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СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧСУ „ДРУЖБА“ - СОФИЯ 
ЗА ПЕРИОДА 2022/2026 ГОДИНА 

 

 

Настоящата стратегия за развитие на ЧСУ „Дружба“ - София за периода 2022 – 2026 година очертава в дългосрочен 

план пътя и насоките за развитие, основните тенденции, цели, задачи и приоритети в дейността на училищната институция, 

както и ресурсите, с които училището ще постигне нейното изпълнение. 

Стратегията за развитие на училището е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗАКОНА за 

предучилищното и училищното образование и е гласувана на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 8 /02.09.2022 г. 

Стратегията за развитие на  ЧСУ „Дружба“- София, за периода 2022-2026 година – гр. София, е разработена въз основа на 

документите, отразяващи държавната политика в областта на образованието:  

- Закон за предучилищното и училищното образование;  

- Конвенцията за правата на детето;  

- Закона за закрила на детето;  

- Наредба за приобщаващо образование; 

 

Настоящата стратегия е насочена към реализирането на единната държавна образователна политика в ЧСУ „Дружба“ – 
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София и по-конкретно към повишаване качеството на образованието чрез осигуряване на необходимата интелектуална, 

емоционална, социална, духовно-нравствена и физическа подкрепа на всеки ученик съобразно възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му в духа на националните и европейски ценности. Тя води до постигане на 

поставените цели чрез ефективното използване на ресурсите и мотивирането на педагогическия колектив, особено в 

условията на ОРЕС. 

Разработената стратегия проектира развитието на училището през следващите 4 години чрез оптимизиране и иновиране 

на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. Тя е резултат 

от осъзнатата необходимост училището да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на 

учениците чрез формиране на ключовите компетентности и способности за самостоятелно усвояване и практическо 

прилагане на знания. 

Основните принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от 

ЗПУО, така и изведените четири приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование:  

 Учене за знания и компетенции - „да се учим да учим”.  

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения - 

”да се учим да правим”. 

  Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на 

общи цели - ”учене, за да живеем в разбирателство с другите”. 

  Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи - ”да се учим да бъдем”.  

Разработената четиригодишна стратегия се основава на анализа на взаимодействието на училището с външната и 
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вътрешната среда и определянето на силните и слабите страни и тенденциите в развитието им. 

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО 

ФУНКЦИОНИРА  

 Характеристика на училището  
ЧСУ „Дружба“ – София  е частно средищно училище, включено в списъка на иновативните училища от учебната 2019-

2020 г. с иновативния проект „Климатични промени“. От настоящата учебна година училището е одобрено отново за 

иновативно с проект „Изграждане на характер“.  Броят на учениците в дневна форма за предходната учебна година е 292, 

разпределени в 19 паралелки. В училището е създадена добра система на организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. Правилното планиране на образователната дейност, умелото ѝ осъществяване и 

контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. 

Общият среден успех на училището за учебната 2021/2022 година е много добър 5.17.  Педагогическите специалисти и 

учениците се включват активно в образователни, културни и социални инициативи, организирани на училищно, общинско, 

областно и национално ниво. Осъществяват се дейности, свързани както с образователната дейност, така и широк спектър 

от извънкласни и извънучилищни дейности. 

Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни предмети и постигане на добри резултати на 

НВО в IV,VII, X клас и ДЗИ, които са съизмерими с резултатите на местно и национално ниво, както следва: 

 

Резултати от НВО в 4 клас 

Учебен предмет Училищен 

среден 

резултат 

 (среден  

процент от 

максималния 

брой точки) 

Регионален 

среден резултат 

 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

Национален среден 

резултат 

 

(среден  процент от 

максималния брой 

точки) 

БЕЛ       78,05        78,77          70,46 

Математика        65,16        67,56           57,33 
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Резултати от НВО в 7 клас 

Учебен предмет Училищен 

среден 

резултат 

(среден 

процент от 

максималния 

брой точки) 

Регионален 

среден резултат 

 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

Национален среден 

резултат 

(среден  процент от 

максималния брой 

точки) 

БЕЛ 63,21          65,29 53,63 

Математика 47,1          47,28 35,32 

Английски език         89,42          90,26 88,72 

 

