върху творчеството и предприемачеството. От създаването си образователната 
институция доказва, че обучава и възпитава качествено и модерно. Тя е център за 
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родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа 
информация.  

Условията в Средно училище „Димитър Маринов” предоставят възможности за:  
 осигуряване на качествено образование;  
 използване на модерни педагогически модели и компютърни технологии; 
 формиране на личности, възпитаване на будни, отговорни и активни граждани;  
 съчетаване на националните традиции с европейските ценности;  
 откриване и развиване на даровити деца в различни области.  
Визията на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом отразява 

непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в 
образователния процес, в две групи въпроси. Първата група въпроси очертават смисъла 
на процеса: Как работим със заобикалящата ни общност? Какво изпитваме един спрямо 
друг в хода на общата работа? Как ще направим образователната институция желано 
място за всекиго? Как де измерваме прогреса (успехите)? Втората група въпроси показват 
развитието на самия процес: Каква философия споделя образователната институция? 
Какъв ще бъде приносът на всеки? Каква репутация да има образователната институция?  

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната ВИЗИЯ:  
Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е:  
 Да създадем УЧИЛИЩЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ, където учениците идват с 

желание и развиват своя потенциал. 
 МЯСТО, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян.  
 ПРЕДПОЧИТАНА СРЕДА за обучаемите, където се гарантира тяхното 

умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.  
 Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в 

себе си и в своите възможности. 
 Да възпитаме всестранно развити личности чрез индивидуален подход към всеки 

ученик, организиране на учебния процес с отчитане на възможностите и 
приоритетите на детската личност. 

 ЦЕНТЪР ЗА РОДИТЕЛИ, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 
сътрудничество, педагогическа информация.  

 СРЕДИЩЕ НА ХОРА, които обичат обучаемите и професиите си, поддържат 
квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 
професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

Средно училище „Димитър Маринов” град Лом се стреми и стимулира активността и да 
утвърди устойчива жизнена позиция на учащите се. Целта е да мотивираме 
познавателните умения и израстването на цялостната личност. 

 
3. Мисия на Средно училище „Димитър Маринов” град Лом 
 
 Осъществяване на държавната образователна политика за осигуряване правото на 

училищно образование. 
 Постигане на положителни промени в учебно-възпитателния процес чрез 

прилагане на иновативни педагогически практики и ИКТ. 
  Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки 

обучаем. 
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 Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 
общности.  

 Намиране на смели, иновативни решения на проблемите, свързани с равен достъп 
и  подкрепа за развитие и приобщаване на обучаемите като предпоставка за 
равноправна и пълноценна личностна реализация, без да жертваме 
професионализма и фокуса върху дългосрочните резултати. 

 Постигане равнище на функционална грамотност на обучаемите, осигуряващо 
възможност за личностно и обществено развитие.  

 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.  

 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. 

 Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 
 Изграждане и модернизиране на учебната и спортната база за постигане на 

заложените в нашата мисия приоритети. 

В Средно училище „Димитър Маринов” град Лом посрещаме предизвикателствата с 
готовност и енергия. Отворени сме за нови идеи, работим извън зоната си на комфорт, 
изпробваме нови решения, за да постигнем мисията си. 

 
V. ЦЕННОСТ НА СТРАТЕГИЯТА  

 Ориентирана към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и 
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 
усвоените компетентности на практика; 

 Осигурява  равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки 
обучаем; 

 Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане 
на образователни политики; 

 Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция; 
 Осигурява  хуманизъм и толерантност между участниците в образователния 

процес; 
 Осигурява  съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез 

българския език; 
 Осигурява  иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 
прогнозиране на резултатите от иновациите; 

 Осигурява  прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите. 
 Осигурява  автономия за провеждане на образователни политики, 

самоуправление и децентрализация. 
 

VI. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА: 
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1. Разширяване на автономността на субектите в училище. 
2. Хуманизация на процеса на образование. 
3. Иновативност и творчество. 
4. Толерантност и позитивна етика. 
 

