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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

            Настоящата  стратегията за развитие на 105. СУ „Атанас Далчев”  е  
документ, който структурира политиките и действията, свързани с развитие на 

училището за периода 2021–2025 година, определя стратегическите и 
конкретните цели, свързани с образователно - възпитателна работа, очакваните 

резултати и действията, които ще се предприемат за реализиране на всяка една 
от целите. 
           Този документ е важна част от другите съпътстващи документи, 

насочени към осигуряване на максимално добри условия за разгръщане на 
потенциала на всички участници в училищния живот и за развитие на 

ефективни училищни политики. Целта е да се определят приоритетите на 
училището  в областта на развитие на общото, профилираното  и 
професионално образование на учениците.  

            Стратегията е изготвена въз основа на опита на педагогическите 
специалисти и административното ръководство в сферата на образованието 
като процес, който включва: обучение, възпитание и социализация на 

учениците. Тя е резултат от осъзнатата в училищната общност необходимост за 
промяна към по-високи резултати,  опира се на миналия положителен опит, 

търси вътрешни ресурси и възможности за развитие. 
            Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на 
училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско 

развитие на училището и за изграждане на пълноценни личности. 
         Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която 
водеща роля имат обучението, 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 за развитие на 105. СУ "Атанас Далчев" – София е 
разработена, като са взети предвид следните документи, отразяващи 
държавната политика в областта на образованието: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 263, ал. 1, т. 1 
от ЗПУО); 

2. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, 
чл. 7); 

3. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето 

в Република България (2021 – 2030) г. 11. 03. 2021 г.; 
4. Стратегия за възпитателната работа в образователните институции за 

периода 2019- 2030 година; 

5.  Националната програма за развитие България 2030; 
6.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за 

общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.79 от 
8 септември 2020 г.); 

7.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 
г.) (обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.); 

8.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за 
учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.); 

9.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците (oбн., ДВ, бр. 43 от 
13.05.2020 г.); 

10. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 
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училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (обн. - ДВ, бр. 26 от 
22.03.2020г.) 

11. Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 
12. Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и 

провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и 
учениците извън учебния план (обн. - ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила 
от 15.11.2019 г.);  

13. Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и 
провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 
01.11.2019 г.); 

14.  Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., 

ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.); 
15. Наредба за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 

г., в сила от 27.10.2017 г.) (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); 

16. Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 

10.10.2017 г.) ( доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г.); 
17. Решение на Министерския съвет № 584 от 20 август 2020 година за 

приемане на Списък на иновативните училища в Република България за 

учебната 2020/2021 година; 
18. Всеобщата декларация за правата на човека; 
19. Конвенция на ООН за правата на детето; 

20. Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи; 

21. Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; 
22. Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.); 
23. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности на 

младите европейци; 
24. Препоръки на Съвета на министрите до страните-членки за детско и 

младежко участие; Европейска квалификационна рамка;  
25. Протоколът от Киото, Парижката конференция за изменение на климата, 

Хагската и Женевските конвенции; 

26. Конституцията на Република България. 
 

 

         В съответствие с посочените документи в центъра на образователно - 
възпитателния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и 

потребности, следвайки принципа за приемственост. Стратегията е 
продължение на предходната стратегия и отразява основната цел и 
приоритетите на училищната образователна политика – осигуряване на високо 

качество на образование, непрекъснато надграждане на знания и умения у 
всички ученици и насърчаване на развитието на способностите им в процеса на 

обучение и възпитание.  
        Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на 
105. СУ „Атанас Далчев“ в периода 2021-2025 г., планира действия за 

реализация на желаните промени, за да се превърне училището в благоприятна 
среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен 
родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на 

учениците. 
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II.  АНАЛИЗ 

1. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ) СТРАНИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 105. СУ „Ат. Далчев” има дългогодишни 

традиции и резултати в чуждоезиковото 
обучение; 

 Работи по съвременни италиански 

програми въз основа на подписано 
споразумение между Министерство на 

външните работи на Р Италия и МОН 
на Р България; 

 105. СУ е едно от четирите училища в 

България, в което учениците получават 
сертификат за владеене на италиански 
език след явяване на зрелостни изпити. 

 От 2007 г. училището е член на 
Асоциация на Кеймбридж училищата в 

България; 
 105. СУ „Атанас Далчев“ е иновативно 

училище, съгласно Решение № 391 на 

Министерския съвет от 17 юли 2017 
година и Решение № 584 от 20 август 
2020 година; 

 105. СУ е първото училище в страната, 
което използва иновативния продукт  

Booktrailer в образователния процес; 
 На лице е положителна тенденция за 

увеличаване  броя на учениците  в 

училището в сравнение с предходни 
години (През учебната 2020/2021 

година в училището се обучават 1327 
ученици в 54 паралелки, от които 24 в 
начален етап, 15 – в прогимназиален и 

15 в гимназиален); 
 Успешна реализация на план – приема:   
 100% реализиран прием на ученици в I 

клас – 6 паралелки; 
 100 % реализиран прием на ученици в V 

клас- 5 паралелки; Утвърдени критерии 
за прием  5. клас; 

 100 % реализиран прием след основно 

образование в VII клас - 3 паралелки:  
Профил „Чужди езици с интензивно 

изучаване на италиански език“, профил 
„Софтуерни и хардуерни науки с 
интензивно изучаване на английски 

език“; 1 паралелка с професионално 
направление  „Пътувания, туризъм и 
свободно време“, професия 

„Екскурзовод“,  с интензивно изучаване 
на италиански език“; 

 Отлични резултати на учениците от IV 

 Прием на ученици след VII клас с 

конкретна  насоченост  към  бъдеща 
професионална реализация;  
 Реализиране на заложените в 

иновацията на училището основни 
задачи и повишаване имиджа на 

училището чрез възможностите на 
иновативното училище; 
 Провеждане на рекламни 

кампании–начални и поддържащи: 
чрез сайта на 105.СУ  
(http://105sou.eu/; фейсбук 

страницата на 105. СУ 
(https://www.facebook.com/sou105?f

ref=ts)  
 Работа с медии и външни звена, 
изграждащи имидж на учебното 

заведение; 
 Разработване и управление на 
проекти, вкл. Разработване и 

управление на проекти по Еразъм +; 
 Промяна средата на учене с 

помощта на дигитални приложения 
и образователни ресурси за 
създаване на дигитално учебно 

