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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

„ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЙ-СИЛНОТО ОРЪЖИЕ, С КОЕТО МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ 
СВЕТА.” 

НЕЛСЪН МАНДЕЛА 

Стратегията за развитие на 105. СУ "Атанас Далчев" - София е разработена на 
основание на чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО (Закон за предучилищно и училищно образование) и 
чл.7, ал.1, т.1  от ЗФУКПС (Закон за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор) и обхваща периода от 15.09.2016 г. до 15.09.2020 г. 

Стратегията е приета на заседание на Педагогически съвет от 13.09.2016 година. При 
необходимост може да се актуализира. 

Стратегията за развитие на 105. СУ „Атанас Далчев” е изготвена въз основа на опита на 
педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието. 
Тя е резултат от осъзнатата в училищната общност необходимост за промяна към по-
високи резултати, постигнати от образователната дейност. Нашите приоритети отчитат 
специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят 
вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. 

Екипът поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля 
имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в 105. СУ 
„Атанас Далчев” и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 
прозрачност и отчетност на управлението. 

 
Стратегията на 105.СУ „Атанас Далчев” е съобразена с: 

1. Приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на 
общото Европейско образователно пространство; 

2. Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“ за сътрудничество в областта на 
образованието и обучението; 

3. Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и държавните 
образователни стандарти (ДОС); 

4. Изискванията за качество на образованието, чиито гаранции са съвременни учебни 
програми, добре подготвени преподаватели и модерна материално-техническа база; 
Изискванията за равен достъп до образование за всички, независимо от социална, 
расова и религиозна принадлежност; 

5. Необходимостта от обучение през целия живот като предпоставка за по-добра 
реализация; 

6. Решение на МОН, № 391 от 17 юли 2017 година, за приемане на списък на 
иновативните училища в България. 
 
Основни принципи при разработване на стратегията са общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от: 
1. Конвенцията за правата на детето; 
2. Закона за закрила на детето; 
3. Национална стратегия за учене през целия живот 2014 -2020 г.; 
4. Национална стратегия за развитие на средното образование в Р България; 
5. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020 г.); 
6. Национална стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014 -2020 г.); 
7. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.);  
8. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 
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            Педагогическият съвет приема стратегията за развитието на училището; 
            Стратегията подлежи на ежегодна актуализиция. 

II. АНАЛИЗ 

1. Анализ на външната среда 

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, 
която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на 
учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, 
засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, ефективното 
използване на технологиите в процеса на учене, отношението и стила на работа на 
учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на 
педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен проблем на днешното време. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ НЕГАТИВНИ ВЛИЯНИЯ 
I. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 
Определен стандарт за едногодишна 
издръжка на ученик. 

1. Нестабилно икономическо състояние на 
страната. 

2. Нисък стандарт за 1 ученик, който в 
рамките на една бюджетна година не се 
актуализира в съответствие с реалната 
пазарна икономика на услугите, доставките, 
материалите и др. 

3. Политизиране на системата. 
Политизиране на системата. 

II. СОЦИО - КУЛТУРНИ ФАКТОРИ 
1. Увеличава се раждаемостта, макар и в с 
нисък процент. 
2. Въвеждане на Наредба №12 от 01.09.2016 
г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти  
3. Миграционен поток към гр. София 

1.Загуба на доверието в училището като 
институция, в образованието като ценност и 
предпоставка за по-добър живот и 
омаловажаване ролята на учителя. 
2.Отрицателно влияние на средата върху 
възпитанието на учениците и мотивацията им 
за учене. 
3.Ниско заплащане на труда и нарастващ 
обществен негативизъм към учителската 
професия.  
4.Недостатъчно включване на родителите в 
училищния живот. 
5.Увеличаване на броя на децата с нарушена 
естествена семейна среда. 

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ 
1.Съвременните технологии дават 
възможност за рационализация на 
административните процеси. 
2.Чрез разнообразието от съвременно - 
технически средства се увеличават 
възможностите за учене. 
3.Неограничен достъп до онлайн ресурси, 
споделени от учители от цял цвят. 

Застъпването на старата система за 
администрация с поетапното навлизане на 
новите технологии удвоява работата на 
педагогическите специалисти и ги натоварва 
излишно с административни задължения, 
ограбвайки време, необходимо за същинската 
им дейност. 

IV. ТРУДОВИ РЕСУРСИ 

Доставчиците на ресурси - университети, Въпреки достатъчния брой завършили 
центрове за квалификация и 
преквалификация предлагат достатъчно 
педагогически кадри. 

педагогически специалисти, много малък 
процент (едва 2%) реално упражняват 
професията учител. 

V. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
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1.Въведена система за делегирани бюджети. 
2.Редовно финансиране. 
3.Възможности за допълнително 
финансиране чрез участие в проекти. 

1.Нисък стандарт за един ученик. 
2.Недостатъчен среден стандарт на живот. 

VI. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
1.Децентрализация на правомощията. 
2.Приемане на нов Закон за предучилищно и 
училищно образование и съпътстващите го 
промени в нормативната уредба - Държавни 
образователни стандарти (ДОС); 
3.Предстоящи промени в приети през 2016 
година ДОС 

1.Кратки срокове за усвояване, въвеждане и 
прилагане на новите стандарти и 
съпътстващите ги промени. 
2.Материалната база, необходима за новите 
ДОС не е осигурена. 
3.Постоянни изменения в нормативната 
уредба. 4.Задължение по прилагане на 
специфични нормативни актове, непряко 
касаещи системата на образованието.  

Изводи: 
Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на училището. Най- 
силно изразени негативни фактори са икономическите, социо-културните и финансовите, 
които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са 
противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България, ще преследва 
целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално развитие 
на останалите страни-членки. От друга - нарастват опасенията за рецесия в Евросъюза 
поради влиянието на световната финансова криза. При тази неопределеност е трудно да се 
предвиди тенденцията в развитието на тези фактори. 
Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното 
си въздействие върху образователната система. 

       Последствията за училището от слабите страни на икономическите фактори са:  
 свиване на разходната част от бюджета на училището;  
 рестриктивен бюджет; 
 недостатъчна материална осигуреност на ученика; 
 ниска мотивация на учителите за отговорно и съзнателно отношение към 

професионалните им задължения. 
 
2.Анализ на вътрешната среда 

           В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас в двусменен режим - от 6 до 19 години 
3. SW0Т АНАЛИЗ      

Целта на SW0Т анализа е да се определи качествено състоянието на училището 
като система, като се отчитат силни, слаби страни, възможности и заплахи към 
началото на 2018/2019 учебна година. Чрез анализа се поставя стратегическа 
диагноза и база за извеждане на стратегически цели и мерки. В зависимост от 
преобладаващата тенденция се дефинира вида на стратегията, която следва да бъде 
приета. 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
1. 105. СУ „Атанас Далчев” има дългогодишни 
традиции и резултати в чуждоезиково обучение. 
Работи по съвременни италиански програми въз 
основа на подписано споразумение между 
Министерство на външните работи на Р Италия 
и МОН на Р България. 
2. 105. СУ е едно от четирите училища в 
България, в което учениците получават 
сертификат за владеене на италиански език след 
явяване на зрелостни изпити. 

