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СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ  

НА  НАЦОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  - ПЛОВДИВ  

за  периода  от  2020/2021 учебна  година  до  2023/2024 учебна  година  и  

план  за  действие  и  финаисиране  

I. АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  НА  НАЦИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  

Национanната  rьрговска  гимназия  - Пловдив  е  държавна  професионапна  гимазия, 
предоставяща  качествена  подготовка  в  областга  на  професионanното  образование  и  
обучение  и  ползващо  се  с  доверието  на  стопанските  организации  - потребители  на  кадри  
и  общественосrга  в  региона. В  нея  работи  екип  от  високо  квanифицирани  
преподаватели, които  реanизират  съвременната  образователна  политика  на  гимназията. 
Изградени  са  дългогодишни  делови  взаимоотношения  с  rьрговски  банки, фирми  и  други  
стопански  организации  в  Пловдив. НТГ  е  в  непосредствено  сътрудничество  с  висшите  
учебни  заведения  в  икономическата  сфера  (УНСС, ВУЗФ, НБУ  и  др.). 

В  гимназията  се  обучават  около  1000 ученици, които  формират  своите  
професионални  умения  в  съвременна  технологична  и  интерактивна  среда. В  гимназията  
се  извършва  обучение  по  специanностите  „Банково  дело", „Застрахователно  и  
осигурително  дело", „Оперативно  счетоводство", „Бизнес  администрация", „Съдебна  
администрация", „Икономическа  информатика", „Митническа  и  данъчна  
а  цминистрация", „Икономика  и  мениджмънт", „Индустрия" и  ,,Търговия , в  които  се  
осъществява  разширено  изучаване  на  английски, немски  и  руски  език  и  придобиване  на  
трета  степен  на  професионална  квалификация. Предлаганите  професии  и  специалности  
напълно  отговарят  на  изискванията  на  пазара  на  труда. Учениците  постигат  висок  успех  
и  мотивация  за  практическа  реanизация. Те  се  включват  в  национални  и  международни  
проекти  и  програми, които  дават  възможност  за  изява  на  личностни  професионални  
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качества  и  способности, работа  в  екип  и  реanизация  в  конкурентна  среда. 
В  гимназията  се  създават  условия  и  за  допълнителна  подготовка  с  цел  развитието  

на  интелектуanно, емоционално, социanно, духовно-нравствено  и  физическо  развитие  и  
подкрепа  на  всеки  ученик  в  съответствие  с  възрасrга, потребностите, способностите  и  
интересите  му. За  постигане  на  целите  си  училището  работи  в  партньорство  с  
Обществения  съвет  и  Училищно  настоятелство, както  и  с  органите  на  местната  власт  и  
други  неправителствени  организации. 

Правилното  планиране  на  образователната  дейност, умелото  й  осъществяване  и  
контрол  допринасят  за  усъвършенстване  качеството  на  организацията, структурата  и  
методиката  на  обучение  в  училище. 

Резултатите  от  ДЗИ  по  общообразователна  подготовка  на  нашите  ученици  
извеждат  НТГ  на  челни  позиции  в  област  Пловдив. Голямо  значение  за  учениците  има  и  
изучаването  на  предметите  от  професионanната  подготовка, в  т.ч. и  обучението  по  чужд  
език. Утвърждава  се  тенденцията  за  постоянно  нарастване  качеството  на  подготовката  на  
завършващите  средно  образование. Много  висок  е  проценrьт  на  приетите  във  висши  
училища  по  специanности, близки  или  сходни  с  изучаваните  професии  и  специanности  в  
НТГ. Голяма  роля  за  качествената  образователно -възпитателна  работа  има  
педагогическият  екип  на  училището  - високо  квалифицирани  учители, прилагащи  
съвременни  методи  на  обучение  и  възпитание  в  работата  си. 

Основните  приоритети  в  дейносrга  на  гимназията  са  съобразени  с  изискванията  на  
съвременната  икономика. Участието  в  национални  и  международни  състезания  
мотивират  учениците  към  формиране  на  професионални  компетентности. 
Демонстрирането  на  знания  и  умения  в  мултикултурна  среда  повишава  самочувствието  
на  младите  хора, създава  им  контакти  с  техни  бъдещи  бизнес  партньори  и  до  голяма  
степен  определя  личностното  им  развитие. Амбицията  на  учителите  и  учениците  от  НТГ  
да  представят  България  и  българското  образование  в  изключително  добра  светлина  е  
основа  за  изграждане  на  много  ползотворни  сътрудничества  с  национални  и  
международни  организации  (Асоциацията  на  икономическите  училища  в  България, 
„Еразъм+" и  др.). 

Наложилият  се  стил  на  екипност  в  работата  и  положителното  отношение  на  
училищното  ръководство  към  училищния  персонал, партньорството  с  родители  и  
заинтересовани  страни  и  институции  са  също  фактори, които  определят  положителната  
характеристика  на  училището  и  добрия  му  имидж. 

Положителни  резултати  предопределят  целите  и  посоките  на  развитие  за  периода  
2020/2024 година, като  се  отчетат  и  състоянието  на  училището  и  на  външната  среда. 

Дейносrга  на  гимназията  е  съобразена  с  изискванията  на  ЗПУО  и  ЗПОО  за  
повишаване  качеството  на  образованието  и  интегрирането  в  европейското  образователно  
пространство. 

През  последните  четири  години  броят  на  учениците  и  парапелките  е  следният: 

Учебна  година  Брой  ученици  Брой  паралелки  

2019/2020 995 38 

2018/2019 1O0 38 

, 



Учебна  година  Брой  ученици  Брой  паралелки  

2017/2018 1031 39 

2016/2017 1054 39 

цчебно-възпитателната  дейност  в  НТГ  е  представена  чрез  задълбочен  и  

систематизират  анализ: 

Вътрешни  фактори  Външии  фактори  

СИЛНИ  СТРАНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЕН  И  • Предоставяне 	на 	качествено  
ВЪЗПИТАТЕЛЕИ  ПРОЦЕС  образование; 
• 1 00% осъществяване  на  държавния  план  • Повишаване  на  квалификацията, обмяна  
прием  - устойчива  тенденция; на 	добри 	педагогически 	практики 	и  
• Поддържане  на  относително  постоянен  внедряване  на  иновации  на  базата  на  ИКТ; 
брой  ученици  в  последните  години, което  • Засилени 	мерки 	за 	контрол 	на  
осигурява  и 	финансова  стабилност  на  отсъствията  и  успеха  на  учениците; 
училището 	в 	условията 	на  делегиран  • цвеличаване 	на 	броя 	кабинетите 	с  
бюджет; мултимедия; 
• Професионално  обучение, насочено  към  • Осъществяване 	на 	добро  
усвояване 	на 	професионални  взаимодействие  с  Обществения  съвет; 
компетентности  по  професии; • цтвърждаване 	на 	ефективно  
• Осигуряване  на  свободен, неограничен  ученическо  самоуправление; 
и  равен  досrьп  до  образование. • Развитие 	на  позитивни 	нагласи 	към  
УЧЕНИЦИ  ритуализацията 	на 	училищния 	живот  
• Учениците  се 	обучават  по  доказали  (празници, 	традиции 	и 	символи 	на  
своята 	ефективност 	училищни 	учебни  гимназията); 