Резултати от НВО в 10 клас 

Учебен предмет Училищен 

среден резултат 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

Регионален 

среден резултат 

 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

Национален 

среден резултат 

 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

БЕЛ 49,41          52,29         46,16 

Математика 42,25          41,57         34,72 

Англйски език 77,58 
 

73,09 
 

         76,92 
 

ИТИДК 53 55,29 55,64 
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Резултати от ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 

Учеен предмет Училищен среден 

резултат 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

 

Регионално ниво 

среден резултат 

 

(среден  процент от 

максималния брой 

точки) 

Национален среден 

резултат 

(среден  процент 

от максималния 

брой точки) 

БЕЛ 57,69 61,65 52,77 

Математика 

(ПП),2-ри 

задължителен 

79,75 72,93 69,19 

Математика 

(ПП),по желание 

84,75 72,26 73,82 

ГИ (ПП), 2-ри 

задължителен 

43,5 48,69 50,75 

БЗО ПП), 2-ри 

задължителен 

83 43,57 41,85 

Английски език 

(ПП) 

2-ри 

задължителен 

70,41 70,9 68,04 
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В процеса на обучение особено внимание се отделя на стимулиране интереса на учениците към овладяване на книжовния 

български език като основна предпоставка за успешно възприемане на учебното съдържание по всички учебни предмети. 

Голямо значение за учениците има изучаването на англйски език още от начален етап (5 часа седмично), където учениците 

имат часове с нейтивспикър. Добрата подкотовка на учениците по англйски език в VIII клас предоставя възможност за 

изучаване на предметите от природоматематическия профил (математика, информационни технологии, биология и ЗО и химия 

и ООС) на английски език в девети и десети клас. Във втори гимназиален етап голямо значение има и изучаването на 

предметите от профилираната подготовка, в т.ч. и обучението по чужд език (английски, немски, испанки). Утвърждава се 

тенденцията за постоянно нарастване качеството на подготовката на завършващите средно образование в ЧСУ „Дружба“ - 

София. Много висок е процентът на приетите във висши училища по специалности, близки или сходни с изучаваните 

профилиращи предмети във втори гимназиален етап. Голяма роля за качествената урочна работа има педагогическият екип на 

училището – високо квалифицирани учители, прилагащи съвременни методи на обучение и възпитание в работата си.  

Удовлетворяващо е представянето на учениците на състезания и конкурси на различни нива, както и включването им в 

различните извънкласни дейности, с които се цели учениците да получат възможност за лична и творческа изява, да се впишат 

в училищната среда. 

Училището работи по ситмулиране на учениците да вземат участие в национални олимпиади и международни състезания  като 

в резултат на доброто представяне на национални олимпиади и на международни състезания и през следващата учебна година 

ще се работи в тази посока.   

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.  

Горепосочените положителни резултати предопределят целите и посоките на развитие за периода 2022/2026 година, като се 

отчетат и състоянието на училището и на външната среда. 
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2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) 

Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на образователната система, което се изразява в 

дисхармония между мисията на училището и очакванията и изискванията към качеството на образованието. ЧСУ „Дружба“ - 

София като институция функционира в условията на агресивна среда, която оказва силно влияние върху личността на 

учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху поведението им. Основният, очертаващ се проблем е свързан с 

намирането на адекватна и успешна реакция за преодоляване на отрицателното въздействие. 

 

 

 

Анализ на факторите на външната среда 

фактори Позитивни влияния  Негативни влияния 

1 2 3 

икономически  Определен размер на учебна 

годишна такса. 

Нестабилно икономическо състояние на страната.  

Обучение от разстояние в електронна среда.  

Тенденция към обедняване на населението.  

Безработица.  

Нарастване на учебната годишна такса съобразно увеличаване цените на битовите 

услуги, материалите и консумативите. 

Ученици напускат училището – семействата заминават в чужбина. 

Не се повишава достатъчно мотивацията на учителите за отоворно и съзнателно 

отношение към професионалните им задължения. 

социокултуни Увеличаване на раждаемостта, макар 

и в нисък процент.  

 

Приемане и прилагане на ЗПУО и 

ДОС, свързани с професионалното 

Намаляване броя на децата в училищна възраст.  