3. От 2007 г. училището е член на Асоциация на 
Кеймбридж училищата в България.  
4. Поддържане на относително постоянен брой 
ученици в последните години, което осигурява и 
финансова стабилност в условията на делегиран 
бюджет. ( 2017/18 - 1170 ученици; 2018/19 - 1270 
ученици). 
5. 100% реализиран прием на ученици в I клас (6 
паралелки и 147 ученици); 
6. 100 % реализиран прием на ученици в V клас (5 
паралелки с   ученици); 
7. 100 % реализиран прием след основно 

образование в VIII клас (3 паралелки с 71 
ученици) 
8. Утвърдени критерии за прием в 1. и 5. клас; 
9. Утвърдени критерии за прием и отстраняване 
от ЦДО; 

10. Много добри резултати на учениците от IV 
клас на НВО - среден бал за училището 16,81); 
11. Подобряване на резултатите от НВО по БЕЛ за 
VII клас - среден бал І+ІІ модул през 2016/17 
учебна  год.  – 63,65 и 63,74 през 2017/2018 
учебна година;    
12. Подобряване на резултатите от НВО по 
математика за VII клас - среден бал  модул 50,83 
да през 2016/17 учебна год. и 55,63 – през 
учебната 2017/2018 г.);  
13. Подобряване на резултатите от ДЗИ - 55 
място в рейтинг скалата от 153 училища в София; 
14. Висок резултати на изпита за сертификат за 
владеене на италиански език - 6 ученици с 
максимален брой точки 100; 
15. Увеличаване на средния успех на училището 
- много добър  4,72 през учебната 2016/2017 и 
много добър 4,87 пред 2017/2018 година); 

16. Присъдено звание „Лауреат“ за ІV място на 
Национален кръг на олимпиадата по италиански 
език; 
17. VІ и VІІІ място на Национален кръг на 
олимпиадата по италиански език; 
18. 2 златни (на ученици от ІІІ клас) и 2 
сребърни медала (на ученици от ІІ клас) в 
индивидуалното състезание и сребърен (ІІ клас) 
и бронзов (ІV клас) на Международния кръг 
„Математика без граници“  
 
 
 

1. Прием на ученици след VII клас с конкретна 
насоченост към бъдеща професионална 
реализация 
2.Провеждане на рекламни кампании- 
начални и поддържащи: 
 чрез сайта на 105.СУ   

 фейсбук страницата на 105. СУ  
 фейсбук страници на класовете 
 чрез медиите; 

3.Създаване база от е- уроци, модули, е - 
учебници; 
4.Постепенно създаване на условия и 
организация за провеждане на онлайн - 
уроци с цел отсъстващите ученици да не 
пропускат учебния материал; 

5. Изработване на конкретен план за 
повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти.  
6. Подобряване на атмосферата и учебната 
среда в кабинетите за всеки учебен предмет. 
7. Разработване и управление на проекти по 
Еразъм +.  
8.Разширяване на връзките с НПО и други 
организации и институции с цел реализиране 
на партньорски проекти и съвместни 
инициативи. 
9.Включване на по-голям брой родители в 
училищни инициативи и съвместни дейности. 
10.Разширяване на извънкласните и 
извънучилищни форми на работа с 
учениците в свободното им време.  
11.Създаване на професионално портфолио 
на учителя. 
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20.Второ място на международен конкурс за есе 
в гр.  Соренто, Италия; 
21. Награда за стихотворение и превод в 
международен конкурс „Младежи и поезия“, гр. 
Триуджо, Италия на 2 ученици от ІХ клас и 1 
ученик от ХІ клас и на двама преподаватели; 
22. Престижни награди и призови места в 
международни, национални, регионални и 
общински конкурси, олимпиади и състезания; 
23. Високи спортни постижения; 
24. Допълнителна работа с деца в риск, ученици 
със СОП и даровити ученици; 
25.Изградени постоянно действащи 
вътрешноучилищни комисии и методически 
обединения; 
26.Създадени условия за мотивация за 
повишаване на квалификацията; 
27. Квалифицирани педагогически специалисти; 
28. Създаден Обществен съвет; 
29. Партниращо училищно настоятелство; 
30. Непрекъснато подобряване на материалната  
база. 

 

  

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
1. Недостатъчна работа в екип и споделяне на добри 

практики. 
2. Нарушаване на дисциплината по време на час от 

ученици, недостатъчно ангажирани с учебния процес 
3. Голям брой отсъствия на ученици от гимназиален 

етап (по уважителни и неуважителни причини). 
4. Тежка процедура за налагане на санкции. 
5. Непълноценно използване на ИКТ в 

образователно - възпитателния процес. 
6. Липса на индивидуални планове за 

професионална квалификация на педагогическите 
специалисти. 

7. Недостатъчно разнообразие от форми за 
извънкласни дейности (неформално образование). 

1. Изоставане от съвременните 
тенденции в образователната система 
при използване на ИКТ.  
2. Понижаване мотивацията за учене.  
3. Прекъсване на връзката между 
училището и реалния живот.  
4. Намаляване ангажираността на 
родителите и подкрепата им за 
личностното развитие на учениците. 

 

III. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 
1. 105. Средно училище „Атанас Далчев“ ще запази своя облик и традиции. То ще се 

развива като училище, в което ще се обучават ученици от 6 до 19 години в две образователни 
степени, съгласно новата образователна структура: 

Основна - в два етапа: 
 Начален - I - IV клас; 
 Прогимназиален - V - VII клас; 

Средна - в два етапа: 
 Първи гимназиален - VIII - Х клас; 
•      Втори гимназиален - XI - XII клас. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 
приложат стандартите на новия ЗПУО. 

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 
програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 
съответствие с потребностите и интересите на учениците. 
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4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО - самостоятелна, 
индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да 
дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 
напускане на училище. 

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 
постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

6. Ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти - психолог, ресурсен учител, 
логопед, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на учениците, 
имащи необходимост от приобщаване и социализация, с цел да отговорим на изискванията за 
създаване на приобщаващо и подкрепящо образование. 

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 
създаването на който ще участват Педагогически съвет, Обществен съвет и Ученически 
парламент. 

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 
инструмент за превенция на отпадане от училище за осигуряване на специализирана помощ 
при подготовката и за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

9. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като 
създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, 
педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

10. В следващия 4 годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен 
начин на живот, като запазим лекарската грижа, както и традиционните форми на 
предходните проекти - „ Чаша топло мляко”, „Училищен плод“, както и ще се включим в нови 
такива. 