планове, отговарящи  на  интересите  на  
учениците; 

• Развитие  чрез  работа  по  европейски, 
национални 	и 	училищни 	проекти 	и  

• Мотивирани 	ученици, 	подбрани 	с  програми; 
конкурс; • Възможности  за  личностна  изява 	на  
• Висока  успеваемост  на  учениците 	на  учениците 	и 	развитие 	на 	техните  
външно  оценяване,олимпиади, конкурси, интелектуални, 	творчески 	и 	други  
ДЗИ, училищни  международни  панаири  и  умения; 
състезания; • Участие 	в 	олимпиади, 	конкурси, 
• Професионално  обучение, насочено  към  състезания  по  професия  на  национално  и  
усвояване 	на 	професионални  международно  ниво; 
компетентности  по  професии; • Превенция 	на 	агресията 	и  
• Няма 	отпаднали 	ученици 	през  противообществените  прояви. 
последните  три  години  поради  отсъствия  • Разширяване  на  приема  след  завършено  
и  слаб  успех. основно  образование  съгласно  3ПУО  
• Функциониращи  форми  на  ученическо  • Използване 	на 	съвременни  
самоуправление  (ученически  съвети 	на  образователни  технологии  за  мотивиране  
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класа  и  Училищен  ученически  съвет). 
• Развиване  на  социални  умения  и  
способности  на  учениците  чрез  участието  
им  в  извънкласни  и  извънучилищни  
дейности  (спортни  състезания, клубове  
по  интереси, училищни  проекти) 
• Формиране 	на 	граждански  
компетентности 	чрез 	формално, 
неформално  и  информално  образование  
• Осигурени  са  условия  за  интегриране  на  
ученици  с  хронични  заболявания; 
ПЕДАТОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ  
• Квалифициран 	 педагогически  
персонал; 
• Кадрова  осигуреност  с  квалифицирани  
учители  в  т.ч. училищен  психолог  и  
педагогически  съветник, повече  от  70 % 
от  учителите  имат  защитена  ПКС  (I - V). 

Един  учител  има  образователно-научна  
степен  „доктор". 
• Създадени  условия  за  повишаване  на  
квалификацията  на  учителите  и  
наставничество, обмен  на  успешни  
педагогически  практики, МО; 
• Системен  контрол  върху  качеството  на  
образователния  процес. 
• Екипност  и  диалогичност  в  работата  на  
всички  нива. 
• Добър  ръководен  екип, главни  учители, 
подпомагащи 	ръководството 	на  
училището. 
• Добро  институционално  
взаимодействие . 
УПРАВЛЕНИЕ  
• Високи  стандарти  на  предлаганото  
образование; 
• Работеща  и  ефективна  вътрешна  
нормативна  уредба; 
• Ритуализация  на  училищния  живот; 
• Информация  за  дейносrга  на  училището  
чрез  поддържане  на  актуален  сайт  и  
местните  печатни  и  електронни  медии. 
• Добра  координация  и  обмен  на  
информация  между  класни  ръководители, 
педагогически  съветник  и  ръководството  

на  учениците  и  прилагане  на  усвоените  
знания  в  практиката. 
• Ефективност  на  работата  на  МО  за  
повишаване  подготовката  на  учителите  и  
споделяне  на  добри  практики. 
• Преодоляване 	на 	рутината 	и  
формалното  изпълнение  на  служебните  
задължения  
• Сътрудничеството 	с 	родителите: 
структуриране  и  дейност  на  обществения  
съвет  и  училищно  настоятелство, 
изпълнение  на  инициативи  и  съвместни  
дейности. 
• Непрекъснат  мониторинг  на  дейностите  
в  образователния  процес  и  своевременно  
предприемане  на  действия  за  неговото  
подобряване. 
• Целенасочени  дейности  за  поддържане  
и  издигане  имиджа  на  училището. 
• Оптимизиране  на  екипната  работа  в  
различни  направления. 
• Осъвременяване 	на 	МТБ 	и  
продължаване  внедряването  на  иновации  
на  базата  на  ИКТ. 
• Усвояване  на  средства  по  проекти. 
• Гъвкаво  използване  на  системата  за  
оценяване  на  постигнатите  резултати  от  
труда  на  педагогическите  специалисти  и  
за  определяне  на  ДМС  на  педагогическите  
специалисти 	и 	непедагогическия  
персонал. 
• Стимулиране  на  дарителската  дейност. 
• Разширяване  на  партньорствата  с  
институции. 
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на  училището  при  работа  
проблемно  поведение  и  
отпадане; 
• Осигурени  здравословни  

с  учениците  с  
в  риск  от  

и  безопасни  
условия  за  опазване  на  живота  и  здравето  
на  участниците  в  образователния  процес. 
МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ  
• Добра  материална  база  - учебни  
кабинети, 	компюrьрни 	зали, 
мултимедийни  кабинети, библиотека, 
физкултурен  сanон, спортна  площадка, 
актова  зanа  досrьп  до  Интернет, Wi-Fi 
мрежа, видеонаблюдение; 
• Учебно-технически 	средства 	- 
преносими  компютри, мултимедии, 
компюrьрни  терминални  решения, 
техника  за  размножаване, интерактивни  
бели  дъски, нanичие  на  информационни  
програмни  продукти; 
• Обновяване  и  подобряване  на  МТБ  
чрез  ОП  „Региони  в  растеж". 
ФИНАНСОВИ  РЕСУРСИ  
• Добро  управление  на  финансовите  
средства  в  условията  на  делегирани  
бюджети. 
• Обективност, публичност  и  досrьпност  
при  управление  на  бюджета. 
• Управленска  култура  на  ръководството  
и  връзка  между  управленските  функции: 
планиране, организиране, координиране  и  
контрол. 
• Коректно  и  редовно  обезпечаване  на  
средствата  за  заплати  и  възнаграждения, 
осигурителни  вноски, ДТВ, средства  за  
облекло. 
• Ефективна  система  на  СФУК  

ПАРТНЬОРСТВА  И  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ  
• Съвместна  работа  по  проекти  и  в  
програми  на  учители  и  ученици; 
• Непосредствено  взаимодействие  с  
реалната  работна  среда  за  утвърждаване  
на  професионanни  компетенции  у  
учениците  (HAH, НОИ, rьрговски  банки, 
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застрахователни  дружества, фирми  и  др.); 

• Сътрудничество 	с 	Училищното  
настоятелство, Обществения  съвет  и  
родителската  общност  за  оптимизиране  на  
учебно  възпитателната  дейност; 
• Съвместна  работа  със  структури: МОН, 
РУО  - Пловдив, Община  - Пловдив, 
МКБППМН, РУ  „Полиция" и  
инспекторите  от  ДПС, Дирекция  
„Социално  подпомагане" - Отдел  
„Закрила  на  детето", РЦПППО, културни  
институти, медии, неправителствени  
организации  и  др. 

СЛАБИ  СТРАНИ  ОПАСНОСТЙ  LI УИСКОВЕ  

• Допускането 	на 	формални 	и  • Намаляване  на  мотивацията  за  учене  у  

неефективни  практики  на 	комуникация  учениците; 

между  ученици, учители  и  родители. • Формално 	отношение 	към  

• Необходимост  от  ремонт  и  обогатяване  образователната  дейност  и  училищния  

на  МТБ, нагледни  средства  и  електронни  живот. 