съдържание, компютърни 
образователни игри и приложения, 

Софтуерът Envision, Уча се и др.; 
 Безплатен достъп и използване 
на  Office 365; 

  Въвеждане на електронно 
администриране и  изцяло 
преминаване на електронен дневник 

/Shkolo.bg  ;  
  Обучение на ученици от 

разстояние в електронна среда 
(ОЕСР) в условията на КОВИД- 19 и 
осигуряване на необходимата 

техника - устройства, камери, 
микрофони; 

 Създаване на професионално 
портфолио на учителите, 
директорите и другите 

педагогически специалисти, 
съгласно чл.66 на  Наредба № 
15/22.07.2019 година; 

 Повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти  в 

сферата на дигиталните 

http://105sou.eu/
https://www.facebook.com/sou105?fref=ts
https://www.facebook.com/sou105?fref=ts
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клас на НВО; 
 Много добри резултати на НВО - VII 

клас; 
 Подобряване на резултатите от ДЗИ; 
 Много добри постижения на учениците 

в състезания, олимпиади и конкурси; 
 Много добро образователно – 

квалификационно равнище на 
педагогическите специалисти; 

 Увеличава се броят на учителите с 

придобита професионално – 
квалификационна степен (ПКС); 

 Изградени вътрешноучилищни комисии 

и методически обединения;  
 Работа по проекти – международни и 

национални; 
 Участие в национални програми; 
 Осигуряване на допълнителна и обща 

подкрепа на ученици с обучителни 
затруднения и превенция на проблемно 
поведение. Допълнителна работа с деца 

в риск; 
 Ежегодни подобрения във вътрешната и 

външната среда; 
 Партниращо училищно настоятелство, 

обществен съвет и  ученически 

парламент; 
 Създадени са условия за ефективно 

ученическо самоуправление; 
 Директорът на училището постига много 

добри резултати при привличане, 

мотивиране и задържане, както на 
педагогическите специалисти, така и на 
непедагогическия персонал. 

компетентности;  
 Провеждане на 

вътрешноучилищни 
квалификационни форми (дискусии, 
форуми, работа в групи, споделяне 

на опит и др.);  
 Споделяне на добри 

педагогически  практики; 
 Разширяване на връзките с НПО 
и други организации и институции с 

цел реализиране на партньорски 
проекти и съвместни инициативи; 
 Включване на родителите в 

училищни инициативи и съвместни 
дейности; 

 Разширяване на извънкласните 
форми на работа с учениците в 
свободното им време; 

 Дни на отворени врати.  
 Оформяне на кътове за отдих и 
неформално общуване; 

 Засилване връзките между 
отделните етапи – начален 

прогимназиален и гимназиален 
 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Голям брой отсъствия на ученици от 
гимназиален етап (по уважителни и  
неуважителни причини);  

 Тежка процедура по налагане на 
санкции; 

 Недостатъчна ефективна екипна 
работа  и споделяне на опит; 

 Дефицит в междуличностните 
отношения; 

 Непознаване от някои педагогически 
специалисти на нормативни 
документи – ЗПУО, Наредби, ДОС, 
учебни планове, по които се обучават 
учениците, неспазване на срокове за 
подаване на информация, некоректно 
попълване на справки (движение на 
ученици, отсъствия, имена на 

 Отказ от промяна на фокуса на 
обучението, поради нежелание и 
трудности да се прилага 

компетентностния подход; 
 Изоставане от съвременните 

тенденции в образователната 
система при използване на ИКТ;  

 Понижаване мотивацията за 

учене;  
 Прекъсване на връзката между 

училището и реалния живот; 
 Намаляване ангажираността на 

родителите и подкрепата им за 

личностното развитие на 
учениците. 
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2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) 
ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ НЕГАТИВНИ ВЛИЯНИЯ 

I. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 

1.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.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. 

4.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, изменена с 
Наредба № 15 от 22.07.2019 г.)  
3. Миграционен поток към  град София 

1.Отрицателно влияние на средата върху 

възпитанието на учениците и 
мотивацията им за учене. 

2. Ниско заплащане на труда и 
нарастващ обществен негативизъм към 
учителската професия.  

3. Недостатъчно включване на 
родителите в училищния живот. 
4. 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. 

1. 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 

1.Доставчиците на ресурси - 
университети, центрове за 

квалификация и преквалификация 
предлагат достатъчно педагогически 
кадри. 

1.Въпреки достатъчния брой завършили 

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

ученици, явяващи се на изпити за 
срочни/ годишни оценки, 
поправителни изпити); 

 Недостатъчен брой класни стаи и 
спортна база; 

 Невъзможност да бъдат приети 
всички желаещи ученици в ЦДО. 
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V. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

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. 

 

ИЗВОД: 

       Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 
училището. Най – силно отразени негативни фактори са икономическите и 
социалните, които имат определящо значение. От една страна като член на 
Европейския съюз, България ще преследва целите на догонване и изравняване 

със стандартите на икономическото и социално развитие на останалите страни 
членки. От друга страна, нарастват опасенията за рецесия в Евросъюза поради 
влиянието на световната финансова криза и COVID 19. При тази 

неопределеност и несигурност е трудно да се предвиди тенденцията в развитие 
на тези фактори. Последствията за училището от слабите страни на 

икономическите фактори са: свиване на разходната част от бюджета на 
училището до минимум, недостатъчна материална осигуреност на ученика.   

 

3. SWOT АНАЛИЗ 
 

      Целта на  SWOT анализа е да се определи качествено състоянието на 

училището като система, като се отчитат силни и слаби страни, възможности и 
заплахи. Чрез анализа се поставя стратегическа диагноза и се извеждат 

стратегически цели и мерки.  
     В сегашната ситуация, предвид обективните обстоятелства, произтичаши от 
съотношението между негативното и позитивното въздействие на фактори на 

вътрешната и външната среда, най – приемлив е изборът на стратегия за 
развитие, насочена към затвърдяване и развитие на завоюваните позиции и 

разкриване на нови перспективи. 
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III. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 
 

       В момент на глобална икономическа криза, световна пандемия от COVID-19 
и сериозното й отражение в България, отчитайки качествено променената 

социална среда и роля на образованието, обучението и ученето в съвременното 
общество, както и постиженията и проблемите пред българското образование,  

настоящата стратегия формира следната Визия за развитие на училището: 
1. 105. Средно  училище „Атанас Далчев“ ще запази своя облик и традиции 

в чуждоезиковото обучение:  изучаване на италиански  език, въз основа на 

подписано през 2006 год. Споразумение  между Министерството на външните 
работи на Република Италия и МОН на Р България. 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: 
1.1. Основна в два етапа: 

 Начален – І – ІV клас; 
 Прогимназиален – V – VІІ клас; 

1.2. Средна в два етапа: 

 Първи гимназиален  – VІІІ – Х клас 
 Втори гимназиален  – ХІ – ХІІ клас. 