11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 
превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 
инициативите, свързани с историческите и фолклорни традиции на България и на нашата 
столица София. 

13. Прилагане на разработената конкретно за нуждите на ученици и учители от 
училището онлайн платформа „Ведамо“ за реализиране на заложените цели в иновацията на 
училището, определено за иновативно с Решение № 391 от 17.07.2017 година на МОН. 

 

IV. МИСИЯ 
1. Изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и 

подкрепя всеки ученик в стремежа му към творческо и личностно развитие. 
2. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни 
актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

3. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта 
на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство с Асоциацията на 
Кеймбридж училищата в България. 

4. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 
тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 
6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 
7. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 
8. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България 
в просперираща европейска държава. 

9. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 
здравословен начин на живот. 

10. Утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и 
последователно навлизане на децата и учениците в обективния свят на обществото или в 
отделна негова част. 
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11. Организиране на училищната общност като отворена система, т.е. като елемент от 
съществуващите социокултурни и икономически условия и наличието на обратна връзка 
между тях. 

12. Въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от 
съвременни педагогически технологии ( от обучение до стратегическо планиране и 
управление). 

13. Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване на съвременните 
информационни и комуникационни технологии. 

14. Улесняване на трансформацията на училищната култура и организационно развитие 
на 105. СУ „Атанас Далчев“ по пътя на утвърждаването му като самообучаваща се 
организация, построена на основата на знания и информация. 

15. Формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности, като уважение към 
правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и всеки друг участник в 
образователните взаимодействия и недопускане на дискриминация на никакво основание. 

16. Ангажиране на училищната общност на 105. СУ „Атанас Далчев“ за създаване на 
адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски 
групи, като се полагат усилия за преодоляване на предрасъдъците и дискриминацията по 
етнически и верски признак. 

 

V. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.  
2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение. 
3. Реализиране на заложените в иновацията на училището основни задачи. 
4. Утвърждаване на училището като привлекателно място за младите хора. 
5. Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на 

потенциала на всеки ученик с цел неговата личностна, професионална и гражданска 
реализация в обществото. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 
7. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки. 
8. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището. 
9. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 - 

2020 година”. 
10. Участие в национални и международни програми и проекти. 
 
 

VI. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА 

Цели: 
1. Новата концепция за образование изисква положителни промени в областите: 

 управление на образованието - гарантирано участие на гражданското общество в 
изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на 
образованието; 

 Постепенно въвеждане на електронно администриране; 
 Електронизация на учебния процес; 
 Образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна 

образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени 
задължителни знания и умения; 

  привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание;  
 измерими образователни резултати;  
 широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии; 
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2. Учителска професия: 
 прилагане на целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите; 
  разработване на училищен план за вътрешноучилищна и извънучилищна 

квалификация, спазвайки изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 
3. Мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на образователните 

постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя 
4. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност, в отговорна активна позиция при овладяване на знания и развиване 
на умения за самостоятелно търсене и използване на информация от различни източници. 

5. Повишаване на мотивацията на учениците за успешно завършване на средното 
образование чрез допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и 
компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище. 

Дейности: 
1. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението: 
 поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания 

и практическа приложимост на преподавания материал; 
  използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 

научаване на учебни знания; 
 ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

2. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет за постигане на ДОС и 
повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини 
за практическо прилагане на учебното съдържание и придобиване на компетентности. 

3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по италиански и английски език от 
първи до последен клас. 

4. Допълнителна работата с ученици със специфични образователни потребности и 
ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал. 

5. Подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците. 
6. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за 

здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване. 
7. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Професионално 

ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси 
и възможности. 

8. Стриктно спазване на изискванията на: 
 Правилника за вътрешния ред в училище; 
 заложените основни принципи в „Етичен кодекс на училищната общност”; за 
 здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  
 опазване на живота и здравето на децата; 
 превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал. 
9. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване 

на позитивни модели на поведение. 
10. Реализиране на положителна училищна атмосфера. 
11. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на 

училището и усъвършенстване статута на училищното настоятелство и обществения съвет. 
12. Подкрепа на развитието и изява на даровити деца и ученици. 
13. Ефективна управленска дейност, използване на различни форми за стимулиране 

на персонала: 
 включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез 

участието им в дирекционни съвети, комисии, методически обединения; създаване на 
партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище; 

 формиране на система от морални стимули; 
 увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в училището, 

в рамките на делегиран бюджет. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ 

Цели: 
1. Повишаване на квалификацията - процес на непрекъсната подготовка за 

подновяване, поддържане, допълване и усъвършенстване на професионалната 
компетентност на учители, директор, заместник - директори. 

2. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 
работещи в училището. 

3. Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти - 
планиране, реализиране, събиране, отразяване и отчитане на постигнати резултати. 

Дейности: 
1. Задължителна квалификация: 48 академични часа за периода на атестиране, която 

се измерва чрез система от квалификационни кредити (1 кредит се присъжда за 16 
академични часа, от които не по-малко от 8 са присъствени) и се удостоверява с документ. 

2. Вътрешноинституционална квалификация, организирана от училището за обмяна 
на добри практики в различни форми, 16 академични часа годишно за всеки педагогически 
специалист. 

3. Създаване на професионално портфолио - събиране, представяне и съхраняване 
документи и материали, които доказват: 

 активно участие в образователния процес, в извънкласна и извънучилищна дейност; 
 динамика на професионалните изяви - лични и на децата и учениците, с които работи; 
 професионално усъвършенстване на педагогическия специалист; 
 кариерно развитие; 
 достигнатото ниво на професионална компетентност; 
 израстване на всеки учител, директор или друг педагогически специалист. 

4. Използване на разнообразни форми за квалификационна дейност - практикум, 
дискусии, семинар, лектория, участие в научно - практически конференции, интернет. 

5. Квалификация на учителите работещи с новите учебни програми за I, II, ІІІ, V, VI, VІІ,  
VIII и ІХ клас. 

6. Квалификация на учителите за работа с деца със ДОП, деца в риск и даровити деца. 
7. Изработване на план за методическо и/или организационно подпомагане. 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

Цели: 
1. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците 

чрез извънкласни форми на работа. 
2. Изграждане и поддържане на демократична организационна култура, която 

насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. 
3. Осигуряване на разнообразие от възможности за развитие на способностите на 

учениците. 
4. Изграждане на по-висока увереност в собствените сили, насърчаване на социалната 

и личностна реализация; 
5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността, вкл. и на 

родителите/близките на учениците в дейностите на училището. 
 