Негативно отношение на обществото към образованието и училището. 

Отрицателно влияние на средата върху възпитанието на учениците и мотивите за 

учене.  

Потребителите – ученици и родители - поставят изисквания, които не 
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развитие на учителите. 

 

 Добра връзка с родителите. 

 

 Миграционен поток към гр. София. 

 

съответстват на нормативните документи. 

 Ниско заплащане на труда и нарастващ обществен негативизъм към учителската 

професия. 

Ниска заинтересованост на родителите. 

 Нисък социален статус на учителите.  

Предпочитания за мигриране в чужбина 

технологически Използване на съвременни 

технически средства за управление, 

обучение и комуникации.  

 

 

Бързо развитие и многообразие на 

съвременни учебно-технически 

средства, програмни продукти и 

методики за реализиране на 

образователния процес. 

 

Добра материална база, съдържаща 

условия за повишаване на качеството 

и ефективността на образователния 

процес. 

Бързо морално остаряване на наличната техника и липса на средства за 

подновяването й.  

Дефицит на време за усвояване на нови компетентности, техники и методологии 

на преподаване, особено в условия на ОРЕС.  

 

Лошо качество на материалите и консумативите 

законови Изработване и приемане на ЗПУО 

и ДОС. 

Постоянни изменения в нормативната уредба.  

 

Голям обем нормативни актове, без конкретни указания, разписани 

процедури и политики по прилагането им.  

 

Задължения по прилагане на специфични нормативни актове, непряко 

касаещи системата на образованието като цяло и конкретно частните 

училища. 
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Изводи: 

Въздействието, което оказва външната среда върху ЧСУ „Дружба“ - София, е противоречиво. Изразени негативни фактори са 

икономическата и социалната среда, които имат определящо значение върху броя на учениците. Прогнозите за тяхното 

развитие и влияние са противоречиви не само за страната, но и в европейски и световен мащаб. На базата на сегашното им 

състояние напълно основателно може да се приеме, че те ще запазят негативното си въздействие върху училището. 

 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО  

 

 Ученици   

 

В ЧСУ „Дружба“ – София се обучават ученици от I до XII клас включително, живеещи както в района на училището, 

така и извън него, част от учениците в гимназиален етап са от провинцията приети след прием в осми клас. Учениците са 

привлечени като партньори в образователния процес и при разработване и реализиране на проекти. Няма отпаднали ученици 

поради отсъствия и слаб успех. Увеличава се броят на учениците, продължаващи обучението си в гимназиелен етап на ЧСУ 

„Дружба“ след завършен 7-ми клас в профилирани паралелки. През последните години поради някои икономически и 

социокултурни фактори броят на учениците в училището намалява. Анализът показва, че децата се преместват основно по 

семейни причини - поради липса на средства за частно образование, смяна на местоживеене. Негативно отражение върху броя 

на учениците оказа и COVID – кризата. 

Образователен процес 

Средният годишен успех на училището е много добър и относително постоянен във времето. Традиционно високи са 

резултатите, показани от нашите ученици, в Националното външно оценяване и на ДЗИ. Отлични са резултатите на учениците 

и на изпитите за CAE. Постигнати бяха успехи в следните направления:  

 

o Успешен прием на седмокласниците в престижни учебни заведения.  
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o Успешена реализация на зрелостниците в престижни учебни заведения в страната и чужбина. 

o Качествено образование по английски, немски и испански и език отговарящо на стандартите на Европейската 

езикова рамка. 

o Ангажиране на свободното време на учениците чрез разнообразни дейности по интереси.  

o Включване на учениците от прогимназията и гимназията в програмата за иновативно училище. 

 
ЧСУ „Дружба“ – София има изградена добре функционираща форма на ученическо самоуправление - Училищен ученически съвет. 

 

 

Педагогически персонал  

Училището се управлява от изпълнителен директор и директор. Всички учители са с висше образование, повечето от 

тях са с ОКС „магистър”. В училището работи педагогически съветник. Създадени са условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и наставничество, обмен на успешни педагогически практики. Учителите повишават 

квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, тренинги, обучения.  