ДРУГИ ПРИНЦИПИ НАСОЧЕНОСТ 

Ориентираност към 
личността 

Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, 
към възрастовите и социалните промени в живота му, както 
и към способността му да прилага усвоените 
компетентности на практика. Най-важната цел е успехът на 
отделната личност, разбиран като формиране у всеки ученик 
на знания и умения за справяне и реализация, ключови 
компетентности, развитие на индивидуалните способности 
и таланти, социално включване и активно гражданство в 
динамично променящ се свят.  

Равен достъп и 
равнопоставеност 

Равен достъп до качествено образование и приобщаване на 
всеки ученик. Всеки ученик има право да получи качествено 
образование, което съответства на потребностите, 
интересите и способностите му. Равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация при провеждане на 
училищното образование.  

Сътрудничество и 
екипна работа 

Успешната политика, целяща образованието, възпитанието 
и социализацията на учениците, се основава на широко 
участие и сътрудничество с всички заинтересовани страни, 
и е резултат от колективните усилия на педагогическите 
специалисти. Диалог между всички страни по въпросите на 
образованието.   

Отговорност 

Всички педагогически специалисти и представители на 
административния и помощен персонал, ангажирани в 
образователната, възпитателната и обслужващата дейност в 
училище, носят отговорност за постигане на значими 
резултати, трайни ефекти и дългосрочно въздействие.  

Отчетност 
Прозрачност на управлението. Всички участници в 
образователната и възпитателната дейност се отчитат за своите 
действия с цел осигуряване на ефективност на политиките.  

Хуманизъм и 
толерантност 

 

Възпитателното взаимодействие се основава на уважение към 
всеки ученик, осигуряване на свобода и толерантност, 
доброволност на участието, доверие, оптимистична визия, 
социална защитеност на интересите и потребностите на детето. 

Иновативност 

Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 
организацията на образователния процес въз основа на научна 
обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите. 
Проява на добра воля и реализиране на всички възможности за 
възприемане и прилагане на иновативни методи, подходи и 
стратегии с цел постигане на по-добри резултати. 

Автономност Автономия за провеждане на законосъобразни собствени 
образователни политики, самоуправление и децентрализация. 

Индивидуален подход 
 

Определяне на индивидуалната перспектива за социално развитие 
на всеки ученик и специфичните задачи, форми и методи за 
осъществяването й съобразно индивидуалните, социално-
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възрастови и типологични различия. Избор на специфични 
средства за педагогически въздействия, отчитане на 
индивидуалните качества, предоставяне на възможности за 
самостоятелен избор на участие в извънучебни дейности, в 
свободното време и в допълнителното образование. 

 
Единство в 

многообразието 
 

Обучението, възпитанието и социализацията на учениците 
се осъществява в единна културно-образователна среда, 
защита и развитие на отделните култури и традиции в 
рамките на училищната политика. Образованието се базира 
на общочовешките ценности и се изгражда в съответствие с 
ценностите и нормите, специфичните особености и 
традициите на  националната ни култура. 

Гъвкавост 
Образователната и възпитателната дейност се адаптират към 
многообразните личностни потребности, а така също и към  
актуалните промени в нуждите и нагласите на обществото. 

Ефективност 

Задълбочено планиране и реализация на политики и 
дейности, обвързване на ресурсите с конкретни цели и 
резултати, оценка на миналия опит, капацитета и бъдещото 
въздействие. 

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети и дейности съответстват на 
Конституцията на Р България, Закона за предучилищното и 
училищното образование и други нормативни актове от 
българското и европейското законодателство. 

Комплексност 
Всички процеси, свързани с детското развитие, са 
обвързани, поради което е нужно комплексно въздействие, 
всестранно обучение, възпитание и социализация. 

Всеобхватност 
Училищните политиките са подчинени на местно, 
регионално и национално ниво и в съответствие с 
политиките на ЕС. 

Прозрачност 
Всички стратегически документи и вътрешни нормативни 
актове на училището са публично достъпни. 

Документиране 
Документиране на идеите, предложенията и изказванията в 
процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и 
тяхното съхранение и архивиране. 

Обратна връзка 
Получаване на отговори и реагиране на предложенията на 
участниците в комисиите и предложенията на ПС.   

Приемственост 

Новите политики, свързани с образователната реформа, не 
отричат вече поетите ангажиментите в рамките на 
образователната институция и стратегията не ги подменя с 
нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще 
продължи да се мултиплицира. 