ресурси; • Отрицателно  влияние  на  обкръжаващата  
• Необходимост  от  основен  ремонт  на  среда  върху  образователния  процес. 
прилежащите  сгради; • Небалансиран  прием  в  училищата  от  
• Недостаrьчни  умения  за  справяне  с  града, 	водещ 	до 	„разсейване" 	на  

ниската  мотивация  за  учене. учениците  

• Затруднения  от  страна  на  фирмите  за  
провеждане  на  производствени  практики. 

Извод: Анализът  показва, че  релацията  „силии  страни  - възможности" има  по- 
голяма  тежест, което  определя  стратегия  за  развитие, насочена  към  затвърдяване  и  
развитие  на  завоюваните  позиции  и  разкриване  на  нови  перспективи. 

II. МИСИЯ  

Националната  rьрговска 	гимназия  предоставя  качествено  професионално  
образование, отговарящо  на  съвременните  изисквания  и  даващо  възможност  на  младите  
хора  за  по-добра  реализация  и  конкурентноспособност  на  пазара  на  труда. Усилията  ни  
са  насочени  към  придобиване  от  учениците  както  на  професионална  квалификация  и  
образование, така  и  на  актуални  знания, умения  и  компетентности, които  са  им  
необходими, за  да  се  реализират  успешно  в  социалната  среда, с  проява  на  уважение  към  
гражданските  права  на  другите  и  отговорно  собствено  поведение. Основни  приоритети  
са: 
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• Предоставяне  на  качествено  професионално  образование  и  обучение; 
• Развитие  на  системата  за  поддържане  и  повишаване  квалификацията  на  учителите  и  

създаване  на  условия  за  кариерно  развитие; 
• Утвърждаване  на  училището  като  научно, културно  и  спортно  средище; 
• Осигуряване  на  равен  досrьп  до  качествено  образование; 
• цдовлетворяване  на  образователните  потребности  на  даровити  и  изоставащи  

ученици; 
• Взаимодействие  с  родителската  общност, училищното  настоятелство, Обществения  

съвет, висши  учебни  заведения  и  бизнеса; 
• Осигуряване  на  извънкласни  форми  през  свободното  време  на  учениците, като  

възможност  за  личностна  изява  и  развитие; 
• Изпълияване  на  национanните  стратегически  документи  в  областите  на  общото  и  на  

професионалното  образование. 
• Осъществяване  на  ефективно  и  целенасочено  гражданско, здравно, екологично  и  

интеркултурно  образование  на  учениците. 

III. ВИЗИЯ  

Национanна  rьрговска  гимназия  е  професионanно  учебно  заведение  с  над  110 - 
годишна  история  и  традиции  в  подготовката  на  ученици, притежаващи  знания  и  
професионanни  умения  в  сферата  на  икономиката  и  активното  взаимодействие  със  
социanната  среда. Зanазвайки  и  развивайки  българската  образователна  традиция  НТГ  ще  
продължи  да  предоставя  високо  качество  на  образование  и  професионална  квалификация, 
което  ангажира  и  стимулира  учениците  за  овладяване  на  социални  и  професионални  
компетентности . 

IV. ОСНОВНА  ЦЕЛ  НА  СТРАТЕГИЯТА  

Основната  цел  е  устойчиво  развитие  на  училището  като  образователна  
институция, даваща  качествена  професионална, общообразователна  подготовка  и  
индивидуален  напредък  на  младите  икономисти, непрекъснато  надграждане  на  знания  и  
умения  за  успешната  им  професионална  и  социanна  реализация, за  пълноценен  живот  и  
дейност  в  демократично  общество, в  което  свободната  изява  на  личността  включва  
отговорностите  й  пред  себе  си, пред  нацията  и  пред  човечеството, което  се  постига  чрез  
ефективно  управление  на  гимназията. 

V. ПОДi[FЛИ  КЪМ  ОСНОВНАТА  ЦЕЛ  НА  СТРАТЕГИЯТА  

1. Обезпечаване  на  високо  качество  и  ефективност  в  процеса  на  училищното  
образование  съобразно  индивидуалните  способности  и  потребности  на  учениците  и  
съобразяване  дейността  на  училището  в  съответствие  с  разпоредбите  на  ЗЛУО  и  
ДОС.• 

1.1. Планиране, организация  и  контрол  на  дейносrга  на  училището  
1.2. Осигуряване  на  стабилност  и  непрекъснато  повишаване  качеството  на  

образованието  и  придобиване  на  професионална  квалификация  
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1.3. Повишаване  на  резултатите  от  външното  оценяване  и  постигане  на  все  по-високи  
резултати  на  ДЗИ, НВО  и  ДКИ  

1.4. Осъществяване  на  обучение  по  учебни  планове  за  професии  и  специалности  
съобразно  потребностите  и  интересите  на  учениците  и  възможностите  на  
училищната  институция  

2. 	Ефективна  управленска  дейност  
2.1. Усъвършенстване  на  управлението  и  ресурсното  осигуряване  на  системата  
2.2. Осигуряване  на  прозрачност  на  управлението, предвидимост  на  развитието  и  

стабилност  на  управленските  решения  
З. 	Изграждане  и  поддържане  на  училищна  организационна  култура  в  подкрепа  на  

гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование: 
3.1. Възпитание  в  патриотизъм  и  национално  самосъзнание  
3.2. Задълбочаване  на  ритуализация  на  училищния  живот  
3.3. Подкрепа  на  ученическото  самоуправление  
3.4. Развиване  на  екологична  култура  и  навици  за  здравословен  начин  на  живот  
3.5. Превенция  на  агресията  и  негативните  прояви  сред  учениците  
3.6. Подкрепа  на  личностното  развитие  на  учениците  

4. Училището  - желано  място  за  обучение  и  изява  на  учениците: 
4.1. Занимания  по  интереси, извънкласни  форми  
4.2. Поддържане  на  благоприятна  среда  за  обучение  и  развитие  
4.3. Обновяване  и  обогатяване  на  материалната  база  
4.4. Интегриране  на  новопосrьпили  ученици, ученици  с  хронични  заболявания  и  

различен  етнически  произход  
5. Актуализация  на  професионалната  компетентност  и  ква.zификацrгя  на  

педагогическите  специалисти: 
5.1. Квалификация  на  педагогическите  кадри  
5.2. Повишаване  на  икономическия  и  социалния  статvс  на  vчите,гя  
б. 	Взаимодействия  сродители  и  институции: 

6.1. Взаимодействие  с  родителите  
6.2. Партньорство  със  заинтересовани  страни  и  институции  
6.3. Присъствие  на  училището  в  общественото  пространство  
6.4. Участие  в  национални  и  европейски  проекти  и  програми  
6.5. Поддържане  на  контакти  с  ВУЗ  за  прилагане  на  реалните  резултати  от  обучението  

в  НТГ  при  прехода  от  професионално  към  висше  образование  

VI. ФИИАНСОВО  ОСИГУРЯВАИЕ  НА  ИЗПЪЛНЕИИЕТО  НА  СТРАТЕГИЯТА  

Бюджетното  планиране  за  всяка  година  от  настоящата  стратегия  ще  се  извършва  
ежегодно, като  в  него  ще  се  включват  следните  средства: 
1. Средствата  по  делегирания  бюджет, който  МОН  ще  представи  за  бюджетната  година, 
съгласно  единния  разходен  стандарт  на  ученик, по  съответната  формула; 
2. Средства  по  спечелени  национални  и  европейски  програми  и  проекти; 
3. Реализиране  на  собствени  приходи  от  отдаване  на  имущество  под  наем, дарения  и  др. 
4. Подпомагане  на  училищната  дейност  от  страна  на  УН, УК  "Съгласие  - 2004" 