 

 Материална и учебна база 

 

Училище „Дружба” разполага с добра материална база. Тя е изцяло обновена. Училището притежава две сгради, в които се 

осъществява образователният процес – сграда начален етап и сграда гимназия. Стаите са просторни, светли, с нова 

мебелировка. Наличие на добре оборудвани учебни кабинети по (биология и ЗО, химия и опазване на околната среда , човекът 

и природата, компютърни зали, мултимедийни кабинети, лаборатория по природни науки, физкултурни салони, спортна 

площадка, актова зала, конферентна зала. Оборудвани са с необходимите технически устройства за интерактивно обучение и 

обучение от разстояние в електронна среда. Училището е осигурено с необходимия за образованието софтуер и компютри, 

свързани в мрежа с достъп до интернет, ползван от учители и ученици. На педагозите са осигурени съвременни технически 

средства за обезпечаване на образователния процес. Има функциониращ медицински кабинет, стол и бюфет. Необходимата 

училищна и учебна документация се осигурява своевременно и в срок. С цел опазване живота и здравето на учениците е 

изградена система за видеонаблюдение.  

 

 Финансови ресурси 
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Управленска култура на ръководството на ЧСУ „Дружба“ и връзката между управленските функции: планиране, организиране, 

координиране и контрол допринасят за добро управление на финансовите средства на училището. Броят на сключените 

договори годишно имат решаваща роля при определянето на финансовите ресурси на училището. 

 

Изводи: Вътрешната среда се стреми с всички възможни начини и средства да компенсира отрицателното въздействие на 

външните фактори върху развитието на училището. Въпреки това прогнозите остават неблагоприятни. Резултатите от 

образователния процес и средният успех за училището се поддържат на високо ниво, въпреки негативното влияние на 

факторите на външната среда. Въвеждането на нови технологии в работата на учителите и в управлението на училището са 

положителен елемент от дейността, но това не противодейства на демографските, икономическите и социокултурните фактори 

и децата в училище продължават да намаляват. Необходимо е да се положат по-големи усилия за популяризиране дейността на 

училището и постиженията на учениците му. Липсва политика за привличане на външни спонсори и реклама. Ограничено 

участие в проекти по различни национални и европейски проекти по програми на МОН. Приоритет в дейността следва да бъде 

участието в национални и международни проекти и състезания.  

 

II. ВИЗИЯ 

 

ЧСУ „Дружба“ - София е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище, гарантиращо качествена образователна и 

възпитателна среда. Училището предлага интерактивни класни и извънкласни форми на занимания с учениците, 

приемственост в обучение по английски език и разнообразни занимания по интереси. Стремежът на ръководството и 

педагогическия екип е насочен към това всеки ученик с желание да идва в училище, да се чувства сигурен, обичан и защитен, 

така както в семейството си, а чрез качеството на обучението – да се формират национални и общочовешки добродетели, 

толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

 

 

III. МИСИЯ 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 



Частно средно училище „Дружба“ – София 

Адрес: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, ул. “106", № 3    тел:/ факс: (02) 9345555 

 

стр. 12 

демократичните ценности. Усвояване на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране 

на творческите заложби за утвърждаване на подрастващите като граждани на България и света. ЧСУ „Дружба“ - София  

подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани педагогически 

специалисти и в партньорство с родителите. 

 

УЧИЛИЩНО МОТО: Уважение  Старание   Успех 

 

 

 

IV. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:  

Развитие на ЧСУ „Дружба“ - София в условията на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като 

предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от София и провинцията. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване качеството на образованието за достигане на образователен продукт, отговарящ на националните и 

европейски критерии и изисквания. 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището. 

1.2. Насърчаване и повишаване на езиковата и функционалната грамотност на ученците. 

1.3. Поддържане и повишаване на уменията за работа с електронни платформи, съпътстващи ОРЕС и обмяна на добри 

практики. 

 

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на 
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гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: 

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

2.2. Ритуализация на училищния живот. 

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление. 

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот. 

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците: 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми. 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие. 

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри: 

1.4. Квалификация на педагогическите кадри. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта: 

5.1. Взаимодействие с родителите. 