Равнопоставеност 
Всички заинтересовани страни имат равни възможности за 
участие в планирането и реализирането на дейностите по 
изпълнение целите на стратегията.    
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 VII. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно, 
културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 
училището. 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на 
училищното образование и подготовка. 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, 
преквалификация и обучение. 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни 
потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 
интелектуални затруднения и специални образователни потребности. 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество 
и активни връзки с общественост, НПО и други органи (чл2 ал.2 от ЗПУО). 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 
училището. 

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, 
инициатива и творчество. 

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти (национални и вътрешни). 

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с 
медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие. 

Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 
 

VIII. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ    

Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес 
чрез развитие на творческите заложби, интереси и потребности на всеки обучаем  за 
постигане на цялостен обхват, задържане и интегриране на учениците в училище. 

 
IX. СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ   

1. Опазване живота и здравето на участниците в образователно-възпитателния  
процес и в други дейности, организирани от Средно училище „Димитър Маринов” град 
Лом. 
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2. Обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 
образователни стандарти за изграждане на ключовите компетентности, необходими за 
личностното развитие на индивида, за активна гражданска позиция и за реализация на 
пазара на труда, включително и в е-среда.  

3. Издигане ролята на педагогическите специалисти за развитието и прилагането на 
държавната политика за повишаване качеството на образованието, за гарантиране на 
достъпа до образование, за създаването на необходимите условия за подкрепа и личностно 
развитие на всеки обучаем.  

4. Осъществяване на промяна в педагогическия модел на преподаване: по 
отношение на препоръчителното разпределение на часовете; при формиране на срочна и 
годишна оценка; в учебните програми и др.   

5. Повишаване на емоционалната интелигентност и социалните умения на 
обучаемите   - гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование   

6. Изграждане на позитивен организационен климат - създаване на условия за    
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 
участници в процеса на образование, възпитание и социализация.   

7. Изграждане на атмосфера на ненасилие, превенция и преодоляване на проблемно 
поведение на обучаемите.  

8. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на  
педагогическия специалист.   

9. Мотивиране на младите учители за привличане и оставане в Образователната 
институция, за професионално усъвършенстване и кариерно развитие.  

10. Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите       
специалисти според изискванията на новата нормативна уредба.   

11. Осъществяване на партньорство с Обществения съвет, Настоятелството и 
всички  заинтересовани страни.   

12. Създаване, обогатяване, поддържане на физическата среда, на 
информационното и библиотечното осигуряване на Образователната институция и на 
условията за ефективно протичане на образователния процес.  
 

X. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

1. Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и подобряване на 
постижения на учениците по всички учебни дисциплини:  
1.1. Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез 
превръщане на училището в образователен център с оптимални условия за 
удовлетворяване на растящото многообразие от нуждите на бизнеса и социалните 
потребности с увеличаване броя на паралелките, в това число и паралелка за 
професионално обучение; 
1.2.Осигуряване на широк достъп на учениците до съвременните технологии и 
разнообразни средства за информация; 
1.3. Създаване на условия за по-голяма практическа приложимост на обучението, по-
голяма връзка с реалния живот и ориентиране към конкретни резултати; 
1.4. Повишаване на резултатите от външното оценяване и усъвършенстване на системата 
за вътрешно оценяване;  
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1.5. Формиране на положително отношение към училището и ученето, стимулиране на 
участието във всички форми на учене: формално образование, неформално обучение и 
самостоятелно учене; 
1.6. По-широко използване на иновативни методи на преподаване и учене: интерактивни 
методи, компютърно и проектно-базирано обучение, проблемно обучение;  
1.7. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.  
2. Обучение и възпитание на учениците, гарантиращи успешна социализация, 
отговорно гражданско поведение и емоционално израстване: 
2.1. Повишаване процента на учениците, демонстриращи социална култура и поведение, 
което допринася за развитието на позитивна образователна среда; 
2.2. Разширяване и разнообразяване на формите за обучение и възпитание в дух на 
патриотизъм, демократично европейско гражданство, екологично поведение, 
потребителска култура, в съответствие с нормативните изисквания, заложени в ДОС за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 
2.3. Развитие на действащо и инициативно ученическо самоуправление.  
3. По-широко ангажиране на семейството, местната общественост и значимите други 
в живота на училищната общност: 
3.1. Разширяване на участието на семейството в училищния живот, обучението, 
възпитанието  и социализацията на учениците;  
3.2. Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между училище, родители и 
представители на местната общност; 
3.3. Повишаване на семейната и обществена осведоменост по теми и въпроси, свързани с 
образованието; 
3.4. Приобщаване на родителската общност за активно взаимодействие при решаване на 
важни за училището въпроси и проблеми;  
3.5. Активна съвместна работа с Обществения съвет; 
3.6. Засилване ролята на училищното Настоятелство при определяне цялостната политика 
на училището; 
3.7. Създаване на ефективна система за взаимовръзка с родителите и обратна информация 
за успеха, развитието и поведението на учениците; 
3.8. Разширяване и заздравяване връзките и партньорствата със заинтересовани страни и 
представителите на местния бизнес с цел осъществяване на общи проекти и спонсорство; 
3.9. Създаване на програма за работа с родителите, насочена към развитие на 
компетентностите на учениците, по-голямо взаимно доверие учители-родители и 
споделяне на отговорността за напредъка на учениците. 
4. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие на учениците и за 
разгръщане на техните таланти и способности: 
4.1. Интегриране на иновативни форми и методи на възпитателна работа с оглед цялостно 
личностно развитие на учениците; 
4.2. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните 
способности, възможности и желания; 
 4.3. Активна работа в посока творческо развитие на учениците и утвърждаване на 
училището не само като образователен, но и като духовен и културен център; 
4.4. Индивидуална работа с даровитите ученици; 
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4.5. Създаване на условия и осигуряване на широк спектър от извънкласни форми в 
свободното време на учениците; 
4.6. Обмен на добри практики за възпитателна работа с учениците; 
4.7. Популяризиране постиженията и изявите на учениците.  
5. Подобряване имиджа на училището, утвърждаване на облика му и прилагане на 
ефективни форми за комуникация с медиите и с широката общественост:  
5.1. Издигане престижа на училището и утвърждаване на доброто му име в условията на 
растяща конкуренция;  
5.2. Развитие на училищните традиции, създаване на нови, утвърждаване на уникалния 
образ на училището и представяне на неговите силни страни и на предимствата му пред 
останалите образователни институции в региона; 
5.3. Утвърждаване на авторитета на учителите, работещи в училището; 
5.4. Популяризиране постиженията на училището, получените отличия и награди от 
ученици и учители; 
5.5. Прозрачност на публичната дейност на училището, отчетност по важни направления 
от дейността му; 
5.6. Въвеждане на нови училищни символи и ритуали.  
6. Развитие и управление на безопасна, поддържаща и хуманна образователна среда, 
в която екипната работа, взаимното уважение и общочовешките ценности са ценени 
и прилагани: 
6.1. Осигуряване и гарантиране на такива условия за учене на учениците и работа на 
учителите, при които те разгръщат оптималния си капацитет, а нивата на стрес са 
минимални;  
6.2. Поддържане на безопасна среда и здравословни условия навсякъде в сградата на 
училището и в прилежащите пространства; 
6.3. Подобряване на образователната среда, комуникацията в рамките на училището 
посредством създаване на сплотени и активно работещи училищни екипи; 
6.4. Създаване на механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и реализиране 
на мерки за закрила на здравето и безопасността на учениците, педагогическия и 
непедагогическия състав в училище; 
6.5. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите за превантивен 
контрол; 
6.6. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата 
култура, гражданските права и творческите дейности, отнасящи се до непосредствената 
сигурност и безопасност на децата в училище; 
6.7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 
6.8. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците, 
съгласно ДОС за приобщаващо образование; 
6.9. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;    
6.10. Формиране на толерантност и уважение към правата на обучаемите и хората с 
увреждания. 
7. Усъвършенстване на системата за квалификация, перманентно обучение и 
професионално развитие на ръководния, педагогическия и административния 
персонал: 
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7.1. Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с влизането в сила на 
Закона за предучилищното и училищното образование, новите държавни образователни 
стандарти и въвеждането на новата образователна структура; 
7.2. Оптимизиране структурата на изградената и действаща в училището система за 
квалификация. Разнообразяване на формите за квалификация; 
7.3. Квалификация на класните ръководители за работа с родителите и с ученици в риск;  
7.4. Продължаваща подготовка и сертифициране на учителите за иновативно използване 
на ИКТ; 
7.5. Насърчаване на формалното, неформалното и самостоятелното учене през целия 
живот; 
7.6. Развитие на квалификацията на училищното ръководство и административния 
персонал; 
7.7. По-активно прилагане на форми за вътрешно-училищна квалификация: практически 
семинари, обмен на добър педагогически опит, създаване и използване на рамка за 
споделяне на добри практики; 
7.8. Подпомагане кариерното развитие на учителите; 
7.9. Синхронизиране на квалификацията с изискванията на новия образователен закон, 
ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, потребностите и интересите на педагогическите специалисти.  
8. Ефективно внедряване на ИКТ в цялостната дейност на училището и с оглед 
подготовката на учителите и учениците за учене, работа и живот в съвременното 
високотехнологично и информационно общество:  
8.1. Продължаващо модернизиране на материално-техническата база на училището в 
сферата на информационните и най-новите технологии; 
8.2. Развитие на информационно-методическа среда: създаване и споделяне на електронни 
„банки” с педагогически материали, образователни ресурси, урочни планове; 
8.3. Създаване на условия за усъвършенстване на дигиталната компетентност на 
учениците и за развиване у тях на мотивация за получаване на знания, непрекъснато 
самоусъвършенстване и критично мислене посредством използване на модерни ИКТ; 
8.4. Продължаващо внедряване на новите ИКТ с цел повишаване ефективността на 
обучението; 
8.5. Създаване на по-ефективна връзка между училището и родителите посредством 
прилагане на ИКТ.  
9. Насърчаване и повишаване на грамотността: 
9.1. Постигане високо равнище на функционална грамотност на учениците; 
9.2. Изграждане на образователна среда, насърчаваща грамотността; 
9.3. Насърчаване на дигиталното четене; 
9.4. Повишаване на квалификацията на учителите с набор от компетентности, свързани 
със съвременните аспекти на четенето.  
10. Подобряване и естетизиране на материалната база на училището: 
10.1. Подобряване състоянието на външната и вътрешна среда; 
10.2. Естетизация на коридорите, класните стаи и кабинети; 
10.3. Подобряване на спортната база (открита и закрита); 
10.4. Естетизация на училищния двор.   
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XI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ 