Дейности: 
1. Изготвяне на годишен план за дейността на училището. 
2. Изготвяне на вътрешни правила за ритуализация в училище. Определяне на 

училищни ритуали, свързани с: 
a) откриване и закриване на учебната година; 
б)официално раздаване удостоверенията за завършен клас - първи и втори и  

трети клас, удостоверение за завършен начален етап на основната степен, свидетелството за 
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основно образование и дипломата за средно образование; 
в) награждаване на отличили се ученици, учители и служители; 
г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме;  
д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните на 

национални герои и будители, на празника на патрона на училището; 
е)изпращане на зрелостници; 
ж) традиционни срещи на бивши възпитаници и служители на училището. 

3. Участие в дейности от Национален календар на извънучилищните дейности и 
Национален спортен календар на МОН. 

4. Мотивиране на ученици за участие и за личностна изява в състезания, конкурси и 
олимпиади на училищно, областно, национално и международно ниво. 

5. Участие в педагогически форми - публични изяви - академия, парламент, ателие, 
дебат, дискусионен клуб, изложби, базари, концерт, кръгла маса, пленер, семинар, парад, 
конкурс, игри, поход, преглед, турнир, щафета, празник и др. 

6. Провеждане на екскурзии с учебна цел, зелени, бели и сини училища и организиране 
на доброволчески дейности в/ и извън училище. 

7. Участие в училищни и национални програми и проекти, проект „Твоят час”, 
извънкласни дейности: 

 за преодоляване на обучителни затруднения;  
 по интереси; 
 за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане; за организиране на 

изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;  
 за участие в междуучилищни извънкласни дейности; 
 за изява на талантливи ученици. 

8. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на 
извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на 
образователните дефицити на учениците. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК С ЦЕЛ НЕГОВАТА ЛИЧНОСТНА. 

ПРОФЕСИОНАЛНА И ГРАЖДАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО 

Цели: 
1. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие. 
2. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците. 
3. Изграждане на позитивен психологически климат. 

Дейности: 
1. Оценяване на индивидуалните потребности на ученика за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие: 
 сформиране на екип (психолог, логопед и ресурсен учител), който да изготви оценка на 

индивидуалните потребности на ученика, съгласно чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО; 
 изготвяне на план за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие: 
 допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа 

на ученика; 
 училището предоставя условия за равен достъп до образование, чрез осигуряване на 

достъпна архитектурна и физическа среда; 
 училището изгражда при необходимост специализирана подкрепяща среда;  
 училището предоставя достъпни средства за информация и комуникация;  
 училището осигурява необходимите педагогически специалисти за допълнителна 

подкрепа чрез съдействие на Регионалния център за личностна подкрепа; 
 училището осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, 

според различните потребности на децата; 
 училището осигурява при необходимост специализирани учебни програми;  
 училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и степени на 
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образование . 
3. Екип за подкрепа за личностно развитие на ученика в училище 

Екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя два пъти годишно доклад до Директора, 
съдържащ оценка за развитието на ученика, за постигнатите цели и за резултатите от 
обучението, за използваните педагогически средства и методи на работа. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТ. РЕД И ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕТО 

Цели: 
1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в 

училището. 
2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, 
отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност в училището. 

3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 
контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и 
здравето на децата и учениците. 

 
Действия: 
1. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в училището. 
2. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни 

условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, 
противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа. 

3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище. 
4. Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно - образователна програма. 
5. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 

провеждане на практическо обучение - проиграване на основни бедствени 
ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, 
терористичен акт). 

6. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, 
аварии, катастрофи и пожари. 

7. Реализиране на дейности за превенция на тютюнопушенето и употребата на 
алкохол, употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над 
и между деца в училището. 

8. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия. 
9. Адекватно здравно обслужване в училището. 
10. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане 

на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци. 
11. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, 

плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене. 
12. Изграждане на навици за здравословен начин на живот. 
13. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на 

движение по пътищата. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ, СЪТУДНИЧЕСТВО И АКТИВНИ 

ВРЪЗКИ 

Цели: 
1. Разширяване на партньорството и взаимодействието между основните партньори 

в училищната общност - ученици, учители и родители. 
2. Разширяване на връзките с НПО и други организации и институции с цел 

реализиране на партньорски проекти и съвместни инициативи. 
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Дейности: 
1. Подобряване работата на Обществения съвет (орган за подпомагане развитието и 

прозрачното управление на училището). 
2. Партниращо училищно настоятелство. 
3. Стриктно спазване графика за консултации с ученици и родители. 

4. Планиране на съвместни дейности с родителите (благотворителни базари, 
дарителски акции, провеждане на училищни празници и мероприятия и други). 

5. Периодично и своевременно предоставяне на информация на родителите за: 
 напредъка и проблеми на учениците;  
 спазването на училищната дисциплина; 
 отсъствията на ученика от учебни часове;  
 процедура за налагане на санкции; 

6. Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа 
с учениците, с оглед максимално развитие на заложбите им, както и за възможностите за 
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалисти, когато това се 
налага. 

7. Училището да предоставя възможност и оказва необходимото съдействие на 
родителите за: 

 срещи с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното 
приемно време или в друго удобно за двете страни време; участие в родителските 
срещи; 

 присъствие и при желание от тяхна страна изслушване, когато се решават въпроси, 
които засягат правата и интересите на детето им; 

 участие в училищното настоятелство и обществения съвет; 
 консултиране от специалисти по въпроси, свързани с образователно-възпитателния 

процес; 
 запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 

училището; 
8. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни 

въпроси на образователно-възпитателния процес с: 
 МОН; 
 РУО, София – град; 
 Столична община; 
 Район „ Изгрев”; 
 І районно полицейско управление; 
 Детска педагогическа стая; 
 Местна общественост; 
 Неправителствени организации, дарители и спонсори; 
 Културни и образователни институции. 

 
ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА УЧИЛИЩЕТО 

Цели: 
1. Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците 
2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 
3. Естетизация на околната среда. 
4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това 

число подобряване на учебната материална база. 

