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 През последните години образованието се утвърди като една от 

темите с най-голямо обществено значение. В съзнанието на повечето 

български граждани то се оформи като нов национален приоритет. Все 

повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на 

целите на българското образование, в частност на българското училищно 

образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална 

икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в 

рамките на Европейския съюз. Споделя се и разбирането, че днес само 

една образована нация може да бъде богата и просперираща нация.  

 Набелязаните мерки са основани на разбирането, че главна ценност в 

образователната система е ученикът. Всяка идея за развитие на 

българското училищно образование трябва да бъде осмисляна през 

призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в 

образователния процес – учители и директори – следва да бъдат подчинени 

на основната цел –осигуряване на равен достъп и качествено образование 

за нашите деца. 

 Направленията, по които следва да се работи са: 



 Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и 

стабилност на решенията в СУ "Васил Левски". 

 Търсенето на диалог и на широко обществено съгласие за  

промените, които се предвиждат в новият Закон за предучилищното и 

училищното образование, са не само желателни, но и необходими. Това би 

създало ангажираност у родителите, а оттам и доверие в системата. 

 Управленските решения в СУ "Васил Левски" трябва да бъдат 

устойчиви във времето. Правилата следва да бъдат ясни, непротиворечиви 

и да остават относително непроменени за един сравнително дълъг период 

от време. 

 Равен достъп до образование. 

За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре 

владеещи български език, деца със специални образователни потребности, 

деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат 

специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния 

процес. Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо 

всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни 

потребности. 

 Качествено образование. 

 Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на 

знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки 

ученик и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, 

образованието трябва да позволи да се развие заложеното у ученика. То 

трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на 

способностите му както в процеса на обучение (натрупване на знания и 

формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на 

личността). От друга страна, системата на училищното образование трябва 

да създава условия за добра социална реализация както в професионален, 

така и в личностен план. Ученикът трябва да може да се реализира в 



максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не 

накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове. 

 Мерки по отношение на учебниците и учебните помагала. 

 Въпросът за качеството на учебниците е важен за всяка 

образователна система. Учебникът е основно средство, чрез което 

ученикът, с посредничеството на учителя, получава подредени знания по 

определен предмет. Учебниците следва да бъдат по-пълно съобразени с 

учебното съдържание, учебните програми и възрастовите особености на 

учениците. Те трябва да бъдат освободени от излишен академизъм, да 

бъдат достъпни за ученика и да позволяват лесното разграничаване на 

същественото от несъщественото. Учебниците по един предмет за всеки 

клас трябва да имат утвърдена обща структура – общият брой, поредността 

и формулировката на отделните теми в различните учебници по един и 

същ предмет в един клас трябва да са еднакви. 

 Мерки относно информационните и комуникационни 

технологии в училище. 

 За да бъде училището модерна институция, която обучава със 

съвременни методи и средства, са необходими допълнителни усилия и 

ресурси в няколко посоки: 

 - Осигуряване на високоскоростен интернет в  училище; 

 - Осигуряване на мултимедия във всеки учебен кабинет. 

 Мерки в процеса на възпитание.  

 Образователният процес в СУ "Васил Левски"  не може да бъде само 

процес на обучение. След семейството учителите и училищната среда са 

тези, които оказват най-силно въздействие при оформянето на личността 

на ученика. Ето защо наред с мерките за повишаване на качеството на 

обучението трябва да се предприемат и такива за засилване на 

възпитателната роля на училището. Те биха допринесли за формиране на 

чувство за принадлежност на учениците към училището, към населеното 



място, към България. Това на свой ред би спомогнало за повишаване на 

авторитета на училището като институция. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 В СУ "Васил Левски" има изградена система  от символи, ритуали и 

традиции, които изграждат у ученика усещането за принадлежност към  

училището и по този начин  повишават неговата мотивация за активно 

участие в различните форми на училищния и извънучилищния живот. Те 

включват: училищни символи, като знаме, химн, емблема, традиции за 

честване на национални, местни и училищни празници – издигане на 

националното знаме, изслушване на националния химн, посрещане на 

училищното знаме. 

  Превръщане на училището в територия на учениците 

 Учениците имат възможност да изразяват своята позиция по основни 

въпроси, свързани с управлението и развитието на училището. За тази цел 

е създаден Училищен парламент. Така училището възпитава граждани, 

които не са безразлични към онова, което се случва около тях и могат да 

отстояват своята позиция в обществото. В училището  ежегодно се 

организира ден на ученическото самоуправление. 

 Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност. 

 Извънкласната и извънучилищната дейност има важно значение за 

пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на 

въображението, способностите и интересите на учениците несъмнено ще 

съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. 

Развитието на извънкласната и извънучилищната дейност следва да се 

търси в няколко посоки: 

 – целогодишно ангажиране на учениците, включително и в периода 

на ваканциите; 

 – финансиране на проектен принцип с възможност за включване на 

неправителствени организации; 



 – развитие на системата от междуучилищни, регионални, 

национални и международни състезания, конкурси и олимпиад; 

 – усъвършенстване на режима за организиране и провеждане на 

ученически отдих и туризъм; 

 – насърчаване и развитие на ученическия спорт. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Посещаване на курсове за повишаване и поддържане на 

професионалната квалификация на учителите, с цел подобряване 

качеството на образование и  актуализация на необходимите знания и 

умения. 

     Отговорник: председателите на МО  

     Срок: постоянен 

 

2. Провеждане на анкети и допитвания до учениците във връзка с 

желанията им за изучане на допълнителни предмети в часовете по СИП и 

ЗИП, включването им в извънкласни дейности, с цел задълбочаване и 

разширяване на знанията и уменията по изучаваните дисциплини.  

     Отговорник: класни ръководители 

     Срок: постоянен 

 

3. Подготвяне и провеждане на състезания, олимпиади и конкурси с 

цел да се покажат знанията и уменията на учениците. 

     Отговорник: председатели на МО 

     Срок: постоянен 

 



4. Изграждане на стратегия за активна рекламна дейност сред 

учениците с цел ориентиране в кариерното им развитие и запознаване с 

учебния план на училището. 

     Отговорник: класни ръководители 

     Срок: постоянен 

 

5. Издирване и консултиране на даровити деца относно бъдещото им 

развитие. 

     Отговорник: преподаватели по предмети 

     Срок: постоянен 

 

6. Провеждане на родителски срещи във връзка със запознаване с 

новия Закон за предучилищното и училищното образование и промените, 

които той налага.  

     Отговорник: класните ръководители 

     Срок: м. октомври 2016г.  

 

7. Провеждане на срещи с държавни и обществени организации, 

имащи пряко отношение към образованието, училищния живот и 

професионално развитие на учениците. 

     Отговорник: Зам.-директор  по УД 

     Срок: постоянен  

 

8. Проучване и анализ на възможностите на училището, относно 

необходимостта от въвеждане на нова специалност, отговаряща на 

нуждите на местня бизнес и интересите на учениците. 



     Отговорник:Председателя на МО по ПО 

     Срок: постоянен  

 

9. Осигуряване на специализирана информация – информационни 

материали на учениците и техните родители за възможностите на средното 

образование и по въпросите на професионалното ориентиране за VІІ и VІІІ 

клас. 

     Отговорник: класни ръководители и 

      Председателя на МО по  ПО 

     Срок: постоянен 

 

 

 

 