2. Обучението на учениците ще се извършва съобразно личните им 
потребности в учебния процес и откриване на възможностите и способностите 
за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в групи 

в различните видове училищна подготовка: 
2.1. Общообразователна - за създаване на  условия за придобиване на 

ключови компетентности; 

2.2. Разширена - за развитие и усъвършенстване на  отделни 
компетентности от общообразователната подготовка; 

2.3. Профилирана - за създаване на задълбочени компетентности в една 
или в няколко научни области; 

2.4. Професионална - за придобиване на професионална квалификация 

по професия; 
2.5. Допълнителна - за подкрепа  интересите и развитието на заложбите 

на учениците. 

3. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 
помощта на висококвалифицирани педагози, които да осигуряват свързаност 

между личната, социалната и професионалната изява на учениците. 
4. С автономията, осигурена ни от ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 
5. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в ЗПУО - 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, ОЕСР с цел да 
отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да 
предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

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

7. В училището ще продължи да работи екип за оказване на личностна 

подкрепа (обща и допълнителна) на учениците от висококвалифицирани 
специалисти - психолог, ресурсен учител, логопед, който ще прави оценки и ще 

осъществява допълнителна подкрепа на учениците, имащи необходимост от 
приобщаване и социализация, с цел да отговорим на изискванията за създаване 
на приобщаващо и подкрепящо образование. 

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

9. 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. 
10. Библиотечно-информационното обслужване ще се осъществява чрез 

училищната библиотека, която осигурява свободен достъп на учениците до 

информация от различни документални източници в библиотечния фонд и в 
глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 
търсене и ползване на информация.( НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда, Модул „Библиотеките като образователна среда“). 
11. Ще продължим да работим активно по Национални програми на МОН 

и 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. 

12. В следващия 4 годишен период ще продължим да изграждаме навици 
за здравословен начин на живот, чрез гарантиране на достъп на учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен 
начин на живот. 

13. 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. 

14. 105. СУ „Атанас Далчев“ ще продължи да се развива като Иновативно 

училище, включено под №332 в Списъка на иновативните училища в Република 
България, приет с Решение № 584/20.08.2020 г. на Министерски съвет. 

Иновацията „Визуални изкуства“ с координатор Нина Серкова ще се 
осъществява с подкрепата на Нов Български  университет, който се ангажира с 
осигуряване на хабилитирани и опитни преподаватели и материална база за 

провеждане на практически занятия. 
15.  Осъществяването на Визията ще доведе до следните резултати в 

дългосрочен план: 
 Осигуряване на максимално сигурна, здравословна, екологична и 

подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни 

педагогически решения и дигитално развитие; 
 Формиране на знаещи и можещи личности, функционално 

грамотни, иновативни, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез 

учене през целия живот, способни да правят отговорни избори и да реализират 
целите си в динамична и конкурентна социална среда; 

 Постигане на качествен образователен процес, реализиран с 
помощта на висококвалифицирани педагогически специалисти – компетентни, 
подкрепящи, отворени за иновации, с мисия и нагласа за постоянно учене и 

развиване на личностните си и професионални компетентности, работейки в 
партньорство с родителите и заинтересованите страни. 

 

IV. МИСИЯ 
 

1. Осигуряване на съвременна образователна среда и  качествена 

общообразователна подготовка според държавните образователни стандарти  в 
духа и традициите на досегашното развитие на училището, която да насърчава 
и подкрепя  всеки ученик в стремежа му към творческо и личностно развитие.  

2. Формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за 
живот и работа през XXI век. 
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3. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална 
грамотност.  

4. Формиране и развитие на личностни качества,  социални умения и 

емоционална интелигентност у учениците. 
5. Изграждане на позитивен организационен климат и подходяща 

психологическа среда в училище. 
6. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и 

патриотизъм. Формиране на уважение към традиции, ритуали и обичаи. 

Формиране на национално самосъзнание, национална идентичност, национално 
самочувствие, национална гордост, национално достойнство.  

7. Участие в дейности, свързани с почитане на българската история, 

култура и образование. 
8. Насърчаване на сътрудничеството между институции, родители и 

учители за превенция на агресията и за засилване на сигурността. 
9. Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение 

към правата и свободите на всеки участник в образователните взаимодействия 

и недопускане на дискриминация на никакво основание.  
10.  Провеждане на инициативи с европейско и местно значение, 

насочени към активно гражданско и социално приобщаване на учениците и 
иновации в образованието. 

11.  Работа по програми и проекти, които насърчават социалното 

сближаване, защитават човешките права и допринасят за опазване на околната 
среда. 

12.  Реализиране на национални и международни проекти в 

сътрудничество с надеждни партньори, с цел обмен на опит и добри практики.  
13.  Развиване и поддържане на физическата дееспособност на учениците 

и подготовка за активен и здравословен начин на живот чрез реализиране на 
проекти, базирани на методи от неформалното образование и методологията на 
учене чрез преживяване.  

14.  Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на 
толерантност и разбирателство. 

15.  Подобряване информираността на обществото за иновативни 
програми и дейности, които са в съответствие с целите на  училището и се 
разпространяват постигнатите резултати чрез електронни и печатни медии, 

срещи, семинари и други. 
16.  Въвеждане  в управлението на училището и образователните дейности 

на набор от съвременни педагогически технологии (от обучение до 

стратегическо планиране и управление). 
 

 

V. ПРИНЦИПИ 
 

Ориентираност 

към личността 

Най- важната задача е успехът, удовлетворението и 

моралните ценности 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 работа се 

основава на широко участие и сътрудничество с други 
институции. 

Отговорност Всички участници в училищната общност носят 
отговорност за постигане на трайни резултати с 

дългосрочно въздействие. 
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Гъвкавост Образователната и възпитателна дейност е 
ориентирана към потребностите на учениците и 

предоставя възможности за свободен избор. 

