1. ВЪВЕДЕНИЕ.
Настоящият документ представлява визията на екипа на Професионална гимназия
по селско стопанство и туризъм град Бяла за развитие на училището, определя
стратегическите и конкротните цели, очакваните резултати идействията, които ще с
предприемат за реалзиране на всяка една от целите. Стратегията за развитието на
ПГССТ гр. Бяла е изготвена въз основа на опита на педагогическия колектив и
административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището.
Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната
образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на
училището и за изграждане на добри професионалисти в областта на туризма.
Стратегията е важна част от другите съпътстващи документи, насочени към
осигуряване на оптимални условия за разгръщане потенциала на всички участници в
училищния живот и за развитие на ефективни училищни политики.
Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща
роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на младите хора в
ПГССТ гр. Бяла и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна
прозрачност и отчетност на управлението.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящата Стратегия определя развитието на Професионална гимназия по
селско стопанство и туризъм/ПГССТ/ град Бяла, Варненска област през периода 2016 –
2020 година чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, средствата и
организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на
образованието в Република България и принципите на общото Европейско
образователно пространство.
Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от
промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ условия за личностно
развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за
самостоятелно усвояване на знания.
Стратегията за развитие на ПГССТ се основава на приоритетите, целите и
стандартите, заложени в следните документи:
1. Конституция на Република България;
2. Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж „Европа 2020“;
3. Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната
система (2013-2020);
4. Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните
технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020);
5. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (20142020);
6. Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);
7. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020);
8. Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за
развитие на педагогическите кадри (2014-2020);
9. Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020);
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10. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (2015-2020);
11. Конвенцията на ООН за правата на детето;
12. Закона за закрила на детето;
13. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/;
14. Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование;
15. Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата за
предучилищното и училищното образование;
16. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование;
17. Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
18. Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците;
19. Наредба № 12./01.09.2016 г. .за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
20. Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език;
21. Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план;
22. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през
целия живот;
23. Национална референтна рамка;
24. Наредба за приобщаващо образование;
25. Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“;
26. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
27. Регионални приоритети на средното образование;
28. Общински политики в средното образование;
29. Други нормативни документи, национални и международни, засягащи
развитието на образованието.
В унисон с посочените документи в центъра на процеса на образование,
възпитание и социализация се поставя детето с неговите заложби, интереси и
потребности.
Настоящата Стратегия за развитие е разработена на основание чл. 70, чл. 263,
ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.
Стратегията за развитие на Професионална гимназия по селско стопаанство и
туризъм град Бяла се актулизира на дв години при необходимост.

3. АНАЛИЗ.
Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр. Бяла е единствената
професионална гимназия в община Бяла, тя е училище със собствена политика на
планиране и моделиране на цялостния образователен процес като автономен субект в
конкурентни условия с другите училища.
Ръководството и колективът на училището винаги са се стремили да осигуряват
провеждането на образователно-възпитатлен процес с измерима ефективност и
резултатност. За нас общообразователната подготовка винаги е била и ще бъде
основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални
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умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в
динамично променящото се общество.
Основен въпрос за нас е как да запазим и да подобрим качеството на
професионалното образование и обучение. В периода на преход към пазарна
икономика и съпровождащия го интензивен процес на преструктуриране на
националната икономика е налице определена тенденция на разминаване на качеството
на работната сила с новите потребности. Това се проявава още по-силно при съпоставка
с бъдещите изисквания към националната работна сила с оглед предприсъединителните
процеси и развиващата се глобализация.
Ето защо реформата на образованието като цяло и в частност в професионалното
образование и обучение трябва да осигури условия за такава професионална
подготовка, които да дават възможност за непрекъснато поддържане качеството на
работната сила и нейната пригодност за заетост в съответствие с изискванията на
пазара на труда и икономиката на знанието.

3.1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА.
Основни предизвикателства пред българската образователна система и
ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на Професионална
гимназия по селско стопанство и туризъм гр. Бяла.
2016-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в
Република България – реално разписан, приет и обнародван нов Закон за
предучилищното и училищно образование. Новите предизвикателства пред
традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са
продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото
навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот.
Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред Професионална гимназия по
селско стопанство и туризъм гр. Бяла е изграждането на автономни и 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 конкурентноспособна
образователна институция, на 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 Професионална гимназия по
селско стопанство и туризъм гр. Бяла 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 професионална подготовка. ПГССТ
предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния
живот.
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
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ученици. В контекста на приобщаващото образование ПГССТ дава ясен знак за
хуманизъм и толерантност.
Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е
приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес и
разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в Обществен
съвет.
ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ
НЕГАТИВНИ ВЛИЯНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
●Определен стандарт за издръжка на един ●Нестабилно икономическо състояние на
ученик.
страната и несигурност.
●Добра
транспортна
осигуреност
на ●Нисък стандарт за издръжката на един
учениците от училището чрез активното ученик, който се актуализира без да е
участие на община Бяла.
съобразен с реалната пазарна стойност на
●Благоприятна бизнес среда.
услугите, доставките, материалите и др.
●Ползотворно договорно сътрудничество със ●Поставяне на ПГССТ като малко училище в
„Сандроуз Холидейз“ ЕООД.
тежък недостиг на финансови средства за
реализиране на нормална дейност поради
спецификата на системата на делигираните
бюджети.
СОЦИО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ
ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ
●Въвеждане на системата на кариерно ●Негативно
отношение
на
част
от
развитие на учителите.
обществеността към образователната система
●Осъществяване на разнообразни съвместни и училището.
инициативи и дейности с различните ●Отрицателно влияние на средата на улицата
институции.
върху възпитанието на младте хора и
●Обществен съвет.
мотивацията им за учене.
●Училищно настоятелство.
●Ниско заплащане труда на учителите.
●Агенция „Закрила на детето“, читалище, ●Слаба заинтересованост на значителна част
спортни клубове, НПО и др.
от родителите към образователните резултати
и повдението на децата им.
●Мигриране на част от родителите в големите
градове и чужбина и поверяване грижите за
отглееждането и възпитанието на деецата на
близки и познати.
ТРУДОВИ РЕСУРСИ
●Осигуреност
с
висококвалифицирани ●Слаба мотивация на квалифицираните
педагогически специалисти, отговарящи на педагогически кадри за заемане на свободни
изискванията за заемане на длъжността работни места в сферата на училищното
„учител“.
образование.
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
●Въведена система на делигирани бюджети.
●Нисък стандарт за издръжката на един
●Редовно финансиране на делигираните ученик.
дейности.
●Неритмично и недостатъчно дофинансирне.
●Липса
на
държавна
политика
за
дофинансиране на малките училища.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
●Закон за предучилищното и училищното ●Чести изменения на нормативната уредба.
образование.
●Голям обем законови и подзаконови
●Закон за професионалнто образование и нормативни актове, без конкретни указания за
обучение.
прилагането им.
●Делигиране на правмощията.
●Разработване и утвърждаване на програма за
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развитие на средното образование.
●Разработване и актуализиране на законови и
подзаконови нормативни документи.