 

Цел Очаквани резултати 

1. Повишаване на 
качеството и 
ефективността на учебната 
дейност и подобряване на 
постиженията на всички 
ученици, по всички учебни 
дисциплини. 

 По-високи резултати на НВО и ДЗИ, в сравнение с 
предходни години и със средните за областта; 

 Поставяне на ученика в активна позиция по отношение 
на усвояването на знания; 

 Практически приложими в реалния живот знания, 
умения и компетентности в професионалната сфера; 

 Висококвалифицирани учители, прилагащи иновации 
и нови технологии в обучението;  

 Развити компютърни умения на учители и ученици; 
 Повишаване на мотивацията на учениците за успешна 

учебна дейност и развитие на умения за учене; 
 Учениците да се идентифицират с успехите на 

училището и да са заинтересовани за неговия имидж; 
 Достигане на европейските стандарти в 

образованието. 

2. Обучение и възпитание 
на учениците, гарантиращи 
успешна социализация, 
отговорно гражданско 
поведение, емоционално 
израстване, здраве и 
благополучие. 

 По-активни участие на органите за ученическо 
самоуправление в планирането, организирането и 
осъществяването на дейности от живота на 
училищната общност; 

 По-разнообразно включване на ученици в социалния и 
културен живот на местната общност, ангажираност с 
обществено-полезни дейности; 

 Постигане на позитивна образователна среда, в която 
учениците демонстрират граждански морал, социална 
и емоционална зрялост; 

 Ефективно общуване и взаимодействие между 
учениците и останалите представители на училищната 
общност. 

3. По-широко ангажиране 
на семейството, местната 
общественост и значимите 
други в живота на 
училищната общност. 