Единство в 

многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на 

учениците в рамките на единна културно – 
образователна среда, която създава гаранции за 
защита и развитие на отделните култури и традиции в 

рамките на училищната образователна политика. 

Новаторство Административното ръководство и педагогическата 

колегия демонстрира воля и възможности за 
възприемане на нови подходи, с цел постигане на по – 
добри резултати. 

Автономност Училището като част от образователната система  
ползва автономия да провежда собствена политика, 

отговаряща на държавните образователни изисквания. 

Отчетност Всички участници в образователната и възпитателната 

дейност отговарят и се отчитат за своите действия с 
цел осигуряване на ефективност и резултатност на 
политиките. 

Ефективност Динамично управление, реализация и обвързване на 
ресурсите с конкретни резултати и оценка на миналия 

опит. Прозрачност на управлението и предвидимост на 
резултатите. 

Коректност и 
толерантност 

Междуличностни отношения, основани на честност и 
добронамереност. 

 
 

VI. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
  ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1  
 ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПРИДОБИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА  

 СЪВРЕМЕННИТЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НА УМЕНИЯТА ЗА  
 ЖИВОТ И РАБОТА ПРЕЗ XXI  ВЕК 
 

  Цели и групи мерки/ дейности 
1.1. Осигуряване на съвременна образователна среда - 

модернизация и качество на образованието. 
1.1.1. Смяна на фокуса на обучението от възпроизвеждане на готови 

знания към развитие на съвременни умения и практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание. 
1.1.2.  Ефективно прилагане на компетентностния модел, чрез 

въвеждане на училищни методически планове за действие за развитие на 

ключови компетентности: 
 Актуализиране на методите и средствата на вътрешното оценяване, в 

т.ч. подготовка на изпитни материали и развитие на система от 
инструменти за измерване на постигането на основни резултати от 
обучението; 

 Повишаване на квалификацията на учителите за прилагане на 
компетентностния подход и на ценностно - ориентиран подход в 

образователния процес;  
 Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за 

развитие на ключови компетентности чрез прилагане на концепцията 

за споделяне на ресурси. 
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1.1.3. Формиране на научна, финансова, дигитална грамотност и дух 
на предприемчивост и иновации. 

1.1.4. 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. 
1.1.5. Формиране на умения при учениците да използват придобитите 

компетентности при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и 

непознати житейски ситуации в променящата се околна среда. 
1.1.6. Поставяне на  акцент върху формирането на  социални умения и 

емоционална интелигентност у учениците от ранна детска възраст. 

 
1.2.  Владеене на ключови компетентности 

1.2.1. Развитие на ключови компетентности на всички образователни 
равнища, включително чрез насърчаване на различни подходи и среди за 
учене в областта на различните учебни дисциплини. 

 Изграждане основата на компетентностите по български език и 
литература, пряко свързана с постигането на базовата, функционалната 

и комплексната грамотност.  
1.2.2.  Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и 

повишаване на грамотността, чрез: 

 Диагностициране на пропуските и предоставяне на допълнително 
обучение по български език и литература (НП „С грижа за всеки 
ученик”) и мониторинг на напредъка; 

 Повишаване на мотивацията за учене чрез осмисляне на свободното 
време (проекти);  

 Провеждане на интердисциплинарни състезания и олимпиади (напр. 
Олимпиадата „Знам и мога”) и национални инициативи (напр. „Бъди 
грамотен”, „Малкото голямо четене”); 

 Дейностите за създаване и поддържане на мотивация за четене:   
 Участие в Национален маратон на четенето; 

 Организиране на публични четения  „Големи четат на малките“;  
 Организиране на кът на книгата в класните стаи;  
 Групови и индивидуални посещения в училищната библиотека, 

Столична библиотека и Националната библиотека „Св.св. Кирил и 
Методий“;  

 Инициативи за подаряване и обмен на детски и юношески 

книги.    
 Разработване на модели на добри практики за съвместна дейност с 

родители и местна общност в подкрепа на грамотността. 
 Провеждане периодично стандартизирани тестове за установяване 

и оценяване на равнището на грамотност. 

1.2.3.  Развитие на ключови компетентности и умения за живот през 
XXI  век чрез повишаване грамотността в областта на: 

 Математиката, природните науки и дигиталните умения и др.; 
 Чрез модернизиране на методите на преподаване, 

адаптиране/разработване и прилагане на компетентностно базирани 

учебни материали и помагала и осъществяване на междупредметни 
връзки; 
 Чрез средствата и формите на различните видове изкуства, науки, 

технологии и спорта; 
 Интегриране на ИКТ и включване на четене от електронни 

носители в образователния процес.  
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1.2.4.  Осъществяване на обучение по учебни планове за профил и 
професии, съобразени с желанията и потребностите на учениците и 
възможностите на училището. 

1.2.5. Научно осигуряване на профилираната подготовка и разработка 
на критерии за оценяване качеството на профилите. 

1.2.6. Провеждане на интердисциплинарни уроци и годишно 
представяне на избраните профили. 

 

1.3. Развитие на личностния потенциал на всеки ученик. 
Осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните 
потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му 

1.3.1. Създаване на подходящи условия за откриване и развиване на 
умения и таланти чрез разнообразни педагогически форми и дейности по 

интереси. 
1.3.2. Подкрепа за ученици с таланти, като: 

 Мотивиране за участие в изяви, конкурси,  олимпиади и състезания на 

училищно ниво; 
  Дейности за подготовка на ученици с таланти за участие в регионални 

кръгове на конкурси, олимпиади и състезания;  
 Подпомагане на ученици с таланти за участие в национални кръгове на 

конкурси, олимпиади и състезания в областта на СТЕМ и чуждите 

езици чрез предоставяне на стипендии и провеждане на тренировъчни 
лагери и летни академии. (Модул „Осигуряване на обучение на 
талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ на 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“). 
1.3.3. Показване на практическата приложимост на изучаваното 

учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношения 
на знанията на външно оценяване в  IV, VІІ и Х клас и ДЗИ в ХІІ клас. 

1.3.4. Предоставяне на материални и морални стимули за учениците с 

изявени интереси в определена област на науките, технологиите, изкуствата и 
спорта. 

1.3.5. Системно взаимодействие с родителите за  развитие на 
способностите и талантите на учениците. 

 

1.4. Възпитание в ценности  
1.4.1. Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване 

на атмосфера в класната стая, благоприятстваща формиране на социални и 

граждански компетентности. 
1.4.2.  Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на 

човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава и правата на човека, с акцент върху. правата на детето и детското 
участие. 