Изводи:
♦ Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на
училището. Най-силно изразени негативни фактори са икономическите, социокултурните и финансовите, които имат определящо значние. Прогнозит за
тяхното развитие и влияние са противоречиви. От една страна като член на
Европейския съюз Република България преследва целите на догонване и изравняване
със стандартите на икономическо и социално развитие на останалите страничленки.
♦ От друга - нарастващата рецесия в Евросъюза води до труднопредвдими
тенденции в развитието на тези фактори. Може да приемем на базатаа на
сегашното им състояние и краткосрочните прогнози на експерти, че те ще
запазят негативното си въздействие върху образоватеелната система и
конкретно върху развитието на гимназията – задържане на сегашното ниво на
приходната част на бюджета, свиване на разходната част на бюджета,
рестрективен бюджет; недостатъчна материалнаа осигуреност на ученика;
ниска мотивация на учителите за отговорно и съзнателно отношение към
професионалните им задължения.

3.2. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА.
В ПГССТ гр. Бяла се обучават ученици от ІХ до ХІІ клас, а от учебната 2017/2018
година – от VІІІ до ХІІ клас. Обучаваните ученици са от гр. Бяла, с. Попович, с.
Дюлино, с. Господиново, гр. Обзор, с. Рудник, с. Старо Оряхово и гр. Долни чифлик.
През учебната 2016/2017 година в училището се обучават 69 ученици в дневна форма
на обучение и 6 ученици в самостоятелна форма на обучение по професията
„Администратор в хотелиерството с 4-годишен срок на обучение и трета степен на
професионална квалификация. Педагогическият колектив се състои от 5 редовни
учители и 4 лектори, които са правоспособни магистри и бакалаври. 80 % от учителите
са на възраст до 35 години.
УЧЕНИЦИ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
●Харесват
предлаганите
професии
и ●Затруднения при реализация на държавния
специалности.
план-прием през последната учебна година.
●Осъзнават необходимостта от овладяване на ●Засилваща се тенденция за понижаване на
професията и професионалните умния.
входното ниво на новопостъпилите ученици.
●Осъзнават необходимостта от владеене на ●Намаляване на навиците за системно и
чужд език, като предпоставка за по-добра трайно учене.
професионална реализация.
●Увеличаване броя на допуснатите извинени
●Добри отношения между учениците с и неизвинени отсъствия.
различна
етническа
и
религиозна ●Намаляване броя на учениците завършващи
принадлежност.
учебната година с отличен успех.
●Няма повтарящи ученици.
●Голям брой пътуващи ученици(67%).
●Реинтеграция на отпаднали ученици.
●Наличие на отпаднали ученици.
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КАДРОВИ РЕСУРС
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
●Наличие на нужния образователен ценз и ●Различни изисквания към учениците в
професионална квалификация на учителите.
процеса на обучение.
●Подмладен учителски екип.
●Бавна промяна в целите, технологиите,
●Устойчиво
запазване
състава
на отношението и стила на работа на учителите.
педагогичееския персонал и на лекторите.
●Недостатъчна активност при решаване на
●Съпричастност към учебната работа и възникнали проблеми и поставени задачи.
развитието на училището.
●Необходимост от активизиране по работа по
●Работа по проект „Твоят час“.
международни проекти по програмата
●Използване на ИКТ в учебните часове.
„Еразъм+“.
●Недостатъчно използване на потенциала за
екипна работа.
●Необходимост
от
преодоляване
на
различните изисквания към учениците в
процеса на обучение и възпитание.
●Пренебреегване на индивидуалния и
диферинцирания подход към учениците,
съобразен
с
техните
индивидуални
възможности и потребности.
●Неефективно провеждане на консултации и
допълнителни занимания за преодоляване на
обучителни затруднения на учениците.
УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
●Наличие на компютъреен кабинет.
●Училищната сграда е амортизирана и се
●Достъп до интернет.
нуждае от ремонт.
●Наличие на мултимедия.
●Спортната база не отговаря на изискванията
●Равен достъп до учебните реесурси за и потребностите на училището.
членовете на училищната общност.
●Небржно отношение към опазване на
●Осигуреност със задължителна училищна училищното имущество.
документация.
●Умишлено причиняване на вреди от
●Осигуреност с учебни планове и програми.
ученици.
●Недостатъчен контрол при опазвоне на МТБ.
●Недостиг на средства за обновяване
обзавеждането на класните стаи.
●Недостатъчни
съвременни
нагледни
средства.
●Липса на учебни компютърни програми и
продукти.
ПАРТНЬОРСТВО
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
●Много добро дългогодишно сътрудничество, ●Скромни взаимоотношения с останалите
поставено на договорна основа, с хотел представители на туристическия бизнес в
„Сандроуз Холидейз“ ЕООД гр. Бяла за района, поставени на неофициална основа.
практическо обучение на учениците.
ФИНАНСИРАНЕ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
●Чрез
оптимално
разпределяне
на ●Делигираният бюджет пряко зависи от броя
предоставяните финансови средства при на учениците и демографската криза води до
формиране бюджета на училището се намаляването му.
осигурява основната функция на гимназията – ●Ниската стойност на единните разходни
нормално протичане на образователно- стандарти не обезпечава всички разходи за
възпитателния процес.
обучениетои
осигуряване
на
модерна
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●Участието в национални програми и проекти
дава възможност за осигуряване на по-добро
качество
на
общообразователната
и
професионалната подготовка и допълване на
някои дефицити в бюджета.