VII. ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ  И  ФИНАНСИРАНЕ  НА  ДЕЙИОСТИТЕ  IIO 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРИОРИТЕТИТЕ  

в  



Приоритети  Дейности  Срок  Изпълнител  Финансира  
не  

1. Обезпецпване  на  високо  кацество  и  ефективност  в  процеса  на  уцrитиrцното  образовпние  съобрпзнг  
индивидуалните  способности  и  потребности  на  учениците  и  съобразяване  дейносттп  tгп  учи  тиiцето  г, 
съответствие  с  разпоредбите  на  ЗПУО  и  ДОС  

1.1. Планиране, 
организация  и  
контрол  на  дейността  
на  училището  

1.1.1. Актуализация  на  основните  училищни  
документи  в  съответствие  със  ЗЛУО  и  ДОС, 
като 	планове, 	правилници, 	училищни  
учебни  планове; 
1.1.2. Утвърждаване 	на 	постоянни  
училищни 	комисии 	за 	планиране 	и  
организация  на  основните  направления  в  
дейността  на  училището . 

1.1.3. Кадрова 	осигуреност 	на  
общообразователната 	и 	професионалната  
подготовка: 
] .1.4. Поддържане 	на 	оптимален  
непедагогическия  персонал  на  училището . 

1.1.5. Разработване  на  система  от  критерии  
и  показатели  за  оценка  на  дейностга  на  
учителите 	и 	служителите 	в  училището, 
обвързана  с  резултатите  и  постиженията . 

1.1.6. 	Реализиране  на  държавния 	план  - 
прием. 
1.1.7. Оптимизиране  на  училищните  учебни  
планове  - разширяване  кръга  на  учебните  
предмети, 	изучавани 	в 	разширена  
професионална  подготовка  
1.1.8. Осъществяване  на  ефективен  контрол  
на 	директора 	и 	заместник 	директорите  
съобразно 	целите 	на 	стратегията 	и 	на  
дейностите 	в 	процеса 	на 	училищното  
образование  и  предприе lºане  на  мерки  за  
тяхното  подобряване  при  необходимост. 
1.1.9. 	Лрилагане 	на 	компетентностния  
подход  в  обучението  

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
специалисти  

Училищен  
бюджет  

1.2. Осигуряване  на  
стабилност  и  
непрекъснато  
повишаване  
качеството  на  
образованието  и  
придобиване  на  
професнонална  
квалификацня  

1.2.1. Обезпечаване  на  процеса  на  обучение  
с  достатъчно  технически  средства  и  други  
необходими  пособия  
1.2.2. Йзползване  на  изтерактивни  методи  
на  обучение  и  компетентностния  подход. 

1.2.3. Използване  на  ИКТ  в  процеса  на  
обучение  по  всички  предмети . 

1.2.4. Практическа 	приложимост 	на  
изучаваното 	учебно 	съдържание 	и  
изпаззване 	на 	методите 	за 	учене 	чрез  
действие. 
1.2.5. Организиране 	и 	провеждане 	на  
вътрешно 	училищни 	състезания, 

постоянн  
о  

Директор, 
Педагогически  
специалисти  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

9 



олимпиади, изложби  и  панаири. 

1.2.6. Въвеждане  на  нови  форми  за  проверка  
и  оценка  на  знанията  на  учениците  
1.2.7. Обвързване 	на 	практическото  
обучение  на  учениците  с  формиране  на  
умения  в  реална  работна  среда  чрез  участие  
на  бизнеса  

1.3. Повишаване  на  
резултатите  от  
външното  оценяване  
и  постигане  на  все  
по-високи  резултати  
на  Д3И, НВО  и  ДКИ  

1.3.1. Проследяване 	на 	напредъка 	на  
учениците  и  оценяване  на  резултатите  от  
обучението  на  учениците  
1.3.2. Проследяване  нивото  на  усвояване  на  
компетентности  у  учениците  
1.3.3. Осигуряване 	на 	прозрачност 	и  
обективност  на  проследяване  постиженията  
в  процеса  на  оценяване  в  училище  
1.3.4. Лрилагане  на  разнообразни  видове  и  
форми  за  оценяване  в  училище  
1.3.5. Поощряване 	на 	напредъка 	на  
учениците  

ежегодно  Директор, 
Ледагогически  
специалисти  

Училищен  
бюджет  

1.4. Осъществяване  
на  обучение  по  
учебни  планове  за  
професии  и  
специалности  
съобразно  
потребностите  и  
интересите  на  
учениците  и  
възможностите  на  
училищната  
институция  

1.4.1. Йзготвяне 	на 	предложение 	за  
държавен  план-прием  за  учебната  2021/2022 

година  съгласно  типови  учебени  планове  за  
професионално  образование  с  разширено  
изучаване  на  чужд  език  и  насоченост  на  
обучението 	както 	към 	придобиване 	на  
професионални  знания  

ежегодно  Директор, 
Ледагогически  
специалисти  

Училищен  
бюджет  

2. Ефективно  управленска  дейност  

2.1. Усъвършенстван  
е  на  управленнето  и  
ресурсното  
осигуряване  на  
системата  

2.1.1. Осигурено  е  финансиране  на  целите  в  
Стратегията  за  развитие  на  училището  и  в  
планаза  изпълнението  й  
2.1.2. Планирани  и  реализирани  са  средства  
за  подобряване  на  физическата  среда  
2.1.3. 	Осиryрено 	е 	финансиране 	за  
съвременни  дидактически  средства  (книги, 
помагала, 	пособия, съоръжения, техника, 
материали  и  др.) 

2.1.4. 	Финансирани 	са 	дейности 	за  
подпомагане 	на 	равния 	достъп 	и 	за  
подкрепа  за  личностно  развитие  
2.1.5. 	Планираните 	и 	изразходваните  
годишни 	средства 	за 	квanификаиия 	на  
педагогическите 	специалисти 	осигуряват  
изпълнение 	на 	заложените 	цели 	и  

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
специалисти  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН. 
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установените  потребности  
2.1 .6. 	Общественият 	съвет 	съгласува  
предложението 	на 	директора 	за  
разпределение 	на 	средствата 	от  
установеното 	към 	края 	на 	предходната  
година  превишение  на  постъпленията  над  
плащанията  по  бюджета  на  училището  

2.2. Осиrуряване  на  
прозрачност  на  
управлението, 
предвидимост  на  
развитието  и  
стабилност  на  
управленските  
решения  

2.2.1. Утвърденият  бюджет  и  отчеrьт  за  
изпълнението  му  на  училището, прилагащи  
система 	на 	делегиран 	бюджет, 	са  
публикувани  на  интернет  страницата  
2.2.2. 	Педагогическите 	специалисти 	и  
непедагогическият  персонал  са  запознати  с  
бюджета  на  училището, както  и  с  отчетите  
за  неговото  изпълнение  
2.2.3. Общественият  съвет  е  дал  становище  
за  разпределението  на  бюджета  по  дейности  
и  размера  на  капиталовите  разходи, както  и  
за  отчета  за  изпълнението  му. 