1.4.3. Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на 
българската национална идентичност и популяризиране на българския език, 

традиции и култура. 
1.4.4. Възпитание, насочено към изграждане у учениците на стремеж 

за изказване на информирано мнение, за проява на взаимно уважение, 

разбирателство и сътрудничество; възпитание в доброта. 
1.4.5. Обучение, насочено за приобщаване към  общочовешките 

ценности. 

1.4.6. Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за 
света, културата, религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда, 

устойчивостта. 
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1.4.7. Формиране на компетентности за междукултурен диалог и 
изява на активна гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко 
участие. 

1.4.8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, 
националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко 

дете/ученик. 
1.4.9. Системно взаимодействие с родителите за формиране на 

ценности у учениците. 

 
1.5. Инвестиране в изучаване на чужди езици ( италиански и 

английски) и придобиване на дигитални и комуникативни умения 

1.5.1. Развиване на езикови, социокултурни и ключови 
компетентности. 

1.5.2. Практическо прилагане на изучавания език: да чете, да разбира 
устна реч, да общува, да се изразява в писмена и устна форма. 

1.5.3. Интегрирано изграждане на четирите езикови умения с акцент 

върху развиването на говорните компетентности. 
1.5.4. Изграждане на положително отношение към изучаването на 

чужд език и култура. 
1.5.5. Прилагане на личностно-ориентирано обучение, което 

позволява индивидуален и диференциран подход. 

1.5.6. Развиване на творчески умения и самостоятелно мислене на 
учениците. 

1.5.7. Изграждане на нагласа за междукултурно общуване, развиване 

на толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, както и 
на чувство за национална идентичност. 

1.5.8. Развиване на дигиталните компетентности чрез използване на 
мултимедийни образователни технологии с цел да се извлича, оценява, създава, 
представя и обменя информация. 

1.5.9. Доразвиване езиковите способности на учениците чрез 
участието им в училищни и извънучилищни дейности. 

1.5.10.  Използване  на дигитални приложения и образователни ресурси 
в часовете по чужд език за развиване на езикови умения чрез ИКТ. 

1.5.11.  Реализиране на национални и международни проекти, 

включително по Еразъм + . 
1.5.12.  Осъществяване на контакт с чуждоезикови институции за 

стимулиране и развиване интереса на учениците в областта на чуждия език. 

Задълбочаване на сътрудничеството с учебния отдел на Посолството на Р 
Италия у нас и с Италианския културен институт -пример за колаборация е 

ежегодната Седмица на италианския език по света и Седмица на Италия в 105. 
СУ „Атанас Далчев”. 

1.5.13.  Мотивиране на учениците за  участия в състезания, олимпиади 

и конкурси за различните езикови нива. 
1.5.14.  Работа с електронни образователни ресурси -  изготвяне и 

прилагане в чуждоезиково обучение на буктрейлъри и арттрейлъри; 
1.5.15.  Акгивно участие на ученици изучаващи италиански език в 

съвместни прояви  с Конфиндустрия България - организация, която обединява 

италиански предприемачи у нас. 
1.5.16. Ежегодно участие в Лаборатория по поезия в Международния 

конкурс в гр. Триуджо, Италия. 
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ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

Цели и групи мерки/ дейности: 
 

 2.1.  Иновации в образователния процес 
2.1.1. Промяна на културата на преподаване и създаване на по – 

привлекателна среда за учене. 

2.1.2. Прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и 
дистанционно) чрез използване  на отворени образователни ресурси и 
прилагане на иновативни методи на преподаване. 

2.1.3. Създаване и развитие на партньорства с други образователни 
институции и родители за споделяне на иновативни практики. 

2.1.4. Стимулиране на иновациите 
 Реализиране на заложените в иновацията „Визуални изкуства“ 

основни задачи. 

 
2.2. Иновации в образователната среда 

2.2.1.  Подобряване на физическата среда чрез изграждане на 
съвременни класни стаи,  кабинети, лаборатории и работилници, изграждане на 
иновативен учебен  център с фокус върху STEM среда. 

2.2.2.  Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед 
провеждане и участие в иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до 
информация. 

2.2.3. Осигуряване на естетични, модерни пространства, които 
осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на обучението. 

 
2.3. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез 

дигитални ресурси 

2.3.1. Дигитална трансформация на училищното образование  чрез: 
 Подобряване на условията за максимално ефективно преподаване и 

учене във виртуална среда и виртуални класни стаи, за провеждане на 
обучение от разстояние в електронна среда и прилагане на хибридна 
форма на обучение чрез: анализ на съществуващите практики, 

евентуални нормативни промени, въвеждане на подходящи формати 
за обмен на опит между учители и училища и надграждане на 
капацитет;  

 Подкрепа за осигуряване на цифрово приобщаване, в т.ч. обучение за 
придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, 

осигуряване на технически средства за целите на обучението и др.;  
 Подобряване на партньорството между родителите и училището, с 

оглед на дигитална трансформация на училищното образование. 

 Провеждане на информационни кампании относно опасностите в 
интернет, отрицателния ефект на фалшивите новини и развиване на 

умения за ползване на социалните мрежи и др.;  
 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на 

педагогическите специалисти за прилагането (и създаването - за тези, 

които имат интерес) на дигитално образователно съдържание и 
дигитални инструменти (за управление на класната стая, за оценяване 
и др.)в учебния процес, както и за работа с и обработка на данни на 

ниво класна стая и училище; 
 Занимания по интереси за ученици за надграждане на придобитата 

общообразователна подготовка в областта на дигиталните умения в 
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съответния етап на образование, вкл. за постигани на равнище в 
областта на дигиталните умения по Рамката за дигитални 
компетентности;  

 Надграждане и развитие на облачната среда в образователната 
институция; 

 Провеждане на информационни кампании относно опасностите в 
интернет, отрицателния ефект на фалшивите новини и развиване на 
умения за ползване на социалните мрежи и др.;  

2.3.2. Осигуряване  на свободен, защитен/ безопасен достъп до 
интернет за всички участници в образователния процес. 

2.3.3.  Формиране на умения у учениците за търсене, намиране, 

анализ и за критична оценка на информацията в интернет и медийното 
пространство. 

2.3.4.  Използване на дигитални приложения и образователни ресурси 
за създаване на дигитално учебно съдържание. 