материална база.
●Необходимост от работа по международни
проекти.
●Необходимост от разширяване работата по
национални проекти и програми.
●Необходимост от създаване на екипи за
работа по проекти.

Изводи:
♦ Вътрешната среда се стреми с всички възможни начини и средства да
компенсира отричателното въздейстние на външните фактори върху развитието
на училището. Прогнозата за следващите четири години е противоречива.
♦ Резултатите от образователно-възпитателния процес и средният успех за
училището се поддържат на сравнително добро ниво, въпреки негативното
влияние на факторите на външната среда.
♦ Въвеждането на новите технологии в работата на учителите, в
управението на училището и работата по проекти са положителен елемент в
работата на ПГССТ, но това не противодейства на негативното влияние на
демографския фактор и броят на учениците в училището през последните години
се запазва нисък.
♦ Необходимо е да се работи за разкриване на нова професия „Готвач“ с цел
привличане и задържане на повече ученици от района и удовлетворяване
потребностите на туристическия бизнес.
♦ Необходимо е да се работи за по-голямо популяризиране дейността на
училището. Приоритет в дейността на училището трябва да се даде на
извънкласните дейности и форми на работа с учениците в извънучебно време.
♦ Нашето професионално образование и обучение във все по-голяма степен
съответства на добрите европейски практики. Затова е нужно да акцентираме
на един основен проблем – квалификацията на педагогическите екипи в системата
на професионалното образование и обучение/ПОО/. Знаем, че този процес е сложен
и труден за разрешаване. Но все по-голяма е потребността от осъвременяване, от
актуализиране на знанията в рамките на една професия, от прилагането на
съвременни технологии, от очертаване на перспективите.

3.3. SWOT АНАЛИЗ.
Целта на SWOT/силни, слаби, възможности и заплаха/ анализа е да се определи
количествено и качествено състоянието на училището като система. Чрез него се
поставя стратегическата диагнозаи е база за извеждане на стратегическите цели и
мерки.В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира вида на стратегията,
която следва да бъде приета.
СИЛНИ СТРАНИ
●Изградени традиции за провеждане на
професионално образование и обучение по
атрактивни специалности от професионално
направление
„Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“.

СЛАБИ СТРАНИ
●Остаряла материално-техническа база.
●Липса на съвременна спортна база.
●Липса на училищна библиотека.
●Недостатъчно техническо обезпечаване на
възможността за работа с мултимедия в
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●Обучение по професии и специалности,
позволяващи реализация на пазара на труда
не само в страната ни, но и в тези от
ЕС.
●Предлагане на обучение в различни форми –
дневна и самостоятелна.
●Утвърдени правила за прием след VІІ и след
VІІІ клас.
●Прием на ученици извън община Бяла.
●Едносмнен режим на обучение.
●Среден
успех
на
училището
–
дообър(постоянна вличина).
●Добри
образователни
резултати
на
учениците от ДЗИ и ДИ за професионална
квалификация.
●Учениците получават освен диплома за
завършено
средно
образование
и
свидетелство за ІІІ степен на професионална
квалификация.
●Работа по проекти на МОН.
●Участие в регионални и национални
състезания по професии
●Добро сътрудничество с хотел „Сандроуз
Холидейз“ ЕООД – базов партньор на
училището.
●Квалифициран учителски колектив.
●Допълнителна
работа
за
развиване
заложбите и способностите на учениците.
●Стимулиране на учениците чрез стипендии и
социалноо подпмагане.
●Постоянна работа със застрашени от
отпадане ученици
●Осигуреност с учебни планове и програми и
със задължителна училищна документация.
●Добро управление на финансовите средства
в условията на делигиран бюджет.
●Добро
хоризонтална
и
вертикална
комуникация
и
взаимодействие
с
институциите.
ВЪЗМООЖНОСТИ
●Постепенно осъвременяване на материалнотехническата база.
●Привличане на външни инвестиции за
подобряване на МТБ.
●Съобразяване на държавния план-прием с
потребностите на пазара на труда.
●Обучение на възрастни в курсове за
придобиване на професионална квалификация
след средно образование.
●Обучение на възрастни – валидиране на
умения.
●Използване на добри практики за работа с
уязвими групи
●Планирано повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти.

учебните часове.
●Недостатъчно използване на наличната
мултимедийна техника в образователновъзпитателния процес.
●Преподаване на два и повече учебни
предмета от един учител.
●Липса на лични планове за професионална
квалификация на педагогическия персонал.
●Недостатъчна работа по разработване на
проекти за финансиране на дейности.
●Невъзможност
за
заплащане
на
допълнителния учителски труд.
●Ниска пълняемост на паралелките.
●Трудности при изпълнението на държавния
план-прием през последната учебна година.
●Незаинтересованост на голяма част от
родителите, формални и недостатъчно
ефективни практики на комуникация.
●Нисък социален статус на семействата.
●Недостатъчна мотивация на учениците за
професионално развитие.
●Нередовна посещаемост в часовете на част
от учениците.
●Увелицаващ се брой извинени и неизвинени
отсъствия.