2.2.4. Осигурените  допълнителни  средства  
по  Национални  програми  допринасят  за  
развитието  на  училището  
2.2.5 Осигурените  допълнителни  средства  
по 	проекти  допринасят  за  развитието  на  
училището  
2.2.6. Осигурени  са  собствени  приходи  по  
чл. 293, ал. 1 от  ЗПУО  
2.2.7. Прилагат  се  ясни  и  прозрачни  правила  
и 	процедури 	за 	назначаване 	и  
освобождаване 	на 	педагогически  
специалисти  

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
съветник, 
класни  
ръководители  

цчилищен  
бюджет. 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

3. Изграждане  и  поддържане  на  училиrцна  организационна  култура  в  подкрепа  на  

гражданското , здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование  

3.1. Възпитание  в  
патриотнзъм  и  
нацнонално  
самосъзнанне  

3.1.1. 	Насоченост 	на 	обучението 	към  
формиране 	и 	усвояване 	на 	умения 	за  
отговорно 	поведение 	в 	обществото; 
подпомагане 	процеса 	на 	личностно  
развитие  и  се'оепознание . 

3.1.2. 	Реализиране 	на 	дейности 	за  
повишаване  информираностга  на  учениците  
по  въпроси  като: 
- 	функциите 	на 	институции 	и  

управленски  структури  
- 	правата 	на 	човека, 	толерантност 	и  

дискриминацията, 
- 	здравна  култура  и  здравословен  начин  

на  живот. 
3.1.3. 	Участие 	в 	организацията 	и  
провеждането  на  училищни  дейности 	и  
кампании, свързани  с  исторически  събития  

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
съветник, 
училищен  
психолог  
класни  
ръководители  

Училищен  
бюджет, 
целеви  
средства  от  
МОН  
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или  о'оществено  значими  инициативи . 
3.1.4. 	Участие 	в 	кампании 	по 	актуални  
теми, 	свързани 	с 	политиките 	на 	ЕС 	и  
гражданско  образование . 

3.2. Задълбочаване  на  
ритуализацията  на  
училишния  живот  

3.2.1. Активно  включване  на  ученическия  
съвет 	в 	дейности 	по 	запазване 	и  
утвърждаване  на  традициите  и  риryалите  в  
училището  
3.2.2. Утвърждаване  на  традиции  и  символи  
на  училището  
3.2.3. Училищни  ритуали  - откриване  и  
закриване  на  учебна  година, връчване  на  
документи 	за 	степен 	на 	образование 	и  
квалификация . 

3.2.4. 	Продължаване 	на 	традицията 	за  
провеждане  на  благотворителен 	Коледен  
базар  
3.2.5. Тържествено 	отбелязване 	на  
патронния  празник  на  гимназията  
3.2.6. 	Участие 	в 	спортни 	празници 	и  
училищни  състезания  
6.2.7. Награ-.кдаване  на  изявени  ученици  и  
учители  
6.2.8. 	Продължаване 	на 	традициите 	за  
честване 	на 	Ден 	на 	таланта 	и  
Благотворителен  бал  на  випуските  

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
съветник, 
училищен  
психазог  
класни  
ръководители  

Училищен  
бюджет, 
целеви  
средства  от  
МОН  

3.3. Подкрепа  на  
ученическото  
самоулравление  

3.3.1. Подпомагане  и  поддържане  на  ролята  
на  Ученическия  съвет  при  организиране  и  
осъществяване  на  дейностга  на  училището. 

3.3.2. 	Участие 	на 	представителите 	на  
ученическата  общност  при  обсъждане  на  
проблеми  и  вземане  на  решения, касаещи  
целия  учебен  процес  и  възможностите  за  
подобряването  му. 

ежегодно  Директор, 
Педагогически  
съветник, 
училищен  
психолог  
класни  
ръководители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

3.4. Развиване  на  
екологична  клултура  
и  навици  за  
здравословен  начин  
на  живот  

3.4.1. 	Целенасочена  работа  (Програма  за  
здравно  образование, спортно-туристически  
календар), 	насочена 	към 	комплексно  
здравно 	образование 	чрез 	интерактивни  
дейности  и  занимания  в  часовете  на  класа, 
посветени 	на 	превенцията 	на  
тютюнопушенето , 	наркоманиите 	и  
злоупотребата  с  алкохол, активна  спортна  и  
туристическа  дейност. 
3.4.2. 	Инициативи 	и 	мероприятия 	на  
училищните 	клубове, 	имащи 	за 	цел  
формирането  на  навици  за  здравословен  
начин 	на  живот 	и 	правилни 	житейски  
избори 	по 	време 	на 	ранното 	полово  
съзряване. 
3.4.3. Обучения  за: 

ежегодно  Учители, 
класни  
ръководители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  
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- 	безопасност  на  движението; 
- 	действия 	при 	бедствия, 	аварии, 

катастрофи  и  пожари; 
- 	начално  военно  обучение  в  IX и  Х  клас; 
- 	поведение 	при 	кризи 	и 	екстремни  

ситуации. 
3.4.4. Съвместни  дейности  с  РИОСВ, за  
придобиване  на  екологична  култура. 
3.4.5. Изпълнение  на  училищни  проекти  за  
подпомагане  на  физическото  възпитание  и  
спорта, участия 	в  районни 	и 	общински  
турнири 	и 	състезания 	по 	волейбол, 
баскетбол, хандбал; развитие  на  училищния  
мажоретен  състав  и  състав  за  народни  танци  

3.5. Превенция  на  3.5.1. Провеждане  на 	активна  училищна  ежегодно  Педагогически  Училищен  
агрееията  и  политика, в  съответствие  с  Механизма  за  съветник; бюджет  
негативните  прояви  противодействие  на  насилието  и  тормоза  в  училищен  
сред  учениците  училище 	и 	Алгоритьма 	за 	неговото  

изпълнение 	и 	разработване 	на 	план 	за  
протоводействие  на  насилието  и  тормоза  в  
училище  на  базата  на  оценката  на  тормоза  в  
началото  на  всяка  учебна  година. 

психолог, 
УКССН  
класни  
ръководители  

3.5.2. Инициативи, съвместмо  с  
Ученичесакия  съвет  за  превенция  на  
тормоза  и  насилието  и  повишаване  на  
чувствителностга  към  проблема. 
3.5.3.Работа  по  всеки  отделен  случай  от  
УКССН  
3.5.4. Изработване  и  приемане  на  правила  за  
поведение  в  класа. 