2.3.5. Използване на подходящи платформи за формиращо оценяване 

на учениците. 
2.3.6. Използване на средства за визуализация и подпомагане на 

учебния процес с прилагане на проектно – базирано обучение. 
2.3.7. Балансирано използване на дигиталните образователни 

решения и на традиционното учене, съобразно възрастта на учениците. 

2.3.8. Развиване на уменията на педагогическите специалисти за 
преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно 
съдържание. 

2.3.9. Формиране на умения у учениците и педагогическите 
специалисти за създаване, обогатяване и актуализиране на дигитално 

съдържание. 
2.3.10. Формиране на умения за безопасно използване на интернет, 

разпознаване на рискове, заплахи и фалшиви новини. 

2.3.11. Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите 
специалисти за спазване на правилата в мрежата от учениците. 

2.3.12. Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на 
педагогическа подкрепа за обучение от разстояние в електронна среда за 
всички ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др., както и за 

тези ученици, които попадат в рискови категории и не могат да посещават 
училище поради здравословни причини и/ или специални образователни 
потребности. 

 
2.4. Образование за устойчиво развитие 

2.4.1. Разширяване на възможностите за прилагане на образованието 
за устойчиво развитие чрез формалното и чрез неформалното образование. 
Образованието за устойчиво развитие се основава на следните нормативни 

документи:   
 Протоколът от Киото, Парижката конференция за изменение на 

климата, Хагската и Женевските конвенции; 
 В образованието за устойчиво развитие централно място трябва да 

заемат въпросите за равенство, солидарност, взаимосвързаност и 

взаимозависимост в рамките на сегашното поколение и между 
различните поколения, идентичностите на регионални, локални 
(местни) култури, основни политически идеологии, национализъм, 

отношенията между мнозинството и малцинствата, социалното 
неравенство – взаимоотношенията между богати и бедни, за 

взаимовръзките на човека и природата и отговорностите му към себе 
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си, към човешкото общество и към околната среда и т. н. 
 Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с 

фокус към здравното образование, здравословното хранене, първа 

долекарска помощ, безопасно движение по пътищата, обучение по 
различни видове спорт;  

 Изграждане на екологична култура и разделно събиране на отпадъци; 
 Разширяване на дейностите, свързани с двигателната активност и 

здравословното хранене. 

2.4.2. Реализиране на дейности за популяризиране на европейските 
инициативи в областта на образованието за устойчиво развитие;  

 Превеждане, отпечатване и разпространение в училищната мрежа на 

извадки от основни международни документи в областта на 
устойчивото развитие (Стратегията за образование за устойчиво 

развитие и Системата от индикатори за образование за устойчиво 
развитие. 

 Изграждане на партньорство и съвместни политики на всички нива 

(национално, регионално, местно и институционално) за постигане на 
целите за устойчивото развитие; 

 Организиране и провеждане на училищни инициативи в сферата на 
ОУР; Провеждане на обучения на учители за прилагане на 
концепцията за ОУР в различните форми на образование; 

 Повишаване на информираността и популяризиране на процесите на 
интеграция и включване на децата със специални образователни 
потребности и децата от етническите малцинства. 

             
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3 

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
НА УЧЕНИЦИТЕ. ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ С 

ЕМОЦИОНАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
 

Цели и групи мерки/ дейности: 

3.1. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие 

3.1.1.Училището да предостави условия за : 
 равен достъп до образование, чрез осигуряване на достъпна 

архитектурна и физическа среда;  
 диагностична, корекционна и терапевтична работа с ученици;  
 педагогическа и психологическа подкрепа; 

 ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни 
потребности; 

 изгражда при необходимост специализирана подкрепяща среда; 

 осигурява необходимите педагогически специалисти за 
допълнителна подкрепа чрез съдействие на Регионалния център за 

личностна подкрепа; 
 осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на 

средата, според различните потребности на децата; 

  осигурява при необходимост индивидуални учебни програми; 
 осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и степени 

на образование; 
3.1.2. Екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти за личностна подкрепа – логопед, психолози, ресурсни учители. 
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3.1.3. Грижа за менталното и физическото здраве, развитие на 
емоционалната интелигентности и мотивацията за личностно развитие. 

3.1.4.  Превенция на комуникативните нарушения и на обучителни 

трудности. 
3.1.5. Дейности за превенция на девиантно поведение и развитие на 

социални умения. 
3.1.6. Консултативна и терапевтична дейност с учители и родители на 

деца и ученици с комуникативни и/или поведенчески нарушения. 

3.1.7. Предоставяне на обхватно приобщаващо образование, чрез обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие, ранна диагностика на 
обучителни затруднения и индивидуален подход, фокусиращ подкрепата върху 

деца и ученици от уязвими групи, с обучителни затруднения и в риск от 
отпадане от училище  ученици със СОП и с изявени дарби: 

 Своевременна диагностика на ученици със специални 
образователни потребности и комуникативни нарушения; 

 Сформиране на екип от специалисти (психолог, логопед и ресурсен 

учител), който да изготви оценка на индивидуалните потребности на 
ученика, съгласно чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО и реализиране на 

дейностите по обща и допълнителна подкрепа; 
 Реализиране на дейности по одобрение на оценката от външна 

институция и втори екип от педагогически специалисти; 

 Сформиране на екипи за личностно развитие; 
3.1.8.  Разработване на планове за подкрепа и периодично проследяване  

напредъка на учениците по учебни предмети и в областта на развитието на 

комуникативните умения, мотивацията за учене и когнитивните показатели: 
 Подкрепа на заниманията по интереси за стимулиране развитието 

на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите 
на децата в училищното образование със специален фокус надграждането на 
знанията и умения, насочени към прехода към зелена икономика. 

3.1.9.Работа по проекти в сферата на приобщаващото образование. 
3.1.10.  Включване в инициативи и междуинституционални партньорства 

в сферата на приобщаващото образование. 

3.2. Осигуряване на обща и допълнителна  подкрепа за личностно 

развитие на учениците  
3.2.1.  В рамките на приобщаващото образование, училищният екип 

осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците в следните 

направления: 
 Допълнителна подкрепа за личностно развитие (ДПЛР) – структурирана 

работа и индивидуална терапия на ученици със специални 
образователни потребности; 

 Обща подкрепа за личностно развитие (ОПЛР) – училищният екип на 

105.СУ „Атанас Далчев“ реализира обща подкрепа на: ученици с 
обучителни затруднения; ученици с говорни и езикови нарушения; 
ученици с хронични заболявания; ученици в риск; ученици с изявени 

дарби; надарени ученици с постижения в областта на науките, 
изкуствата и спорта. 