ЗАПЛАХИ
●Намаляване броя на учениците в училище.
●Липса на постоянна трудова заетост и
намаляване
на
населението
поради
икономически миграционни процеси .
●Недостиг на учениците завършващи основно
образование в общината.
●Очакван
рстриктивен
бюджет
през
следващите годни.
●Нарастване на социалните различия между
учениците.
●Засилване
на
агресивността
на
подрастващите в национален мащаб.
●Повишаване на риска от отпадане на
ученици от образователната система поради
различни причини.
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●Засилване ролята на вътрешноучилищната
квалификация.
●Провеждане на рекламни кампании –
начални и поддържащи.
●Участие в проекти на МОН и ЕСФ.
●Разработване и управление на проекти – за
подобряване на материално-техническата база
и образователно-възпитателния процес.
●Разширяване на партньорствата с местния
туристически бизнес.
●Разширяване на извънкласните форми на
работа.
●Засилени мерки за контрол на отсъствията и
успеха на учениците.
●Изграждане
ефктивно
и
действащо
ученичско самоуправление.
●Утвърждване на традиции и символи на
училището.
●Изграждане на стратегия за реализация на
държавния план-прием.

●Недостатъчна мотивация у учениците за
учене.
●Незаинтересованост на родителите към
образователно-възпитателния
процес
и
образованието като цяло.
●Негативно отношение на обществото към
образованието.
●Изоставане от съвременните тенденции в
образователната система при използването на
ИКТ и интерактивни методи на преподаване.
●Изменения в законодателството.

Изводи:
ПГССТ е утвърдила се в годините на своето съществуване образователна
институция в региона, със собствена политика на планиране и моделиране на
цялостния образователно-възпитателен процес като автономен субект в
конкурентни условия с другите училища.
Резултатите от тази политика, реализирана години наред от ръководството
и колектива, са налице, те са :
 реализиране на държавния план-прием всяка учебна година, въпреки
демографските проблеми, продължаващ интерес към професионалнто
образование, което предлагаме, от ученици от други общини;


успешна реализация на значителна част на завършващите ученици като студенти
във висши учебни заведения и като добри професионалисти в сферата на
хотелиерството и ресторантьорството;



традиции за качествено образование, доказвани чрез професионалната реализация
на учениците и подготовката и осъществяването на национални и международни
проекти, като „Леонардо да Винчи“, „Еразъм“, УСПЕХ, „Ученически практики“,
„Твоят час“;



ползотворно сътрудничество с другите
професионалното образование и обучение.

институции,

отговорни

за

Наред с това не трябва да се забравят и всеобщите за системата слабости и
заплахи, които са факт за всяка образователна институция днес:
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– ориентираност на системата към запаметяване и възпроизвеждане , а не към
провокиране на мислене , самостоятелност и формиране на умения ;
– недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване на учениците;
– нисък социален статус и авторитет на учителя;
 съществуват нерешени проблеми в сътрудничеството между системата за
професионално обрзование и обучение и пазара на труда;


липсва систематичен анализ на национално ниво за потребностите от
професионално образование и обучение;



национална програма и осигурените средства за обучение, квалификация
преквалификация на учителите не са достатъчни;



недостатъчно финансиране за извършване на необходимите ремонти, за
осъвременяване на материално-техническата база и осигуряване на съвременни
условия за провеждане на учебната практика на учениците в училище;



недостатъчни и остарели нагледно-технически средства;



недостатъчно финасиране за осъвременяване на компютърната база и за
закупуване на нови компютри, проектори, интерактивни дъски и др.;



намаляване броя на учениците;



нестабилност в нормативните уредби;



неблагоприятни социални фактори: проблеми в системата на образованието,
растяща безработица сред родителите и сред населението, нарастване
агресивността на децата, престъпност сред малолетни и непълнолетни,
демотивация на учениците за учене и образование и на учителите за качествен
педагогически труд.

и

4. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.
Училището да създава хора – творци, хора – професионалисти с умения за
самостоятелно учение през целия живот, водещи здравословен начин на живот и
взаимоотношения, хора с европейско самочувствие и национално достойнство.
Оптимално развитие заложбите на всеки младеж, с оглед на подготовка на здрави
и издръжливи физически и психически граждани с висок интелект и творчески
качества, владеещи съвременните научно-познавателни методи, способни да променят
целесъобразно заобикалящия свят.
ПГССТ чрез постоянната си работа да създава гаранции, че младите хора,
обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им
необходими, за учение през целия живот, да се трудят и проявяват високо гражданско
10

съзнание с оглед на изпълнение на Стратегията за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж „Европа 2020“.
Пълноценното реализиране на мисията на ПГССТ гр. Бяла е възможно само в
условията на устойчиво, възходящо и автономно развитие, включващо
следните стратегически цели:










Постигане на европейско качество на образованието;
Качеството на образованието да бъде свързано със способността на
системата да реагира на променящите се реалности в света и да
удовлетворява обществените и индивидуалните образователни
потребности;
Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на
образователната система;
Развиване на условия и среда за реализиране на практика на
образователната концепция „Учене през целия живот”;
Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система млади хора;
Реинтеграция на отпадналите от училище ученици;
Повишаване квалификацията на педагогическите кадри;
Поддържане, подобряване и модернизиране на материалната база.

5. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.
ПГССТ е конкурентноспособно учебно заведение, с утвърден престиж и
авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес,
способно да формира у учениците знания, професионални умния, националн и
общочовешки добродетели при подготовката им за сциална реализация.
Педагогическият екип, изграден от висококвалифицирани професионалсти,
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкто дстойнство насочва
усилията си за:
♦ Изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която
насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и
личностно развитие.
♦ Гарантиране качеството
подготовка на учениците.