3.5.5. Йзработване  на  единна  процедура  за  
действие  в  случай  на  инцидент  или  насилие  

3.6. Подкрепа  за  3.6.1. 	Сформиране 	на 	екипи 	за 	всеки  ежегодно  Директор; Училищен  

личностното  
развитие  на  

отделен  случай  на  ученици  за  подкрепа  на  
личностнот 	им, 	за 	които 	са  

педагогически  
съветник; 

бюджет, 
изпълнение  

учениците  идентифииирани : 

-проблемно 	поведение, 	изразяващо  се 	в  
училищен  
психолог  

на  проекти, 
целеви  

натрупването  на  голям  брой  отсъствия  по  класни  средства  от  
неуважителни 	причини, 	неспазване 	на  
училищните 	правила 	за 	поведение 	или  
проявяващи  агресия; 

ръководители  МОН  

- 	ученици 	с 	особености 	във  
функционирането 	и 	затруднения 	в  
социалната  адаптация; 
- 	ученици  с  обучителнизатруднения ; 
- 	ученици  с  изявени  дарби: осигуряване  

на  условия 	за 	развитие 	и 	изява 	на  
таланта 	чрез 	всички 	извънкласни  
дейности, 	организирани 	от 	НТГ, 
съвместно  с  Ученическия  съвет- „Ден  
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на 	таланта", 	„Коледен 	базар", 
благотворителни  инициативи, създаване  
и  водене  на  училищни  медии; участие  в  
конкурси, олимпиади  и  конференции 	, 
съзтезания  и  т.н. 

3.6.2. Мотивиране  на  учителите  и  създаване  
на  условия  за  работа  с  ученици, нуждаещи  
се  от  подкрепа  за  личностно  развитие  
3.6.3. Изготвяне  на  програми  за  превенция  
на 	отпадането 	и/или 	преждевременното  
напускане 	на 	училище 	ипрограма 	за  
приобщаване 	на 	учениците 	от 	уязвими  
rpynu. 

4. Училиtцето  — амелано  мястп  за  обучение, изява  и  ппдкрепа  за  личнпстнптп  развитие  наученииип:е  

4.1. Занимания  по  
интересн, 
извънкласни  форми  

4.1.1. 	Организиране 	на 	учениците 	в  
извънкласни 	и 	форми, 	стимулиращи  
техните 	интереси, 	таланти 	и 	творчески  
способности . 

4.1.2. 	Участие 	на 	учениците 	при  
разработване  и  реализиране  на  проекти  по  
национални 	и 	европейски 	програми 	за  
развитие  на  извънкласната  дейност. 

4.1.3. Участие  на  ученици  и  ученически  
ото'ори  в  състезания, конкурси, олимпиади . 

4.1.4. 	Участие 	на 	учениците 	в  
организацията 	и 	провеждането 	на  
училищни  празници  и  активности  —„ Ден  
на  таланта", „Мис  и  Мистър", „Патронен  
празник, „Коледен  базар" и  др. 

4.1.5. Предоставяне  на  свободен  достьп  на  
училищната 	база 	за 	провеждане 	на  
различни  видове  дейност. 

Ежегодно  Учителите  Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

4.2. Поддържане  на  
благоприятна  ереда  
за  обучение  и  
развитие  

4.2.1. Осигуряване 	на 	здравословни 	и  
безопасни  условия  на  обучение  и  труд. 

4.2.2. Подходящо  интериорно  оформление  
на  учебните  помешения . 

4.2.3. Създаване 	на 	благоприятна 	и  
толерантна  атмосфера  на  общуване, доверие  
и  взаимопомощ . 

4.2.4. Лодкрепа 	на 	инициативността 	и  
творческата  активност. 

Ежегодно  Директор, 
заместник  
директори, 
педагогически  
персонал  

Педагогическит  
е  специалисти  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

4.3. Обновяване  и  
обогатяване  на  
матерналната  база  

4.3.1.Осигуряване 	на 	качествена  
образователна  среда: 
4.3.1.1 	Осигуряване 	на 	необходимите  
учебно-технически  средства  
4.3.1.2 	Осигуреност 	със 	задължителна  
документация  
4.3.2. 	Обновяване, 	обогатяване 	и  
поддръжка  на  МТБ: 
4.3.2.1 	Осигуряване 	на 	нови  

Постояне  
н  

Постояне  
н  

Постояне  

Зам.-директор  
АСД  
Зам.-директор  
АСД  

Зам.-директор  

Делегиран  
бюджет  
Делигиран  
бюджет  

Проекти  и  
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информационни  програмни  продукти  

4.3.2.2 	Обезпечаване 	с 	техническо  
оборудване 	- 	видеодисплеи, 	лаптопи, 
интерактивни  дъски, мултимедии  

н  

Постояне  
н  

У  УД  ИТ, 
РНИКТ  

Зам.-директор  
АСД  

НЛ  на  МОН  
Делигиран  
бюджет  
Делегиран  
бюджет  
ОП  

4.3.3. 	Управление 	и 	развитне 	на  
физическата  среда: 

„Региони  в  
растеж" 

4.3.3.1 Ремонт  на  еградата, състояща  се  от  2021- Зам.-директор  Делегиран  
30 учебни  стаи, 9 компютьрни  кабинета, 
библиотека, фитнесзала, видеозала, актова  
зала, 	спортна 	площадка 	с 	изкуствена  
настилка, физкултурен  салон, книжарница. 

2022 г. АСД  
По  ОП  на  МОН  

бюджет, 
дарения  

4.3.3.2 	Поддържане 	на 	високо 	ниво 	на  Постояне  Библиотекар  Делегиран  
библиотечното  обслужване  - обогатяване  
на 	библиотечния 	фонд; 	техническо  
обезпечаване  на  обслужването  

н  бюджет  

4.3.3.3 Поддържане  на  ефективна  система  за  Постояне  Зам.-директор  Делегиран  
физическа 	охрана, 	пожароизвестяване , 
СОТ, видеонаблюдение  

н  АСД  бюджет  

4.3.3.4 	Поддържане 	и 	обезопасяване 	на  Постояне  Зам.-директор  Делегиран  
спортната  площадка  и  двора  н  АСД  бюджет  
4.3.3.5 	Поддържане 	и 	обезопасяване 	на  Постояне  Зам.-директор  ОП  
физкултурния 	салон, 	класните 	стаи 	и  
кабинети; обособяване  на  още  една  зanа  за  
спорт, 	поради 	малък 	капацитет 	на  
съществуващия  физкултурен  салон  

н  АСД  „Региони  в  
растеж" 

4.3.3.6 	Осигуряване 	на 	досrьпна  Постояне  Зам.-директор  Делегиран  
архитектурна 	среда 	- 	поддържане 	на  н  АСД  бюджет  
асансьор  за  трудноподвижни  лица, парапети  
за 	лесно 	придвижване; 	изграждане 	на  
тоалетни  за  инвалиди  

По  ОП  на  МОН  ОП  
„Региони  в  
растеж  

4.3.3.7 Обезопасяване 	на  територията  на  2021- Зам.-директор  ОП  

училището  - нова  ограда, ново  районно  2022 г. АСД  „Региони  в  

осветление  По  ОП  на  МОН  растеж" 

4.3.3.8 Актуализация  на  оценката  на  риска  2021- Зам.-директор  Делегиран  

на 	физическата 	среда 	от 	службата 	по  
трудова  медицина  

2022 г. АСД  бюджет  

4.3.3.9 Функциониране  на  КУТ  и  комисия  Постояне  Зам.-директор  Делегиран  

по  БДП  н  АСД  бюджет  
4.3.3.10 Непрекъснато  усъвършенстване  на  Според  Зам.-директор  
здравословните  и  безопасните  условия  на  норматив  АСД  Делегиран  
труд. ната  

уредба  
бюджет  

Постояне  
н  

4.4. Интегриране  на  4.4.1. В  HTF e разработеЕга  програма  за  Ежегодно  Директор, Училищен  
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новопостъпьлн  
ученици, ученици  с  
хронячни  
заболявания  и  
различен  етначескь  
п  онзход  
р  