Дейности: 
1. Подобрения във външната среда чрез: 

 Одобряване състоянието на външната среда; 
 Планиране, реализация, поддръжка;  
 Поддръжка на зелените площи; 
 Оформяне на двора на училището; 
 Поддържане изправността на спортните съоръжения в двора на училището;  
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 Поддържане на системата за външно видеонаблюдение и осветление на двора. 
2. Подобрения във вътрешната среда чрез: 

 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи - 
класни стаи и кабинети, коридори; 

 Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие.  
 Поддържане на интернет, фейсбук страници и YouTube канал на училището; 
 Осигуряване на безплатен достъп за ученици и учители до Оffice 365.; 
 Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна 

техника за осъществяване на интерактивно обучение; 
 Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта 

на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора на 
работната среда; 

 Поддържане на пожаро-известителна система; 
 Поддържане на система за видеонаблюдение в класни стаи, санитарни възли и 

коридори. 
3. Поддържане на модерна ИКТ среда чрез: 

 Въвеждане на иновативни технологии в образованието; 
 Активно участие в електронната свързаност на образователните институции;  
 Поддържане на високоскоростна безжичната инфраструктура (тип ШИП свързаност) 

на територията на училището; 
 Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - 

ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера; 
 Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни 

технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано 
управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване 
на управлението; 

 Активно използване на иновативни технологии в образователния процес - използване 
на образователен сайт „Уча се”, софтуерната система „Енвижън - много мишки на един 
компютър. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Цели: 
1. Въвеждане на нови форми на обучение. 
2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот. 
3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния персонал. 
4. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи 

и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, 
способни да се справят с промените и несигурността 

Дейности: 
1. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми за непрекъснато 

образование с цел придобиване на необходими ключови компетентности. 
2. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в 

самостоятелна и задочна форма на обучение. 
3. Въвеждане на нови форма на обучение в училището - комбинирана, дистанционна. 
4. Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане 

висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в 
училището. 

5. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и 
европейски програми, администрирани от МОН. 

6. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни 
учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището. 
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УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

Цели: 
1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми 

обявени от МОН и покриващи наши потребности. 
2. Развитие на конкурентно-способността на училището. 

Дейности: 
1. Участие в националните програми и проекти: 
 „Развитие на педагогическите кадри”. Програмата осигурява допълнителни 

възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови 
професионални компетентности на педагогическите кадри с цел подобряване 
качеството на българското образование и обучение, постигане на по- висок 
обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов 
фактор в общество, основано на знанието; 

 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са 
свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в 
образователния процес и интернет свързаност; 

 „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е 
задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки 
образователен етап (IV, VII, Х и XII клас) чрез национални стандартизирани изпити; 

 "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - VII клас в 
държавните, общинските и частните училища в Република България"; 

 „ Без свободен час”; 
 "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечнокисели 

продукти на всеки ученик в I - IV клас ”; 
 Национална програма „Ученически състезания и олимпиади“, модул “Модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 
олимпиади“; 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 
„Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни 
науки“; 

 Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС 
№129/11.07.2000 г. 
 

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
1. Средства от бюджета на училището 
2. Средства от УН, благотворителни базари 
3. Дарения от спонсори 
4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти 

и естетизиране на помещения. 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ  
 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРА
НЕ 

СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 
концепция за провеждане на образователния 
процес - учебни планове и учебни програми, 
Етичен кодекс, методически обединения и 
комисии, план-прием, целодневно обучение 

Делегиран 
бюджет 

до 15.09.  
на всяка 
учебна 
година 

 

2. 
Ремонт на физкултурния салон и актовата 
зала 

Общинско 
финансиране 

Август 
2017г. 

Изпълнено 

3. Обновяване и оборудване на нови класни 
стаи и кабинети 

Делегиран 
бюджет и 
външно 

финансиране 

Септември 
2017 г. 

Изпълнено 
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4. Изграждане на специализиран кабинет за 
приобщаващо и подкрепящо образование 

Делегиран 
бюджет 

Септември 
2017 г. 

Изпълнено 

5. 
Достъп до интернет и монтиране на 
мултимедия във всяка класна стая 

Делегиран 
бюджет и Септември 

Изпълнено 
2017 г. 

6. Ремонтни дейности по укрепване на 
централния вход на училището и 
противоземетръсните фуги в сградата на 
училището 

Общинско 
финансиране 

Септември 
2016 г. 

Изпълнено 

7. Изграждане на кабинет за иновативно 
обучение 

Делегиран 
бюджет, НП в 

МОН 

Декември 
2017 г. 

 

8. Изграждане на виртуална библиотека Делегиран 
бюджет и 
външно 

финансиране 

Април 
2018 г. 

 

9. Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав 

Делегиран 
бюджет, 

синдикати, 
община 

постоянен  

10. Разработване на нови и реализиране на 
спечелени национални и европейски проекти 
по програма „Еразъм +“ 

Фондове на ЕС, 
община, 
дарения 

постоянен  

11. Продължаване на работата по програми 
„Училищен плод“, „Чаша топло мляко“, „Без 
свободен час“ 

Министерство 
на земеделието 

и 
Министерство 

на 
образованието 

и науката 

постоянен  

12. Доразвиване на традициите за съвместни 
тематични изяви с читалище „Добри 
Чинтулов“ 

Смесено 
финансиране 

постоянен  

13. Продължаване на традицията за провеждане 
на благотворителни Коледни и Великденски 

базари 

Дарения всяка 
учебна 
година 

 

14. Провеждане на вътрешноучилищно 
езиково състезание и участие в национални 
състезания на Асоциацията на Кеймбридж 

училищата в България 

Делегиран 
бюджет, 

самофинансира
не 

всяка 
учебна 
година 

 

15. Провеждане на традиционен училищен 
спортен празник, участия в районни и 

общински и национални спортни състезания 

Делегиран 
бюджет, 129 

ПМС 

Ноември 
2017 г. 

 

16. Управление на три международни проекта 
по програма „Еразъм +“ с чуждестранни 

партньори, ключова дейност К2. 

Финансиране 
от програмата 

2016 - 2018 
година 

 

17. Работа по проект „ПрироДА - информирана 
подкрепа за европейската екологична мрежа 

Натура 2000, възпитание на поколение от 
обучени и знаещи поддръжници“ 

Финансиране 
от програма  на 

ЕС към 
направление 

„Информации 
и 

комуникации“ 

2017 - 2018 
година 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

1. Срок за изпълнение на тази стратегия е: 2016/2017 - 2020/2021учебна година. 
2. Стратегията е актуализира и приета с решение на Педагогически съвет, Протокол № 15 

от 13.09.2018 година. 
3. Стратегията е съгласувана от Обществения съвет. 
4. В случай на значителни промени в организацията на работа в училище или на 
нормативните документи стратегията може да се промени. 
5. Изпълнението на стратегията се наблюдава от фокус - група, назначена с моя 

заповед№ 5/ 15.09.2017 година. 
6. Наблюдението на фокус – групата се отчита с доклад пред педагогически съвет. 
7. Със стратегията за развитие на 105. СУ „ Атанас Далчев” са запознати всички членове 

на колектива, учениците и родителската общност. 
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 105.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” 

гр. София 1172, жк. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски №7,  
тел./факс: 868 35 28, www.105sou.eu, e-mail: sou105@abv.bg 

 
 

ДОКЛАД 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ 2016 - 2020 

ЗА РАЗВИТИЕ НА 105. СУ „ АТАНАС ДАЛЧЕВ”   
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

 
          Стратегията за развитие на 105. СУ "Атанас Далчев" – София е разработена на 
основание на чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО1  и чл. 7 от ЗФУКПС2  и обхваща периода от 15.09. 
2016 г. до 15.09.2020 г.  Приета  на заседание на Педагогическия съвет от 13.09.2016 година, 
като  се актуализира в началото на всяка учебна година. 
 