 Създаване на нови партньорства на местно и 
регионално ниво и привличане на повече 
заинтересовани страни в училищния живот; 

 Превръщане на училището в истински център на 
общността; 

 Членове на семействата на учениците, на Училищното 
настоятелство, Обществения съвет и представители на 
местната общност, силно ангажирани в процеса на 
планиране, разработване на политики и вземането на 
решения, свързани с развитието и бъдещето на 
училището; 

 Присъствие на представители на местната общност, 
действащи като ролеви модели и наставници на 
учениците; 

 Повишено доверие в училището като институция.  



24 
 

4. Провеждане на политика 
за подкрепа на 
личностното развитие на 
учениците и за разгръщане 
на техните таланти и 
способности.  

 Всички ученици получават възможност да развият 
пълния си потенциал; 

 Откриване и развиване на специалните дарби у 
учениците;  

 Активно участие на учениците в концерти, конкурси, 
олимпиади и състезания; 

 Заемане на призови места на конкурси, състезания; 
 Учениците са удовлетворени от възможностите за 

реализация на потенциала им в различни области; 
 Училището предоставя благоприятна и подкрепяща 

среда за учене, възпитание и развитие на талантите на 
учениците; 

 Предоставяне на поле за изява на учениците и 
популяризиране на резултатите и постиженията им; 

 Възможности за изява и включване в училищните 
дейности и на ученици с по-ниски резултати в 
учебната дейност, какво и на тези в неравностойно 
положение; 

 Иновативен и ефективен подход на учителите към 
възпитателната работа. 

5. Създаване на стратегия 
за подобряване имиджа на 
училището, утвърждаване 
на облика му и прилагане 
на ефективни форми за 
комуникация с медиите и с 
широката общественост. 

 Обществен и медиен интерес към училището и 
образователните услуги, които предлага; 

 Морални и материални ползи за училището; 
 Преодоляване на негативни мнения; 
 Цялостна връзка на училището с контактни групи 

(родители, организации, медии, дарители и т.н.); 
 Връзки с евентуални спонсори и дарители; 
 Подобряване имиджа на училището; 
 Нови училищни традиции, символи и ритуали; 
 Обществена информираност за постиженията на 

училището; 
 Маркетинг и реклама. 

6. Развитие и управление 
на безопасна, поддържаща 
и хуманна образователна 
среда, в която екипната 
работа, взаимното 
уважение и 
общочовешките ценности 
са ценени и прилагани.  

 Учениците, в това число и тези със специални 
образователни потребности, в риск и в неравностойно 
положение, се чувстват спокойни и сигурни в 
училище; 

 Активно и ефективно работещи сплотени училищни 
екипи, чиято цел е постигането на безопасна училищна 
среда; 

 Ниски нива на стрес, малък брой конфликтни 
ситуации, прояви на агресия и тормоз;  

 Завишен контрол по отношение спазването на 
училищните правила; 

  Безопасна среда и здравословни условия; 
 Учениците са добре информирани за своите права и 

задължения; 
 Взаимоотношенията в училищната общност се 

основават на взаимно уважение и толерантност. 

7. Усъвършенстване на 
системата за 

 Усъвършенствана професионална компетентност на 
учителите, повишен интерес от страна на учениците 
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квалификация, 
перманентно обучение и 
професионално развитие 
на  ръководния, 
педагогическия и 
административния 
персонал. 

към учебната дейност, активизиране в учебните 
часове;  

 Научно и методическо израстване на учителите; 
 Развитие на компютърната и дигитална компетентност 

на педагогическия състав; 
 Развитие на мотивация, умения, способности и 

капацитет за самостоятелно учене през целия живот; 
 Създадени условия за популяризиране и обмен на 

иновативни педагогически практики; 
 Добра работна среда за привличане и задържане на 

млади педагогически специалисти; 
 Положителна промяна в самочувствието на учителите 

и в отношението им към изпълнение на служебните 
задължения. 

8. Ефективно внедряване 
на ИКТ в цялостната 
дейност на училището и с 
оглед подготовката на 
учителите и учениците за 
учене, работа и живот в 
съвременното 
високотехнологично и 
информационно общество. 