Приобщаване  на  ученици  от  уязвими  групи, 
която  се  изпълнява  в  съответствие  с: 
-идентифицирането  и  анализа  на  
проучването  , което  се  провежда  всяка  
година  , на  учениците  с  хронични  
заболявания,учениците  в  неравностойно  
положение, ученици  с  различна  расова  
принадлежност,ученици  с  девиантно  
поводение, ученици  с  нарушение  в  
адаптацията  и  социanното  функциониране  
и  др•; 

заместник  
директори, 
педагогически  
персонan 

Педагогическит  
е  специалисти  

бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
с  едства  от  
МОН  

- работа  по  всеки  конкретен  случай  и  
сформиране  на  екип  за  подкрепа  на  
личностовото  развитие  при  необходимост; 
- включване  на  учениците  от  уязвимите  
групи  в  занимания  по  интереси, групови  
дейности  и  различни  инициативи  на  НТГ  и  
Ученическия  съвет; 
- психологическа  подкрепа  и  консултиране  
4.4.2. В  НТГ  активно  се  работи  за  по- 
добрата  и  по-бърза  адаптацията  на  
новопостьпилите  ученици  чрез: 
- проучване  на  учениците  със  
затруднения  в  процеса  на  адаптация  и  
работа  по  всеки  конкретен  случай  чрез  
психологическа  подкрепа  и  консултиране, 
работа  със  средата  от  връстници  и  
сформиране  на  екип  за  подкрепа  за  
личностовото  развитие  за  всеки  отделен  
ученик  със  затруднения; 
- групова  работа  от  училищния  психолог  , 
насочена  към  опознаване, сближаване  и  
работа  в  екип  с  всеки  отделен  клас  в  
началото  на  учебната  година; 
- вкючването  на  новопостьпилите  ученици  
в  Ученическия  съвет  след  обстойното  им  
запознаване  с  дейностrа  му  и  привличането  
им  за  участие  във  всички  извънкласни  
инициативи  на  гимназията . 

5. Актуализация  на  професионапната  компетентност  и  квалификация  на  педагогическите  
специалисти  

5.1. Квалифакацаа  на  
педагогическите  
кадри  

5.1.1. 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  професионanното  
развитие 	на 	учителите, 	директорите 	и  
другите  педагогически  специалисти. 

ежегодно  

Директор, 
Главни/старши  
учители, 
Учители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

5.1.2. 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  и  продължаваща  
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квалификаиия 	в 	зависимост 	от  
потребностите, целите  и  съдържанието  на  
обученията: 
- 	вътрешноинституционална  

квалификационна 	дейност 	- 	не 	по- 
малко  от  16 академични  часа  годишно  
за  всеки  педагогически  специалист; 

- 	междуинстиryционална 	квалификация  
под  формана  на  методически  семинари, 
лектории, 	дискусионни 	форуми, 
открити  практики, резултати  и  анanиз  от  
проведени  педагогически  изследвания  с  
цел  оо'мяна  на  практики, взаимно  учене, 
споделяне  и  насърчаване  на  иновации; 

- 	участие  в  квалификационни  форми  на  
специализирани 	обслужващи 	звена, 
висши  училища  и  научни  и  обучителни  
организации, 	по-малко 	от 	48 

академични 	часа 	за 	период 	на  
атестиране 	за 	всеки 	педагогически  
специалист. 

5.2. Повишаване  на  
икономическия  и  
социалння  статус  на  
учителя  

5.2.1. Подготовка 	и 	провеждане 	на  
процедура  за  атестиране  на  педагогическите  
специалисти . 

5.2.2. Мотивиране 	на 	учителите 	за  
придобиване  на  по-висока  ПКС, като  едно  
от 	основанията 	за 	по-бързо 	кариерно  
развитие. 
5.2.3. Кариерно 	развитие: 	процес 	на  
усъвършенстване  на  компетентности  при  
последователно 	заемане 	на 	учителски  
длъжности  или  при  придо'оиване  на  степени  
с 	цел 	пови  шаване 	качеството 	и  
ефективностга  на  образованието . 

5.2.4. Утвърждаване  на  училището  като  база  
за  провеждане  на  обучение  на  стажант- 

учители  от  УХТ  и  ПУ  П. Хилендарски" 

6. Взаимодействин  с  родитети, институции  

6.1. Взаимодействие  с  
родителнте  

6.1.1. Структуриране 	и 	дейност 	на  
обществения 	съвет 	и 	училищното  
настоятелство. 
6.1.2. 	Усъвършенстване 	на  системата  от  
взаимовръзки 	и 	обратна 	информация 	в  
релацията  „училище-семейство": 

- 	укрепване  на  положителното  отношение  
към 	училището 	като 	институция 	от  
страна  на  ученици  и  родители  и  проява  
на 	съпричастносг 	към 	училищния  
жи  вот; 

- 	установяване  на  система  от  форми  и  

Постояне  
н  

Директор  

Класни  
ръководители, 
училишен  
психолог, 
педагогически  
съветник  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

17 



средства 	за 	сътрудничество 	и  
взаимодействие 	с 	родителите: 
родителски 	и 	индивидуanни 	срещи, 
индивидуални  консултации, обучения  и  
др. 

6.1.3. 	Информираност 	на 	родителите 	и  
стимулиране  на  родителската  активност: за  
основните 	нормативни 	и 	училищни  
документи, 	по 	повод 	информация 	за  
резултатите 	от 	учео'ната 	дейност, 
консултиране  по  проблеми, решаване  на  
конфликти  и  налагане  на  санкции  и  др. 

6.2. Партньорство  със  
заинтересовани  
стреани  и  
институцни  

6.2.1. Популяризиране 	дейностга 	на  
училището 	на 	общински, 	областни, 
национални  и  международни  форуми  и  в  
медийното  пространство . 

6.2.2. Реализиране  на  съвместни  проекти  с  
партниращи 	организации, 	с 	дейци 	на  
науката, кулryрата, изкуството  и  спорта  и  
др. 

6.2.3. Изпълнение  на  съвместни  проекти: с  
Община  Пловдив, НПО, НАП, НАПОО, 
МОН  и  др. 
6.2.4. Работа  по  регионални, национални  и  
европейски  проекти  и  програми  

ежегодно  Директор; 
Учители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН  

6.3. Присъствие  на  
училището  в  
общественото  
пространство  

6.3.1. 	Участие  на  учители 	и  ученици 	в  
общински  празници, състезания, форуми  и  
др. 
6.3.2. Поддържане 	и 	своевременно  
обновяване  сайта  на  училището  с  актуална  
информация 	за 	нормативната 	база, 
организацията 	на 	дейностга, 	изявите 	в  
различни  направления  на  училищния  живот  
и  др. 

6.3.3. Популяризиране 	на 	изяви 	на  
училището  чрез  информация  в  местните  
печатни  и  електронни  медии. 

6.3.4. Извършване  на  държавен  план  прием  
за  ученици  и  акryализиране  на  съответните  
професии  и  специалности  
6.3.5. Провеждане 	на 	информационна  
кампания  в  медийна  среда  
6.3.6. 	Включване 	в 	информационната  
дейнст  на  учители, родители  и  ученици. 