     Стратегията служи за стратегическо позициониране на училището на национално, 
регионално и местно  равнище.Тя определя общите насоки за развитие на неговата 
дейност, акцентира върху видовете мероприятия, които ще се развиват в перспектива, 
съобразно наличния потенциал и конкурентните позиции. Стратегията създава условия за 
съгласуване и координиране на действията, свързани с различните училищни дейности. 
Концентрира вниманието върху фундаменталните, базовите, портфейлните стратегии, 
стратегиите за иновации, работни приоритети и други. 
 
     Приоритетни направления 
1. Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище. 
2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 
3. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка 
(+ система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО и чл.66 от Наредба № 12 от 
01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти 
4. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение 
5.Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 
Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и 
специални образователни потребности 
6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 
общественост, НПО и органи  (чл.2, ал.2 от ЗПУО). 
7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището 
8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 
учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 
9. Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни) 
10. Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена 
изграждащи имидж на учебното заведение. 
11. Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( темпове, етапи) 
12.  Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 
 
 
 
ЗПУО1 – Закон за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79/2015 г., в сила от 01.08.2016  
ЗФУКПС2 – Закон за финасовото управление и контрол в публичния сектор, Обн. ДВ.бр. 21 от 10. март 2006 
г., изм. ДВ. бр. 42 от 5. юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 16. юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 98 от 13. декември 2011 г., изм. 
ДВ. бр. 15 от 15. февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 43 от 7. юни 2016 г. 
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Изпълнението на стратегията предполага всеобхватен и систематичен подход.  
Със заповед № 5/ 15.09.2017 г.  на директора на 105. СУ „Атанас Далчев“ е определена  
 Фокус – група в състав: 
Председател: Вергиния Спасова Иванова, главен учител I – IV клас 
Членове: 

1. Оля Николова Ангелакова,  главен учител изобразително изкуство 
2. Екатерина Василева Савчева, старши учител български език и литература 
3. Йорданка Милчева Антонова, старши учител ХООС в прогимназиален етап 
4. Нина Михайлова Серкова, учител по италиански език в гимназиален етап 
5. Цветелина Чавдарова Митова, учител по ФВС в прогимназиален етап 

 
На фокус – групата са делегирани права да следи за изпълнение на стратегията, при 
необходимост да прави предложения за актуализиране й, да представя доклад на ПС за 
отчитане на резултатите от изпълнението й. След като наблюдава изпълнението на 
Стратегията за развитие на училището, фокус – групата прави следния анализ, с който се 
определя качествено състоянието  на училището като система, като отчита силни  и  слаби 
страни, възможности и заплахи към началото на 2018/2019 учебна година. С анализа ще се 
опитаме да отговорим на въпросите: Добре ли вършим нещата? Колко добре се справяме? 
Какво значение има това, което правим? Правилна ли е посоката в която върви 
училището? 
 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2017/2918 ГОДИНА 
 

СИЛНИ СТРАНИ 

Запазени и развиващи се традиции  в чуждоезиковото обучение  
1. Училището работи по съвременни италиански програми, въз основа на подписано 
споразумение между Министерствиото на външните работи на РИталия и МОН на 
РБългария;.  
2. 105. СУ „Атанас Далчев“е едно от четирите училища в България, в което учениците 
получават сертификат за владеене на италиански език след явяване на зрелостен изпит.  
3. От 2007 г. училището е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България. 

105. СУ „Атанас Далчев“ – добър модел за изучаване на чужд език 

(италиански и английски език). 

105. СУ „Атанас Далчев“  - със статут на  иновативно училище.   
1. Училището намира своя съвременен облик  във възможността да предлага на 
учениците  и техните родители една модерна система за онлайн – обучение. 
2. Обучени са 34 педагогически специалисти за работа с онлайн платформата VEDAMO. 
3. Обучени са 36 педагогически специалисти за работа с Office 365. 
4. Създадени и в употреба са 800 ученически акаунти и акаунти на всички педагогически 
специалисти. 

Асоциираност и партньорство с институции 

1.Работа и сътрудничество с МОН, РУО София – град, Столична община, район 
„Изгрев“. 
2.Работа и сътрудничество с  Посолство на Р Италия, Италиански културен институт. 
3.Сътрудничество с Асоциация на Кеймбридж училищата в България. 
4. Училището е изпитен център за провеждане на изпити за бакалавърска степен  на 
различни специалности на Университет „Карло Бо“ от град Урбино, Р Италия. 
5. 105. СУ „Атанас Далчев“ е базово училище на  СУ „Климент Охридски“ и НСА „Васил 
Левски“. 
6. Съвместни инициативи с Фондация „Америка за България“ (работа по проект 
„Фортисимо в клас“). 
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7. Съвместна работа с  Педагогическа асоциация „Математика без граници“. 
8. Работа с Образователен театър „Забавна наука“. 

Непрекъснато увеличаващ се брой на ученици 
1. В 105.СУ се обучават ученици от I до XII клас, разпределени в 48 паралелки: 23 в 
начален етап, в прогимназиален – 11 и  в гимназиален – 14. Общият им брой в края на 
учебната 2017/2018 година е 1170. Според Списък – Образец 1 в началото на 2018/2019 
учебна година броят им е 1270. 
2. 300 ученици от 1. – 4. клас са обхванати в  12 групи на ЦДО. 

Нарасналият  брой на учениците  в училището осигурява относителна 
финансова стабилност в условията на делегиран бюджет. 
1. 100% реализиран прием на ученици в I клас – 6 паралелки/ 147 ученици; 
2. Утвърждаване на паралелка с прием в I клас с изучаване на предмет информационни 
технологии  с два учебни часа от Раздел Б на училищния учебен план; 
3. 100 % реализиран прием на ученици в V клас - 4 паралелки/112 ученици; 
4. 75 % реализиран прием след основно образование в VII клас - 3 паралелки/ 74 
ученици:  Профил „Чужди езици“ с интезивно изучаване на Италиански език, Профил 
„Чужди езици“ с интезивно изучаване на Английски език, профил „Софтуерни и 
хардуерни науки“ с интезивно изучаване на Английски език; 
5.Утвърдени критерии за прием в I и  V клас; 
6. Утвърдени критерии за прием и отстраняване от ЦДО; 
7. Много добри резултати на учениците от IV клас на НВО – среден бал за училището 

16,81 т.; 
8. Много добри резултати на НВО - VII клас: 
o БЕЛ - среден бал I + II модул 63,74 т. и среден успех – Много добър 4, 63;  
o математика - реден бал  I + II модул 55,63 т.и среден успех  много добър 4,54;                  

9. Подобряване на резултатите от ДЗИ; 
10. Високи резултати на изпита за сертификат за владеене на италиански език – 6 

ученици с максимален брой точки 100; 
11. Много добър среден успех за училището - Мн. добър 4,87;  
12. Широко прилагане на Office 365 в обучението; Организиране на онлайн помощен 
център „Ученици помагат на ученици“ – ученикът става учител - създаден екип за 

интернет безопасност – уроци от ученици.  
13. Високи спортни постижения. 
14. Екипност при работа с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и 
специални образователни потребности. 
15. Изградени вътрешноучилищни комисии и методически обединения, наличие на 
мотивация за повишаване на квалификацията. 
16. Квалифицирани педагогически специалисти. 
17. Партниращо училищно настоятелство и обществен съвет. 
18. Организиране на дарителски кампании от училищната общност. 