на

общообразователната

и

професионалната

♦ Ориентация към съвременна образователна система, съобразена с традициите и
съответстваща на тази в обединяваща се Европа.
♦ Създаване на ред, сигурност, отговорност, доверие, уважение, толерантност и
развитие на традиции и иновации в учебните, професионалните и извънкласни
дейности, повишаване на професионалната квалификация на учениците и учителите.
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♦ Прилагане на различните форми на обучение, заложени в ЗПУО, с цел
удовлетворяване на потребностите и предоставяне достъп до образование на всички, и
предотвратяване на преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
♦ Активна работа по програма „Еразъм +“ и ACES на Европейския съюз, чрез
създаване на цялостна организация, в която да бъдат включени учениците и техните
семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
♦ Включване в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на
учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по
Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на по-добри
образователни резултати с учениците.

6. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.
Ориентираност
към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи
качествено образование, което отговаря на нуждите и
способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика се
основава на широко участие в сътрудничество с други
институции – от концепцията до изпълнението.

Отговорност

Всички членове на училищния екип, ангажирани в
образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност,
осъществявана в училището, носят отговорност за постигане
на трайни положителни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана
към личностните потребности и предоставя възможности за
свободен избор на обучаваните.

Единство в
многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на младите хора
се осъществяват в рамките на единна културнообразователна среда, която създава гаранции за защита и
развитие на отделните култури и традиции в рамките на
училищната образователна политика.

Новаторство

Административното ръководство и учителският колектив
демонстрират воля и възможности за възприемане на нови
подходи и философии с цел постигане на по-добри
резултати.
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Автономност

Училището, като част от системата на образованието ползва
автономия да провежда собствена политика отговаряща на
държавните образователни изисквания.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпиталната
дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел
осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на
политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на
ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и
бъдещото въздействие.

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия
съответстват на Конституцията на Република България, на
Законосъобразност законите и другите нормативни актове.
Очакваният резултат от прилагането на Стратегията е да се постигне ново повисоко качество на образователно-възпитателния процес в ПГССТ гр Бяла. На базата
на непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на педагогическите кадри, да
се създаде атмосфера за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на
ученика.

7. Г Л А В Н А Ц Е Л:
Постигане на устойчиво развитие и просперитет на училището
на базата на равен достъп на учениците до образование.
Осъществяване на качествено образование - традиция в
професионализма, приспособимост към новите изисквания на пазара
на труда и успешна професионална реализация на подготвяните
специалисти.
8. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ.
Главната цел ще бъде постигната с комплекс от специфични цели, приоритети и
мерки за развитие на ПГССТ гр. Бяла, съобразно нормативните документи на МОН,
Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.), Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013-2020), Национална
стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, Национална
стратегия за развитие на педагогическите кадри.
Стратегическите цели на ПГССТ са ориентирани към постиженията на
образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните
традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование.
Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и
комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна
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информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на
образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално,
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в
съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в
дейностите по постигане на оперативните цели.
Отчетени са състоянието и потребностите към момента, потребностите на
човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като
обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността на
образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на
развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща
среда за осигуряване на щастливо детство за всяко дете.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на управлението на
училището.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Привличане на ресурси от общността и външната
среда за осъврмняване и модернизиране на училищната среда, участия в национални и
международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП
материална и технологична обезпеченост на училището.

9. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ.
Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите на
училищното образование, както и от областите на наблюдение за изградена система за
управление на качеството на образователна институция:
1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА;
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;
4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ;
5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧАСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:
Управление на институцията.
Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно
управление на ПГССТ.
Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на
образованието:
1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на
европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като
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национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста
на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с
образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите
образователни цели.
1.2. Създаване на вътрешни училищни документи за изпълнение дейностите по
стратегическите и оперативни цели, свързани с качеството на образованието в ПГМЕЕ.
Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната
база на национално ниво.
1.3. Изграждане на училищна Система за качество.
1.3.1 Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество,
свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на
училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.
1.3.2 Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо
ЗПУО и стандартите.
1.3.3 Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка
година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение
на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при
условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
1.3.4 Изграждане на училищни екипи за:
организационен климат;
1.3.5 Предефиниране на политики, приоритети и ценности.
1.3.6.1 Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране
на образователната институция.
1.3.6.2 Запознаване със Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна
система за ефективен мониторинг и контрол.
Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси
Дейности по показатели:
2.1. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други
международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти:
2.1.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.
2.1.2. Провеждане на обучение на екипите по разработване, управление и
мониторинг на проекти.
2.2. Осгуряване на законосъобразно, икономически целесъобрзно и прозрачно
управление на училищния бюджет.
2.2.1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в
образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО.
Разработване на:
осъществяване н контрол и изпълнение;
на пълно, вярн, точно и своевременно
осчетоводяване на всички операции;
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извършване на разход;
дварителния контрол във връзка със завежданет и
изписванета на краткотрайни и дълготрайни активи;
Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.
2.2.2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба.
2.2.3 Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета
и извън бюджетните приходи.
2.2.4 Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни
средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.
2.3. Наличие на приходи на училището.
2.3.1. Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното
законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.
2.3.2. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по
проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др.
2.4. Ефективно използване, подобряване и обогатяване на МТБ на училището.
Включване на учениците в естетизирането и поддръжката на МТБ , съобразно целите
на ОВП и собствените им вкусове и предпочитания.
Дейност 3: Квалификационна дейност.
3.1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за
педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво;
3.1.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредба № 12./01.09.2016 г.
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и Глава XI от Закона за ПУО –„Учители, директори и други
педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от
същата глава.
3.1.2. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в
училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно
придобитите нови компетентности.
3.1.3. Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването
педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48
академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа
годишно за всеки;
3.1.4. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически
специалист към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните
им резултати.
3.1.5. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на
кадрите чрез учене през целия живот.
3.1.6. Мултиплициране и практичско приложение на добрия педагогически опит,
получн по време на квалификационната дейност.
3.2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за
педагогическия персонал, проведена от други институции.
3.2.1. Изграждане на система за външна квалификация.
3.2.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.
3.3. Споделяне на ефективни практики.
3.3.1.Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.
3.3.2. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия
педагогически опит чрез различни форми на изява:
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компетентности и др.
/клубове, техника, постери и др. – по направления – хуманитарно, природонаучно,
технологично, изкуства и спорт/.
3.3.3. Споделяне на добрите педагогически практики и взаимните посещения на
часовете на учителите – всеки учител да представи поне 1 урок (самоподготовка,
занимание по интереси) пред своите колеги;
3.3.4. Повишаване резултатите на учениците по български език, литература и
подобряване функционалната грамотност и презентационни умения на учениците.
Дейност 4: Нормативно осигуряване.
4.1.Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за
осъществяване дейността на училището;
4.1.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и
документите в образователната институция /справка СФУК/
.
4.1.2. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и
документите.
4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни
дисциплини;
4.2.1. Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала;
4.3. Състояние на училищната документация.
4.3.1. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната
документация съгласно Стандарта за информация и документите;
4.3.2. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно
изискванията на Стандарта за информация и документите.
Дейност 5: Училищен персонал.
5.1.Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на
персонала.
5.1.1. Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на
персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.
5.1.2. Инструкция за вътрешна комуникация;
5.2.Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на
управленски решения;
5.2.1. Правилник за вземане на управленски решения.
5.2.2. Политика на сътрудничество със заинтересованите лица при вземане на
управленски решения, свързани с развитието на образователната институция.
5.3.Създаване на правила за делегиране на права;
5.3.1 Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на
решение, осъществяване на контрол и изпълнение.
5.3.2. Процедури по разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на
отговорностите.
5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите;
5.4.1 Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с
морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното
образование.
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5.4.2 Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на
педагогическите и непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране.
5.4.3 Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта
за финансиране.
5.5. Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на
предлаганото образование.
5.5.1. Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като
помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за
оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията.
5.5.2. Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на
комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция.
5.6. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на
извънкласни дейности.
5.6.1. Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.
5.6.2. Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните
ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.
5.6.3. Изграждане на система за наставничество на новоназначени педагогически
специалисти и условия за приемственост при заместване.
5.7. Създаване на правила за качество на административното обслужване.
5.7.1. Антикуропционна програма;
5.7.2. Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция.
5.8. Усъвършенстване системата за квалификационната дейност на учителите.
Обвързване на кариерното развитие със системата за диференцирано заплащане и
други стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за
професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни
практики.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:
Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната
средата.
Дейност 1. Индивидуална среда на ученика.
1. Разработване на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда
1.1.Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и
библиотечно обслужване.
1.2. Изграждане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение и жива
охрана.
1.2.1. Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на училищната
среда към ученика и условията в различните форми на обучение, сътрудничество на
училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.
1.2.2. Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по
трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за
физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.
1.2.3.Изграждане на училищна Комисия по безопасност и здраве и уреждане в
правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете.
1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за
конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл. 31, ал.
3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.
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1.4. Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни
общности в зависимост от неговите интереси и потребности.
1.5.Осигуряване на условия за неформално и информално учене.
1.6. Осигуряване на алтернативни форми на обучение ( Комбинирана,
дистанционна форма на обучение)
1.7. Осигуряване на условия за интерактивно учене.
1.7.1. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по
всички учебни предмети.
1.7.2. Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на
интерактивни добри педагогически практики.
1.7.3. Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните
предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни
методи на преподаване).
1.7.4. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите
на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от
ученето.
1.7.5. Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване
на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес.
1.8. Създаване на условия за приемственост между различните класове.
Дейност 2: Изграждане на училището като социално място.
2.1. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; Изготвяне на
програма за осигуряване на равен достъп до образование;
2.2. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за коит българският
език не е майчин;
Програма за превенция на ранното напускане от училище.
организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и
др.
2.3. Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти;
търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността.