 Увеличаване на интереса и мотивацията на учениците, 
както и на логическите и аналитичните им 
компетентности при използването на ИКТ; 

 Гарантиран, постоянен и универсален достъп на 
учениците до качествени образователни ресурси, в 
това число и такива, създадени от учители; 

 По-висок имидж на училището и престиж на 
учителите; 

 Адаптиране на учениците към живот в 
информационното общество; 

 Устойчива и благоприятна среда за осигуряване на 
качествено образование, базирано на най-модерните 
тенденции в развитието на ИКТ; 

 Развитие на училищната е-политика и е-
информационна и методическа среда.  

9. Насърчаване и 
повишаване на 
грамотността. 

 Постигане на равнище на функционална грамотност, 
което ще осигури на учениците условия за личностно 
развитие и успешна социална реализация; 

 Стимулиране на учениците за повишаване на 
грамотността им чрез съвместна работа с родителите 
им и с различни културни и образователни 
институции; 

 Включване на дигитални форми на четене както в 
училище, така и вкъщи; 

 Повишена компетентност на учителите по отношение 
диагностиката на нивото на грамотност и работа за 
повишаването му.  

10. Подобряване и 
естетизиране на 
материалната база на 
училището.  

 Подобрена и по-привлекателна училищна среда; 
 Подобрен интериор на класните стаи и кабинетите; 
 Високо технологично развитие и модерна ИКТ среда-

оборудване с МТБ за осъществяване на интерактивно 
и компютърно базирано обучение; 

 Осигуряване на добри условия за бъдещ успех на 
учениците в съвременното общество, основано на 
знанието. 
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 Модернизиране на спортната база, отговаряща на 
нуждите за добра двигателна активност, здравословен 
начин на живот и на традициите и спортната слава на 
училището. 

 

XII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ  

 Утвърден план за изпълнение целите на стратегията;  
 Актуализирани вътрешни правилници; 
 Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на образованието; 
 Разработени актуални вътрешни нормативни актове;  
 Разработени и утвърдени училищни учебни планове; 
 Разработена и утвърдена програма за целодневна организация; 
 Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика; развитие на училищната общност; 
 Реализиран прием в профилирана и професионална паралелка; 
 Изградени училищни екипи за разработване на проекти; 
 Брой проведени обучения на екипите; 
 Спазване на Етичния кодекс; 
 Наличие на училищен сайт с актуална информация; 
 Разработен и актуализиран бюджет, спрямо „Стандарта за финансиране на 

институциите” и „Стандарта за управление на качеството”; 
 Публикувани на сайта на училището: Бюджет на училището; Отчети по 

тримесечия и календарна година; Процедура за възлагане на обществена поръчка; 
Обществени поръчки на училището (хранене, ремонти, доставки и др.); 

 Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните 
средства; 

 Относителен дял (%) приходи от наеми, проекти, спонсорства, дарения и др. 
спрямо общия бюджет; 

 Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране; 
 Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в продължаваща квалификация; 
 Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната 

година в 16 учебни часа вътрешна квалификация; 
 Публикуване на интернет страницата на училището на вътрешна система за 

управление на качеството; 
 Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция; 
 Обогатен библиотечен фонд, брой книги; 
 Наличие на училищен архив; 
 Актуализиран правилник за архивиране на документите; 
 Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив; 
 Набавена справочна, българска художествена литература, методическа 

литература и др. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната 
уредба; 
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 Наличие на утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и 
съкращаване на персонал; 

 Наличие и прилагане на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на 
управленски решения; 

 Наличие на утвърдени правила за делегиране на права; 
 Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите; 
 Изградени: Система за охрана и сигурност; Механизъм с мерки и дейности за 

адаптиране на ученика към училищната среда; Актуализирана оценка на риска. 
 Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности 

- клубове, секции и др.; 
 Осигурени алтернативни форми на обучение; 
 Осигурени условия за интерактивно учене; 
 Наличие на достъпни източници: научна литература за подготовка на 

педагогическите специалисти; методически помагала на електронен и хартиен 
носител; 

 Наличие на кабинети и стаи с интерактивна образователна среда; 
 Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен 

процес; 
 Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти; 
 Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището; 
 Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището; 
 Брой обсъдени, планирани и реализирани открити и съвместни уроци; 
 Брой проведена входяща, изходяща диагностика и анализирани резултати; 
 Брой проведени учебни часове извън класната стая; 
 Брой разработени материали за диференцирано обучение според равнището на 