105. СУ „Атанас Далчев“ - изпитен център на Кеймбридж - 14 ученици със 

сертификати за владеене на английски език, от които 4 ученици – ниво В1, 4 ученици – 
ниво В2 и 6 ученици – ниво С1. 

Непрекъснато подобряване и обновяване на материална база.  
1.Ежегодни подобрения във външната и вътрешна среда на училището.  
2.Стартирано изграждане на център  „Иновации“ с техника и високоскоростен оптичен 
интернет, с възможност за провеждане едновременно на три онлайн сесии по три 
различни учебни предмета. 

Прозрачност на управление на училището 
 1.Всички участници в образователната и възпитателната дейност се отчитат за своите 
действия с цел осигуряване на ефективност на политиките.  
2. Директорът прави на общо събрание отчет на изпълнение на бюджета след всяко 
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тримесечие и за предходната финансова година. 
3. В началото на всяка година на общо събрание директорът запознава всички служители 
с формулата, по която се формира бюджета на училището. 

Работа по проекти: 
Онлайн училище 105. иновативно училище  с участие на  Снежина Георгиева, учител 
по английски език, Малинка  Петрова, учител по математика  и Емилия Никова, учител 
по БЕЛ. 
1.Осигуряване на онлайн обучение и онлайн консултации по учебни предмети на 
ученици на самостоятелна форма на обучение.  
2.Предлаганата иновация има 3 направления: Направление №1: Провеждане на онлайн 
консултации и обща подкрепа на ученици в дневна форма чрез училищната онлайн 
платформа по предмети от общообразователна /разширената подготовка в 
прогимназиален и гимназиален етап на средното образование; Направление №2: 
Провеждане на занимания и обща подкрепа по Проект „Твоят час“  чрез училищната 
онлайн платформа; Направление №3: Провеждане на консултации и обща подкрепа на 
ученици с изявени дарби и по желание на родителите в самостоятелна форма на 
обучение.  
3.Доклад на МОН относно прилагане и развитие на иновацията  дава най-висока оценка 
и мотивирано предложение за финансиране.  
4.Училището кандидатства за Национален център за дистанционно обучение. 
„Буктрейлъри“, Еразъм + „ Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ 
– насочен към насърчаването на четенето при подрастващите, чрез дигитално 
оборудвано, колаборативно и неформално образование - ученици от VІІІ – ХІ клас  
координатор Нина Серкова, участващи Миглена Вергилова и Малинка Петрова. 
“Да бъдем иновативни учители на мотивирани ученици”,Еразъм + с  координатор  
Грета Райковска, участие на Чавдар Ветов, учител по история и цивилизация, Гергана 
Стоилова, учител в І - ІV клас, Юлия Терзийска, учител по БЕЛ, Нина Серкова, учител по 
италиански език и Миглена Манолова, учител по английски език. 
Лаборатория по поезия „Пясъчни предели" с ръководител  Жанет Борлакова, учител 
по италиански език и ученици от VІІІ – ХІІ клас 
 „Училището – зона за филантропия“ с ръководител Нина Серкова и ученици от ІХ – 
ХІІ клас 
Проект“Твоят час” – 13 групи, 107 ученици, дейности  за преодоляване на обучителни 
трудности и 22 групи, 259 ученици, дейности по интереси  
Проект «ПрироДа»: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична 
мрежа натура 2000. възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници”, с 
ръководители Йорданка Антоноа и Росица Савовоа  и ученици от V – VІІ  клас; 
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за обучение на талантливи ученици 
– 3 групи по италиански зик и 1 група по география и икономика  
Програма „без свободен час“ – заплащане при заместване на отсъстващи учители 

Програма“Научи се да даряваш” – 2. г клас с ръководители  Ели Георгиева и Дарина 
Иванова 
Програма „Фортисимо в клас“( фондация „Америка за България“)  - за учениците от 4. 
клас 

Награди за училището 
1. Плакет от Асоциация на Кеймбридж училищата в България за отлично партньорство  
2. Грамота от МОН за домакинство на националния кръг на олимпиадата по 

италиански език 
3. Купа от СМБ за постигнати високи резултати в софийски математически турнир 
4. Грамота от РУО за домакинство на градско състезание “Млад природолюбител” 
5. Грамота от фондация „Оpen spase“ за участие в рисуване по проект „Рисунка за смет“ 

– Светла Симеонова, учител по изоразително изкуство  
6. Грамота от Арт компания „Нови звезди“ за участие на учениците от 2. б клас в 
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патриотичната кампания „ Аз съм българче“ 2018 с ръководител Вергиния Иванова, 
главен учител І – ІV  и ученици от 2.б клас 

7. Представяне на иновацията по покана на VІ годишен форум на директорите в 
предучилищното и училищното образование – юни 2018 – лектор Снежина Георгиева, 
заместник – директор по УД 
 

Постижения на учители:  
1. Жанет Борлакова, учител по италиански език – награда на РУО за постижения в 

обучението по италиански  език 
2. Жанет Борлакова – награда за ръководител на “Лаборатория за поезия” в гр. 

Триуджо, Италия 
3. Мартин Сракмаджиев, учител по предмети от цикъл „Философия“ – награда за 

поезия в международен конкурс за поезия  в гр.Триуджо, Италия 
4. Лора Хараламбиева, учител по италиански език - награда за поезия в международен 

конкурс за поезия  в гр.Триуджо, Италия 
5. Вергиния Иванова, главен учител І – ІV клас  – плакет за принос в провеждането на 

петия международен турнир „Математика без граници“в гр. Несебър 
6. Николай Милчев, учител по БЕЛ – стихосбирката «Ти и котките следобед» 

номинирана   за награда „Балканика“ за 2017  
7. Благодарствено писмо от НСА за отлично сътрудничество с преподавателите по 

физическо възпитание и спорт  
8. Благодарствено писмо от БДЗП за Вергиния Иванова  и учениците от 2.б клас за 

участие в кампанията на дружеството  „Ние броим врабчетата 2“ 
9. Благодарствено писмо от храм “Свети пророк Илия” за Нина Серкова и клуб по 

филантропия за активно участие в дейности за подпомагане на социално слаби 
10. Благодарствени  писма от родители към учители. 
11. Учителят в действие 2018 – национална конференция 05 септември 2018 – „Обърната 

класна стая и възможности на онлайн обучението“ – лектор Снежина Георгиева, 
заместник - директор УД. 