3.2.2.  Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез 
план за подкрепа на ученика. 

 

3.3. Обучение на деца със специални образователни потребности в 
електронна среда 

3.3.1.  Когато поради извънредни обстоятелства, присъственият 
образователен  процес в училището е преустановен, учениците със специални 
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образователни потребности да получават  допълнителна подкрепа в условията 
на ОРЕС. 

3.3.2.  Прилагане на проектно - базираното обучение като алтернатива в 

извънредна  епидемична обстановка. 
3.3.3.  Възможност родителите да присъстват по време на работата на 

специалист и да получават непрекъснато инструкции, напътствия и 
консултиране относно спецификата на работата. 

 

3.4. Изграждане на позитивен психологически климат 
3.4.1.  Съвместни инициативи с ученици с изявени дарби и ученици със 

специални образователни потребности – работа по проекти, включване в 

състезания, изложби, културни инициативи, благотворителни събития и 
театрални постановки. 

3.4.2. Периодични срещи с родители за обсъждане напредъка на 
учениците със специални образователни потребности, адаптиране на плановете 
за подкрепа, получаване на обратна връзка и организирането на съвместни 

инициативи за реализация на представителни дейности на учениците. 
3.4.3.  Сътрудничество с външни организации и изявени личности в 

областта на изкуствата, спорта и науките. 
3.4.4. Мерки, насочени към намаляване на агресията в училище, 

повишаване на социално-емоционалните умения на учениците, подобряване на 

отношението към себе си и другите, подобряване на положителното социално 
поведение. 

3.4.5.  Включване в инициативи и междуинституционални партньорства в 

сферата на    приобщаващото образование. 
3.4.6.  Работа по проекти в сферата на приобщаващото образование. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4 

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Цели и групи мерки/ дейности 

4.1. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно 
обучение 

4.1.1.  Изграждане на професионалния профил на педагогическите 

специалисти като съвкупност от знания, умения и отношения,  съгласно 
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
4.1.2. Осигуряване на условия и възможности за усъвършенстване и 

обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 
развитие чрез: 

  Въвеждаща квалификация -  за адаптиране в образователната среда и 

за методическо и организационно подпомагане;  
  Продължаваща квалификация -  за непрекъснато професионално и 

личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна 
реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, 
уменията и компетентностите по учебни програми за съответния 

учебен  предмет, по професионалния профил на педагогическия 
специалист, за  развитие на умения за  преподаване по ключовите 

компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в 
образователния процес; 
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  Поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата 
колегия и административен персонал;  

 вътрешноинституционална квалификационна дейност – не по-малко от 

16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист; 
 участие в квалификационни форми на специализирани обслужващи 

звена, висши училища и научни и обучителни организации, не по-
малко от 48 академични часа за периода на атестиране за всеки 
педагогически специалист. 

4.1.3.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни 
програми. 

4.1.4.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от 

отпадане, ранна диагностика и работа с ученици със СОП. 
4.1.5.  Придобиване на квалификация по методика на преподаване на 

БДП. 
4.1.6.  Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни 

компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането 

на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни 
методи на преподаване и информационните технологии. 

4.1.7.  Мотивиране на учителите за придобиване на по-висока 
професионално-квалификационна степен ( ПКС). 

4.1.8.  Обвързване на кариерно развитие, квалификацията и резултатите 

от учебния процес и дейности с учениците със системата за диференцирано 
заплащане. 

4.1.9.  Повишаване ефективността на педагогическия контрол. 

Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на 
вътрешно-училищната контролна дейност; разширяване и усъвършенстване на 

моделите и формите за контрол. 
4.1.10. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – 

проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в 

научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет. 
4.1.11. Директорът да проследи прилагането на придобитите умения в 

пряката работа на педагогическите специалисти, вкл. и при целесъобразното 
използване на ИКТ за образователни цели. 

4.1.12. Повишаване ефективността на контролната дейност на 

директора/заместник-директора за повишаване на качеството на 
образованието. 

 

4.2. Повишаване на необходимата професионална подготовка и 
компетентности за работа в дигитална среда и провеждане на ефективен 

учебен процес от разстояние: 
4.2.1.  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

за прилагане на компетентностния подход и на ценностно - ориентиран подход 

в образователния процес. 
4.2.2. Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите 

специалисти за прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за 
иновативни дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната 
медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети , чрез: 

 Участие в квалификации за използване на ИКТ в учебния процес, 
включително за работа с оборудване;  
 Участие в квалификации за използване на иновативни методи на 

преподаване, включително и проектно -базирано обучение и работа по 
STEM проекти; 
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 Участие в квалификации за работа със специализирани образователни 
платформи и образователни ресурси; 

 Подобряване на цифровите умения на учителите и учениците, вкл. 

осигуряване на подходящо цифрово съдържание за всички нива на 
образование за учене в електронна среда.  

                
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ. АКТИВНИ ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТ, НПО И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ 
 
Цели и групи мерки/ дейности 

 

5.1. Обединяване на ресурсите на семейството и училището за 

пълноценно развитие на учениците: 
5.1.1. Изграждане и развиване на ефективна училищна общност и 

на системно взаимодействие с родителите за подобряване на резултатите от 

обучението, възпитанието и социализацията.  
5.1.2. Периодично и своевременно да се предоставя информация  от 

страна на образователната институция:  
 за правилници, заповеди, организиране на мероприятия, екскурзии, 

участие в състезания и т.н.;    

 за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния 
процес; 

 за спазването на училищната дисциплина; 

 за уменията на  учениците да общуват  помежду си и с учителите и за 
интегрирането им в училищната среда; 

 за отсъствията от учебни часове,   
 при започване на процедура за налагане на наказание. 
 Информация от страна на родителите, която трябва да бъде взета 

предвид от образователната институция, напр. хронични заболявания, 
специфични изисквания към храненето, хранителни и медикаментозни 

алергии и др. 
5.1.3. Училището да предоставя възможност и да 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; 

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на 
училището; 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, 
когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

  участие в училищното настоятелство и обществения съвет; 

 консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 
учениците от специалист; 

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

 намиране на нови форми за общуване; 

 правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 
 присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение 

при налагане на наказание. 