и за решаване на конфликти
в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством
използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.
2.5. Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;
2.5.1. Работа на училищния екип по изпълнение на Програмата за превенция на
тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното
поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички
участници в образователния процес.
2.5.2.Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за
учащи се и преподаватели.
3. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на
информация, свързана с дейността на училището.
3.1. Интернет страница на училището;
3.2. Електронно портфолио на училището;
3.3. Електронни портфолия на учители;
3.4. Електронни портфолия на класове.
4. Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията:
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4.1. Провеждане на ефективна медийна политика;
4.2. Поддържане интернет страница на училището,
4.3. Поддържане на фейсбук-групата на училището;
4.4. Активно включване на учениците в поддържането на сайта и ФБ-групата на
училището.
5. Поддържане на училищния сайт с актуална информация.
6. Утвърждаване положителния облик на училището в общността и чувството за
принадлежност към него от всеки възпитаник.
7. Защита на личностното достойнство на учениците и учителите в синхрон с
демократичните процеси в обществото.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:
Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за
обучение и учене, ориентирана към мислене.
Дейност 1: Учебна дейност.
1.1. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците,
включващ:
1.1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал,
съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на
урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване.
1.1.2. Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите
от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване. Гъвкаво изменение при
необходимост.
1.1.3. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.
1.1.4. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с
нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове на учителите.
1.1.5. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за
затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната и
професионалната подготовка и ДОС за оценяване.
1.1.6. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо
равнището на подготовка и различните потребности на учениците.
1.1.7. Предварителна подготовка на учебни материали за всеки урок.
1.1.8. Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи
за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.
1.2. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:
1.2.1. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни
елементи на урока и провокиране на интереса им и формиране на потребност от
аргументирана позиция и защитата й.
1.2.2. Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от
учениците.
1.2.3. Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс
между отделните структурни елементи.
1.2.4. Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на
учителя.
1.3. Планиране и използване на ИКТ и интерактивни методи на преподаване в
урока:
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1.3.1. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във
връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни
технологии в обучението.
1.3.2. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.
1.3.3. Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно
съдържание в мултимедийна и електронна среда.
1.3.4. Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на
умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния
материал.
Дейност 2: Оценяване и самооценяване.
2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците.
2.1.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението
на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за
тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на
оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна,
мотивационна, селектива.
2.1.2. Осигуряване на обучение за учителите, свързано с методи на оценяване на
учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни
форми на проверка и оценка:
2.1.3. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията
на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване,
самооценяване и взаимно оценяване).
2.1.4 Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити
чрез неформално обучение и информално учене.
2.2. Изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците.
2.2.1. Разработване и утвърждаване на училищни добри практики за оценяване по
отделни предмети и запознаване на учениците с тях.
2.2.2. Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната
година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.
2.2.3. Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при
различни учители по един предмет.
2.2.4. Изготвяне на график за датите за контролните и класните работи,
предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на
доказателства, чрез които това може да бъде доказано.
2.3. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно
равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на
политики за подобряване на резултатите.
2.3.1. Генериране на данни в системата:
- средните резултати на училището от националното външно оценяване;
- средните резултати за областта;
- средните резултати за страната;
- представяне на средните резултати на учениците по пол и за език, на който
най-често се говори в семейството.
2.3.2. Публично оповестяване на данните.
2.4. Разработване на вътрешни нормативни актове, които да гарантират
ритмичност на оценяването.
2.4.1. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването.
2.4.2. Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или
модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
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2.4.3. Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на
мерки за преодоляването им.
2.4.4. Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното равнище на
учениците преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не
се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.
2.5. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на
адекватни критерии и показатели.
2.5.1. Аргументирано устно и писмено оценяване.
2.5.2. Подпомагане на учениците да преценяват и да се самооценяват, за да знаят
какво трябва да развият у себе си.
2.5.3.Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания.
Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученикученик.
3.1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и
учениците.
3.1.1. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и
ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно
образование:
- Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
- Изграждане на позитивен организационен климат;
- Утвърждаване на позитивна дисциплина;
- Развитие на училищната общност.
3.1.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от
тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен
в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
3.2. Изграждане умения за работа в екип в класа.
3.2.1. Създаване на условия за проектно учене;
3.2.2. Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху
изграждане умения за работа в екип.
3.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в класовете.
3.3.1. Планиране и реализация на дейности по:
среда;
тивни участници в образователновъзптателния процес;
задълженията на учениците;
учениците;
тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители.
ности за формиране на
знания, умения и нагласи за професионална квалификация и здравословен начин на
живот.
и, хепънинги, състезания и др.
3.3.2. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност,
в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.
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3.3.3. Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от
органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси,
които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
3.3.4. Поощряване с морални и материални награди при показани високи
постижения в областта на науката, изкуството и спорта.
3.3.5. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и
дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на
училището.
3.3.6. Развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които
спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие
на творческия потенциал на учениците като възможности за увеличаване на
привлекателността на училището.
3.3.7. Прилагане на различни форми на обучение – самостоятелна, индивидуална,
комбинирана и др.
Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението.
4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО.
4.2. Консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на
програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.
4.3. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по
различни причини.
Дейност 5: Надграждане на знания и умения.
5.1. Организиране от училището на състезания, конкурси и др. в различни
културнообразователни области.
5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на
допълнителни знания и умения.
5.3. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.
5.4. Изграждане на екипи за работа по проекти
5.5. Осигуряване на кариерно ориентиране на учениците, интегрирано в
образователно-възпитателния процес.
5.6. Повишаване постиженията на изоставащите ученици – акцент при работата с
ученици в социално неравностойно положение.
5.7. Пълноценно използване на часовете за консултации за групова индивидуална
работа с напреднали и изоставащи ученици;
5.8. Поставяне на ученика в активна позиция в образователно-възпитателния
процес, критичност по отношение на придобитите знания и акцентиране върху
способностите за самостоятелно учене и приложение на придобитите знания.
Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения.
6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директора и другите
педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.
- Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.
- Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови.
- за придобиване на следдипломна квалификация;
6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания,
олимпиади и др.
6.3. Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за
работната заплата за положен допълнителен труд.
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:
Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците.
Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и
социализацията на децата.
1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с
представителите на ученическото самоуправление и родителите.
1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане,
задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното,
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в
съответствие с техните потребности, способности и интереси.
1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда,
индивидуално консултиране по възрастови проблеми.
1.4. Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за
активно включване в извънкласните и извънучилищни дейности.
1.5. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и
извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на
ключовите компетентности.
1.6. Назначаване на педагогически съветник и/или психолог в училище при
наличие на нормативно основание и организация на работата им за активна подкрепа
на възпитателната дейност.
1.7. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици
в извънкласни и извънучилищни прояви.
1.8. Разработване и реализиране план за Дейност на Училищна комсия за
БППМН.
комисията;
обряване на резултатите.
Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност.
2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в
училище:

действие от компетентни органи;
.
2.1.1. кариерно ориентиране и консултиране;
2.1.2. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна
ресоциализираща работа с деца и ученици;
2.1.3. педагогическа и психологическа подкрепа.
осигуряване на обща подкрепа:
- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
- кариерно ориентиране на учениците;
- занимания по интереси;
- библиотечно-информационно обслужване;
- грижа за здравето;

и
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- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение;
.
2.2. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на
съответните мерки за работа с тях и семействата им.
социалния статус на учениците.
2.4. Индивидуално професионално консултиране на ученици по проблеми
свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители
или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен
начин на живот.
сии с представители на здравни организации;

2.6. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците.
2.7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки
ценности.
училището и на класа.
м националните герои и
националната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. творби на
учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и
национални медии.
2.8. Ритуализация на училищния живот.
;
2.9. Организиране на форуми за изява на талантливи ученици.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:
Партньорство и сътрудничество разработване и утвърждаване на система от
специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и
отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и
общественост.
ОБЛАСТ: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО.
Дейност 1: Вътрешно партньорство. Партньорство между преките участници в
училищното образование.
1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в
училищното образование.
1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители – Система за
наставничество или менторство.
1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището.
Разширяване на работата на професионалната учебна общност.
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1.3. Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на
промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения
с дългосрочен ефект.
2. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно
партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите
специалисти при работа с родители, ученици и общественост.
2.1. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на
позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на
загриженост между всички участници в процеса на образование.
2.2. Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на
ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на
възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
2.3. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство между училищното
ръководство, педагогическия екип, училищното настоятелство и екипа на ученическото
самоуправление за усвояване на ключовите компетентности.
2.3.1. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез
организиране на родителски срещи и тематични инициативи на класовете.
2.3.2. Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни
въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др.
2.3.3. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в
организираните от училището извънкласни дейности.
- Училищни инициативи;
- Форуми за превенция на агресията и насилието
- Дарения за деца в тежко социално положение
2.4. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски
срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и
задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.
2.5. Създаване на функциониращо Училищно настоятелство.
Дейност 2: Външно партньорство.
2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието,
териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:
2.1.1. Партньорство с висши училища при продължаващата квалификация на
учителите.
2.1.2. Партньорство с други училища в областта и страната при организирането
на различни състезания.
2.1.3 Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката,
реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти,
подпомагащи дейности в областта на образованието.
2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на
полицията.
2.3. Взаимодействие с местната общественост.
2.4. Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции,
вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по
политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на
институцията
2.5. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската
общност.
2.6.Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси –
проучвания чрез анкети, интервюта и др.
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2.7. Задълбочаване на партньорството и сътрудничеството с местния хотелиерски
бизнес.
10. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.
► Чрез средства от бюджета на училището.
► Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на
учениците.
► Чрез кандидатстване по проекти.
► Чрез дарения.
Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на
финансовите ресурси в системата на училищното образование създава определени
затруднения за развитието на ПГССТ гр. Бяла като училище с малък брой ученици.
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната
образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията
ще се разчита на поетапното увеличение на единния разходен стандарт за издръжка на
един ученик.
Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с
поставяне на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване
на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и
задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи
различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата,
включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на
завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална
програма „Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва
съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
♦ Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при
управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
♦ Училищният бюджет и изпълнението му ще се публикуват на училищната
интернет страница.
♦ Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на
бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна
оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.
10.1. ПЛАН ЗА ДЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРИОДА 2016 – 2018 ГОДИНА.
№
1.

2.

ДЕЙНОСТ
Изработване и утвърждаване на цялостна концепция
за провеждане на образователния процес – учебен
план и програми, Етичен кодекс, методически
обединения и комисии, план-прием, обучение.
Ремонт на училищната сграда, обновяване и
оборудване на класните стаи, изграждане на
специализирани кабинети по готварство и сервиране.

ФИНАНСИРАНЕ
Делегиран бюджет

СРОК
До 15.09. на
всяка учебна
година

Делигиран бюджет и 2016 – 2018 г.
осигуряване на външно
финансиране.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Участие в национаните програми: „Квалификация" с
двата модула „Квалификация на учители” и
„Квалификация на директори”.
Разработване, спечелване и реализиране на
национални и европейски проекти.
Продължаване на работата и кандидатстване по
програми:
●ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
●Проект „Твоят час“;
●Проект „Ученически практики“;
●НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда”, модул „Модернизиране на
професионалното образование“.
Участие по проект по ОП „Региони в растеж”,
Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
структура”, BG1RFOP001-3.002 “Подкрепа за
професионалните училища в Република България”,
относто изграждане на учебно-производствена база
на училището.
Провеждане на училищен спортен празник, участия в
районни и общински спортни състезания, патронен
празник на училището и празник на випуска на 12
клас.
НП„Информационни
и
комуникационни
технологии (ИКТ) в училище". Модернизиране на
компютърния кабинет.

Делегиран
бюджет, Постоянен
самофинансиране
от
учители

Фондове на ЕС

Постоянен

Министерство
на Постоянен
образованието
и
науката; финансиране
от проекта/програмата.

Община Бяла

2016 – 2018 г.

Делгиран
бюджет, Постоянен
дарения, спонсорство

Министерство
на 2016 – 2018 г.
образованието
и
науката; финансиране
от проекта/програмата.
Изграждане на открита спортна площадка по МОСВ, финансиране от 2018 г.
Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА кампанията.
СРЕДА“ на МОСВ и ПУДОС.
Достъп до интернет, увелчаване броя на Делигиран
бюджет, 2016 – 2018 г.
мултимедиите, закупуване на интерактивни дъски.
дарения, спонсорство,
национални проекти и
програми.
11. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА:
♦ Ученици;
♦ Педагогически специалисти от училището;
♦ Директор
♦ Непедагогически персонал;
♦ Родителите – чрез обществен съвет,
♦ Училищно настоятество;
♦ Социалните партньори.
12. МЕРКИ:
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12.1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на
целия училищен екип и заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа
цел, обвързана с повишаване качеството на образование в Професионална гимназия по
селско стопанство и туризъм.
12.2. Запознаване на училищния екип с промените в нормативната уредба. Това е
процес от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и
гарантира прака ангажираност на участниците в него.
12.3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови
правилници и процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно
образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски
стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на
образованието.
12.4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в
зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и
удовлетворяване на техните потребности.
Настоящата Стратегия за развитие на ПГССТ гр. Бяла, област Варна през
периода 2016 – 2020 година е приета на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол № 1/15.09.2016 г. и утвърдена със Заповед № РД 07-48/22.02.2017 г.
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