 

Постижения на ученици: 
1. 81 медала, от които 23 златни, 28 сребърни и 30 бронзови медала, за ученици от 

начален етап в трите кръга - есенен, зимен и пролетен на пети международен турнир 
„Математика без граници“; 

2. 10 медала от финалното състезание на “Математика без граници”, проведено в гр. 
Несебър в периода 30 юни – 02 юли 2018 г. 

3. Иван Георгиев, ІІ г и Валентин Атанасов, ІІІ б – носители на златни медали на V 
международен  турнир  “Математика без граници” - индивидуално състезание 

4. Ваня Стоянова и Росен Каменов, ІІ б – сребърни медали на V международен  турнир  
“математика без граници” - индивидуално състезание 

5. Отбор ІІ клас - Ваня Стоянова, Иван Георгиев, Росен Каменов – сребърни медали в 
отборно състезание на международен турнир “Математика без граници” – финал 

6. Отбор ІV клас - Гергана Манчева, Александър Кименов, Велизар Вълчев – бронзови 
медали  в отборно състезание на международен турнир “Математика без граници” – 
финал. 

7. Киара-Габриела Петкова, ІХ  а клас - VІІІ място на национален кръг на  олимпиадата 
по италиански език 

8. Киара-Габриела Петкова Ева Трендафилова, ІХ а клас – награди в конкурса “Младежи 
и поезия” в гр. Триуджо, Италия 

9. Чериса Нанова, ХІ а клас – награда от конкурс за превод на поезия в гр.Триуджо, 
Италия 

10. Кристина Трайкова и Елиана Христова, ХІІ а клас – награди в международен 
конкурс за есе в гр. Соренто, Италия по произведения на Торквато Тасо 
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11. Михаела Иванова, Х а, Любомир Живков, Х б и Лора Тодорова, ХІ б – награди на 
Национален конкурс за буктрейлъри и участие в международен конкурс в гр. Бреша, 
Италия 

12. Мария Чакалова, ХІІ б. - звание “Лауреат” и ІV място на националния кръг на 
олимпиада по италиански език 

13. Алекси Мочи, ХІ а  – VІ място на национален кръг на олимпиадата по италиански 
език 

14. Анита Гановска, VІ клас - І място на национален конкурс „Пролет върху листа“, гр. 
Кюстендил 

15. Бетина Петрова, VІІ клас - ІІІ място в национален конкурс за дизайн “Моята любима 
мебел“  

16. Грамоти на 20 ученици за отлично представяне в национален конкурс  за  рисунка  
“Велики Преслав - историята на цял народ“  

17. І място  волейбол – V – VІІ клас момчета 
18. ІІ място тенис на маса – ХІ – ХІІ клас момчета 
19. ІІІ място тенис на маса - VІІІ – Х клас и V-VІІ клас момчета 
20. ІІІ място баскетбол – V – VІІ клас момчета 
21. ІІІ място волейбол – VІІІ – Х момчета и ХІ – ХІІ клас девойки  
22. І място на районен преглед на уепп (ученически екипи за първа помощ за ученици 

от VІ клас с ръководител Йорданка Антонова, учител по природни науки 
23. ІІІ място на районното първенство на училищния  отбор “Млад пожарникар” с 

ръководител Валентин Вълев, учител по технологии и предприемачество 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

Подобряване училищната имиджова политика  
1. Е-политика:  чрез сайта на 105.СУ  (http://105sou.eu/; и фейсбук страницата на 105. 

СУ (https://www.facebook.com/sou105?fref=ts); фейсбук страницата на начален етап 
(https://www.facebook.com/dalchevcheta?fref=ts 

2. Работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение 
3.  Кандидатстване за Национален център за дистанционно обучение 
4. Промяна средата на учене с помощта на новите технологии: електронни платформи 

на новите учебници, Софтуерът mozaBook,  Софтуерът Envision, Уча се и др. 
5. Безплатен достъп и използване на  Office 365 
6. Въвеждане на електронни дневници 
7.  Повишаване квалификацията в сферата на дигиталните компетентности; ефективна 

екипна работа и мотивация за прилагане и споделяне на опит 
8. Провеждане на вътрешноучилищни квалификационни форми (дискусии, форуми, 

работа в групи, споделяне на опит и др.) 
9. Участие в програми и проекти.  Разработване и управление на нови проекти 
10. Включване в Пилотна програма на Столична община и Джуниър Ачийвмънт 

България   „Предприемчиви учители“-  Изграждане на ключовата компетентност 
„Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование 

11. Разширяване на връзките с НПО и други организации и институции с цел 
реализиране на партньорски проекти и съвместни инициативи 

12. Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни дейности 
13. Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците в свободното им време 

и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 
14. Споделяне на добри педагогически  практики 
15. Дни на отворени врати 
16. Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти във 

връзка с чл. 66 на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, 
бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  - изготвяне на вътрешна оценка на 
качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, 

http://105sou.eu/
https://www.facebook.com/sou105?fref=ts
https://www.facebook.com/dalchevcheta?fref=ts
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определени от училището 

 
СЛАБИ СТРАНИ 

1. Голям брой отсъствия – 68 158 ( 60 601):   
 по уважителни причини: 66 217 ( 59 238); 
 по неуважителни причини – 1941 ( 1363), или средно на ученик по 1, 7 ( 1,2).  
2. Нарушаване на дисциплината по време на час от ученици недостатъчно 

мотивирани и ангажирани с учебния процес 
3. Тежка и тромава процедура по налагане на санкции 
4. Недостатъчна ефективна екипна работа  и споделяне на опит 
5. Дефицит в междуличностните отношения 
6. Непознаване на норматичвни документи – ЗПУО, Наредби, ДОС, учебни планове 
7. Проблеми при осигуряване заместване на отсъстващи учители, дежурства, квестори 

на изпити, състезания, олимпиади, комисии по записване на ученици 
8. Повишаване квалификацията в сферата на дигиталните компетентности 
9. Недостатъчно разнообразие от форми за извънкласни дейности (неформално 

образование) 

ЗАПЛАХИ 
Няма 

Фокус – групата предлага през уч(ебната 2018/2019 година в 105. СУ „Атанас Далчев“ да се 
прилагат следните принципи: 

1. Учене за знания и компетенции („Да се учим да учим”)  
2. Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения („Да се учим да правим”)  
3. Учене, насочено към професионални умения – да откриваме другите, да ги 

разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели („Учене, за да живеем в 
разбирателство с другите”)  

4.  Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи ( „Да се 
учим да бъдем”) 
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