5.1.4.  Консултира родителите за възможностите и формите за 
допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, 
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както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа 
подкрепа от специалист, когато това се налага. 

5.1.5. Създаване на условия за взаимодействие между родителите и 

насърчаване на партньорството между тях за активно участие в училищния 
живот (на ниво клас/училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и 

бивши родители и деца/ученици и др., които работят съвместно в интерес на 
училището и др.) 

5.1.6. Проучване становището на родителите по значими за 

училищния живот теми (допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и 
др.) и създаване на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при 
вземането на решенията за образованието и развитието на децата и учениците. 

5.1.7. Включване на родителите в: 
 урочната дейност;  

 часа на класа;  
 извънкласна и извънучилищна дейност;  
 инициирне на идеи и дейности от страна на родителите за 

подобряване на възпитателна среда в клас и училище. 
5.1.8. Активно включване и съдействие от представители на 

семейната общност при реализацията на дейности от образователната 
институция – празници, тържества, базари, конкурси, състезания и др. 

5.1.9. Координиране взаимодействието на семействата с външни 

институции и организации, оказващи социална, образователна и личностна 
подкрепа за децата/учениците. 

5.1.10.  Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях 

представители в родителския актив,  обществения съвет и училищното 
настоятелство. 

5.1.11.  Решаване на възникнали проблемни ситуации в 
образователната институция, свързани с: учебните постижения, поведението на  
учениците, с неучебни дейности в  училището;  при реализирането на 

извънкласни дейности по интереси, адаптация към средата на деца със СОП. 
5.1.12.  Взаимодействие между учителите и родителите и 

ангажираност на училищната общност по време на обучение в електронна 
среда: 

 подпомагане на регистрацията на учениците в електронните 

платформи и оказване на съдействие при технически проблеми; 
 осигуряване на таблети за ученици, които нямат достъп до електронни 

устройства;  

 поддържане редовна комуникация с училището; 
  осигуряване на присъствието на учениците в учебните занимания в 

електронна среда; 
 Подпомагане процеса на самоподготовка на ученика и съдействие за 

изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене; 

 насърчаване и създаване на мотивация за учене;  
 предоставяне на обратна връзка на учителите.  

 
5.2. Взаимодействие с институции 
5.2.1.  Ефективно взаимодействие с РУО София град, Столична 

община район „Изгрев“, Посолството на Република Италия, РПУ и Детска 
педагогическа стая, неправителствени организации, дарители и спонсори, 
културни институции и други представители на гражданското общество. 

5.2.2. Популяризиране дейността на училището на общински, 
областни, национални и международни форуми и в медийното пространство. 
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5.2.3.  Провеждане на съвместни инициативи, партниране и 
споделяне на ресурси с библиотеки, музеи и други културни институции и 
научни организации. 

5.2.4. Участие на ученици и учители в общински празници, 
състезания, конкурси, изложби и др. 

5.2.5. Поддържане и своевременно обновяване сайта на училището с 
актуална информация. 

5.2.6. Популяризиране дейността на училището в електронни и 

печатни медии. 
5.2.7. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия 

за привличане и задържане на ученици в училището. 
 

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 

 
ЕТАПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Етап 1 (2020/2021 г.) -   разработване на стратегията, на плана за изпълнение 
през 2021/2022 учебна година, формиране на училищна политика и изготвяне 
на училищните документи в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС. 

Етап 2 (2021/2025 г.) – реализация на основните дейности, наблюдение и 
оценка на изпълнението. 

Етап 3 (2025 г.) -  анализ на изпълнението и постигнатите очаквани резултати, 
планиране на следващия програмен период. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. 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 
ЗФУКПС . 

2.  Приета е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 от 13.09. 
2021 год. 

3. Изпълнението на стратегията ще се наблюдава от фокус – група. 

Наблюдението ще се отчита с доклад пред педагогически съвет. 
4. Стратегията може да се актуализира в началото на всяка учебна година 

и в случаи на значителни промени в нормативните  документи, или в 
организацията на работата в училище. 
 

ЗПУО1 – Закон за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 
79/2015 г., в сила от 01. 08. 2016 г. 

     ЗФУКПС2 – Закон за финасово 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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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК 

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  
15.09.2021  

2. Саниране сградата на училището и 
преасфалтиране на училищния двор 

Общинско 
финансиране 

Септември 
2022 г. 

3. Обновяване и оборудване на класни стаи 
и кабинети 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Септември 
2022 г. 

4. Реновиране  на санитарните възли на ІІ и 
ІІІ етаж 

Бюджет, 
национална 
програма 

Август 
2022 г. 

5. Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав 

Делегиран бюджет, 
НП „Квалификация“ 

Септември 
2022 г. 

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 
на ДФ „Земеделие“ „Училищен плод“, „ 
Млечни продукти“, „Без свободен час“ 

Министерство на 
земеделието и 

Министерство на 
образованието и 

науката 

постоянен 

12. Продължаване 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, 
самофинансиране 

всяка 

учебна 
година 

15. Провеждане на традиционен училищен 
спортен празник, участия в районни и 
общински и национални спортни 
състезания 

Делегиран бюджет,  
46. ПМС 

Ноември 2021 
г. 

16. Надграждане на училищния стол с 14 
класни стаи 

Средства от 
Столична община 

Декември 
2022 г. 

17. 

Осигуряване лаптопи/хромбуци за всички 
учители във връзка с преминаване към 
ОЕСР 

Училищен бюджет, 
НП  

„Информационни и 
комуникационни 

технологии (ИКТ) в 
системата на 

предучилищното и 
училищното 
образование“ 

До 
31.10.2021 г. 

18. Оборудване на всички класни стаи и 
кабинети с камери и микрофони Училищен бюджет 

До  
31.10.2021 г. 

https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
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19. Конкурс за лого и слогън по повод 85. 
годишния юбилей на училището 
имероприяти 

Училищното 
настоятелство 

До 31.12.2021 
г. 

20. Повеждане на конкурси и мероприятия 
посветени на 85. годишния юбилей на 
училището 

Училищно 
настоятелство 

До  
март 2021 г. 

21. 

Издаване на Алманах посветен на 85. 
годишния юбилей на училището 

Училищен бюджет 
Училищно 

настоятелство 

До  
Април 2022 

22. Провеждане на заключителен концерт по 
повод 85. годишния юбилей на училището 

Училищно 
настоятелство 

Април 2022 г 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И  ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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