ежегодно  Директор; 
Учители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти, 
целеви  
средства  от  
МОН. 

6.4. Участие  в  
национални  и  
европейски  проекти  и  
програми  

6.4.1. Разработване  и  реализация  на  
национални  и  европейски  програми  и  
проекти  
6.4.2. Продължаване  на  работа  по  НП  
„Ученически  олимпиади  и  състезания", 

модул  „Осигуряване  на  обучение  на  

ежегодно  Директор; 
Учители  

Училищен  
бюджет, 
изпълнение  
на  проекти  
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тanантливи  ученици  за  участие  в  
ученическите  олимпиади", НП  „Съвременна  
образователна  среда" 

6.5. Поддържане  на  6.5.1. Развиване 	на 	сътрудничеството 	в  
контакти  с  ВУЗ  за  рамките  на  Асоциацията  на  икономическите  
прилагане  на  училища: 

реалните  резултати  -Участие  в  нац. Състезания  
от  обучението  в  НТГ  -Квалификация  на  учители  
при  прехода  от  -Институционално  сътрудничество  (УНСС, 

професионално  към  ВУЗФ, НБУ  и  училища  членове  на  АИУБ) 

висше  образование  6.5.2. 	Сътрудничество 	със 	Стопанска  
академия, Свищов 	и 	Икономически  
университет, Варна  

VIII. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  
1. l7овишаване  на  кпчеспiвото  и  ефективносп:тп  нпучгсzищното  образование: 

1.1. Осигуряване  високо  качество  на  професионалната  подготовка  и  по-голяма  практическа  
приложимост  на  обучението, ориентирано  към  конкретни  резултати . 

1.2. Успешно  участие  във  външното  оценяване  и  доразвиване  и  усъвършенстване  на  
системата  за  вътрешно  оценяване . 

1.3. Засилване  на  възпитателната  работа  учениците  с  оглед  пълноценно  личностно  развитие. 

1.4. Разширяване  и  стимулиране  на  формите  за  обучение  и  възпитание  в  дух  на  
демократично  гражданство  и  патриотизъм, здравно  и  екологично  възпитание, 
потребителска  кулryра, физическа  активност  и  спорт. 

1.5. Постигане  на  положително  отношение  към  училището  и  предлаганото  училищно  
образование. 

1.6. По-широко  навлизане  на  нови  технологии  и  методи  на  преподаване, насочени  към  
личностга  на  ученика. 

1.7. Подобрена  физическа  и  материална  среда. 

1.8. Ефективно  управление  

2. Развиване  на  систематп  за  квп,Тификацин  и  кариерно  развитие  на  педагогическите  

специа,шсти: 

2.1. Утвърждаване  на  авторитета  и  подпомагане  на  кариерното  развитие  на  педагогическите  

специanисти  в  училището. 

2.2. Предоставяне  на  възможности  за  индивидуапизация  и  диференциация  при  оценка  на  

труда  на  педагогическите  специanисти  в  училището. 

2.3. Оптимизиране  на  квалификацията  на  педагогическите  специалисти  съобразно  
потребностите  и  целите  на  отделния  специалист  и  училищната  институция . 

2.4. Подобрен  професионanен  профил  на  работещите  в  училището . 

З. Утвърждавпне  на  учrитището  като  ценпrьр  за  формиране  и  развитие  на  личностни  

качества, у.нения  и  нпzласи, изграждаiци  ценностнатп  системп  на  .млпдите  хорп, 

културно, информационно  и  спортно  средисце: 

3.1. Подобрена  и  благоприятна  среда  за  обучение  и  личностно  развитие . 
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3.2. Прилагане  на  модели  на  поведение, основани  на  идеите  и  принципите  на  гражданското  
образование. 

3.3. Минимизирани  прояви  на  агресия, насилие  и  други  негативни  прояви  сред  учениците. 

3.4. Развиване  на  системата  за  извънкласни  и  извънучилищни  дейности, които  спомагат  за  
по-добрата  организация  на  своо'одното  време  и  са  насочени  към  развитие  на  личностния  
и  творческия  потенциал  на  учениците . 

3.5. Повишена  мотивация  на  учениците  за  участие  в  образователния  процес, олимпиади, 
конкурси  и  състезания . 

3.6. Развитие  и  укрепване  на  формите  на  ученическо  самоуправление . 

4. Активно  взагсипдействие  с  рпдите,zскптп  обгцност, сътрудничество  и  активни  
връзки  с  n6ruecnreeнncnr и  публични  институции: 

4.1. Изградена  устойчива  образователна  система  с  безусловна  публичност  и  прозрачност  на  
управление  и  състояние. 

4.2. Засилване  ролята  на  родителите  при  определяне  цялостната  политика  на  училището . 

4.3. Удовлетворени  очаквания  на  родителите. 

4.4. Отваряне  на  училището  към  социалната  среда. 

5. Пппуляризиране  ппстиженинта  научениците  иучитезите. 

IX. ИНДИКАТОРИ  ЗА  ИЗМЕРВАНЕ  ЕФЕКТИВНОСТТА  ОТ  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  
ПЛАНRРАНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  

1. Повишен  срочен  и  годишен  успех  на  учениците  по  учебни  предмети  и  класове. 

2. Подобрени  резултати  от  НВО  и  ДЗИ. 

3. Брой  участници  и  резултати  от  олимпиади, национanни  и  международни  конкурси, 
състезания  и  други  творчески  изяви. 

4. Брой  отсъствия  на  учениците  от  учео'ни  занятия . 

5. Брой  на  изоставащите  ученици . 

6. Брой  ученици  на  поправителни  изпити. 

7. Брой  ученици  с  наложени  санкции. 

8. Брой  ученици  със  СОП, с  изявени  дарби, с  обучителни  трудности  (ЛКК) и  в  риск  от  

отпадане  от  училище, за  които  е  осигурена  подкрепа  за  личностно  развитие. 

9. Брой  на  ученици, преждевременно  напуснали  образователната  система. 

10. Брой  уцители  участвали  в  квanификационни  форми  и  придобили  по-висока  ПКС. 

11. Брой  разработени  и  реanизирани  национални  и  международни  проекти  и  програми. 

12. Брой  проведени  публични  изяви  в  полза  на  училището  и  общностга  с  активното  участие  на  
родители  и  заинтересовани  страни. 

13. Брой  публикации  и  изяви  в  средствата  за  масова  информация . 
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ: 

Срок  за  изпълнение  на  стратегията  е  периодът  2021 - 2024 г. 

Стратегията  може  да  се  актуализира  в  случай  на  значителни  промени  в  организацията  на  
работата  на  НТГ  — Пловдив  или  на  нормативните  актове  за  средното  образование. 

Със  стратегията  са  запознати  всички  членове  на  колектива, на  обществения  съвет, родители  
и  ученици. 

Стратегията  е  публикувана  в  сайта  на  гимназията  и  в  облачното  пространство. 

Стратегията  за  развитие  на  училището  а  периода  2021 — 2024 г. е  приета  на  засе  і  auue на  , 
Педагогическия  съвет  (Протокол  N  Y /Iг.) и  е  утвърдена  със  Заповед  №   /  г6 &  

	

г. на  дире 	а_училището. 

т  Гi г~ ДШЕктоr: 

	

О 	 (подпис  и  печат) 
(Веселка  Цекова) 
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