справяне на учениците; 
 Брой подготвени разнообразни учебни материали за урока, съответстващи на 

различните стилове на учене на учениците; 
 Брой извършени взаимни наблюдения на уроци, брой попълнени карти за 

наблюдение на урока; 
 Брой уроци, в които учениците са включени в предварителната подготовка на 

урока; 
 Относителен дял (%) на учениците, успешно положили изпитите от НВО и ДЗИ 

към общия брой явили се ученици; 
 Относителен дял (%) на учениците на поправителен изпит към общия брой 

ученици; 
 Относителен дял (%) на успешно завършилите (и получили документ) ученици 

със СОП;  
 Брой на отсъствията на учениците (по уважителни и неуважителни причини); 
 Брой проведени инициативи с включване на родители; 
 Брой на реализирани дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения; 
 Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.; 
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 Брой изградени екипи за работа по проекти; 
 Брой учители, подготвили ученици, призьори на състезания, олимпиади, 

конкурси и др.; 
 Наличие и прилагане на система за възпитание, привличане, задържане и развитие 

на учениците в училището; 
 Наличие и прилагане на система за поощрения и награди на ученици и учители за 

активно включване в извънкласни и извънучилищни дейности; 
 Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност; 
 Брой споделени добри практики; 
 Брой срещи с институции: Агенцията за закрила на детето, структурите на 

полицията, представители на местната общественост, социални партньори и др.; 
 Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви; 
 Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект; 
 Брой разговори, наблюдения и проучвания; 
 Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни 

организации; обучения и т. н.; 
 Брой реализирани дейности с екологична насоченост; 
 Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки 

ценности; 
 Изградена и работеща система за наставничество и менторство; 
 Брой проведени родителски срещи; 
 Съвместно разработени със Синдикатите и утвърдени Вътрешни правила за 

работната заплата, училищни критерии за диференциране труда на учителя; 
 Брой проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на 

представители на Обществения съвет, Училищното настоятелство и родителската 
общност. Брой взети съвместни решения; 

 Брой съгласувани и утвърдени училищни нормативни актове; 
 Брой изготвени анкети и въпросници за проучвания.    

 
      XIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

Средно училище „Димитър Маринов” град Лом работи на делегиран бюджет. 
Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не 
изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 
осъществяването на мерки, политики и дейности.  Във връзка с финансовото осигуряване 
на СТРАТЕГИЯТА е необходимо Изграждането на система за финансово управление и 
контрол на публичните средства в образователната институция като план от дейности, 
обхващащ управленски задължения, политики и методи, гарантираща сигурност при 
управлението на финансовите средства /Стандарта за финансиране по чл.22, ал.2, т.17 от 
ЗПУО и други задължителни нормативни документи/.  

 Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:   

 Делегирания бюджет на училището;   
 Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета;  
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 Собствени средства / Училищното настоятелство, благотворителни базари/; 
 Средства от проекти и програми; 
 Дарения.  

  Неразделна част от тази СТРАТЕГИЯ е ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И 
ФИНАНСИРАНЕ за изпълнение на стратегията за развитие на Средно училище 
„Димитър Маринов” град Лом ( 2018-2022 г. ) – /Приложение 1/. Същият се изготвя от 
комисия, включваща: директор, главен счетоводител и учители участвали в 
разработването на Стратегията. Приема се на Педагогически съвет и подлежи на годишен 
отчет пред ПС. 

    
  XIV.  МЕРКИ    

1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип 
от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с 
повишаване качеството на образование в Средно училище „Димитър Маринов” град Лом. 

2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от 
изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира 
пряка ангажираност на лицата в него.   

3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови 
правилници и процедури съгласно целите на ЗПУО, ДОС, националните и европейски 
стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на 
образованието.   

4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в 
зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и 
удовлетворяване на техните потребности. 

5. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на 
ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за 
граждански контрол. 

XV. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Плана за действие и финансиране  
2. План за управление на процесите 
3. План за управление на ресурси 
4. План за управление на риска 
5. План за управление на кризите 
6. План за управление на промяната 
7. План за Иновационни политики и управление на процесите 

 
 