5.2. Взаимодействие с институции. 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 

 

 

Приоритетни 

направления 

Дейности Срок Изпълнител/и Показатели за 

измерване 

1 2 3 4 5 

1. Повишаване качеството на образованието за достигане на образователен продукт, отговарящ на националните и 

европейските критерии и изисквания. 

1.1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на основните училищни 

документи в съответствие със ЗПУО и ДОС: 

- училищни учебни планове; 

-  правилници, планове; 

- мерки за повишаване качеството на образование; 

-  програма за превенция на отпадането; 

- програма за предоставяне на равни възможности на ученици от 

уязвими групи.  

1.1.2. Изграждане на постоянни училищни комисии за планиране 

и организация на основните направления в дейността на 

училището. 

1.1.3Създаване на условия за целодневна организация на учебния 

ден за учениците от 1-ви до 7-ми клас. 

1.1.4 Кадрова осигуреност на общообразователната и 

профилираната подготовка. 

 

1.1.5. Оптимизиране на училищните учебни планове – 

разширяване кръга на учебните предмети, изучавани в 

избираемите и факултативните часове. 

първи 

педагогически 

съвет  

(месец 

Септември) 

 

 

ежегодно 

Директор; 

Педагогически 

специалисти  

Брой 

актуализирани 

училищни 

документи;  

 

Планове на 

учлищни 

комисии;  

 

Наличие на 

квалифициран 

педагогически 

персонал 

 

 

План за 

контролната 

дейност на 

директора 
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1.1.6. Осъществяване на ефективен контрол на директора 

съобразно целите на стратегията и на дейностите в процеса на 

училищното образование и своевременно предприемане на 

действия за тяхното подобряване. 

 

 

 

1.2 
Насърчаване и 

повишаване на 

езиковата и 

функционалната 

грамотност на 

ученците. 

 

1.2.1. Планиране и прилагане на иновативни педагогически 

практики с цел повишаване на функционалната грамотност 

на учениците необходима за понататъшната им успешна 

професионална и житейска реализация и изграждане на 

училището като иновативно. 
 

1.2.2. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на 

обучението към потребностите на отделната личност. 

 

1.2.3. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното 

образование на ефективна обратна връзка за постигнатите 

резултати, за отношението на учениците към формите и методите 

на преподаване, за техните нагласи и мотивация. 

 

1.2.4.Активно участие на учениците в национални и 

международни олимпиади, състезания, ателиета, 

работилници, проекти. 

 

1.2.5. Активно изпълнение на дейностите за покриване на 

нужното ниво по английски език от учениците от 

прогимназиален и гимназиален етап за получаване на   

Кеймбридж сертификати.  

 

постоянно 

Педагогически 

специалисти;  

 

Резултати от 

обучението; 

 

 

Брой участвали 

ученици/  

 

брой класирани 

ученици/ 

 

брой получени 

сертификати/ 

 

брой получени 

награди 
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1.2.6. Поставяне на акцент върху проектнобазираното 

обучение. 
 

1.3. 

Поддържане и 

повишаване на 

уменията за 

работа с 

електронни 

платформи, 

съпътстващи 

ОРЕС и обмяна 

на  добри 

практики. 

 

 

1.3.1 Използване на съвременни образователни технологии и 

форми на педагогическо взаимодействие при присъствено 

обучение и в условията на ОРЕС, за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в практиката. 

  

1.3.2. Организиране на работни срещи и дискусии за 

мултиплициране на положителен опит. 
 

1.3.3. Създадени условия за бързо преминаване от присъствено 

обучение в ОРЕС и образно в зависимост от етапа на развитие на 

ковидинфекцията, в който се намира страната и общината. 

  

 1.3.4. Проучване и реализиране на желанията на учителите 

за участие в различни квалификационни форми. 

Постоянен;  

Обучения 

според 

календара за 

квалификацио

нната дейност 

 

  

Педагогически 

специалисти 

Резултат от 

обучението;  

 

Брой учители 

везели участие и 

получили 

квалификационн

и кредити 

2. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА ЧРЕЗ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Възпитание 

в патриотизъм и 

национално 

самосъзнание 

 

2.1.1. Насоченост на обучението към формиране и усвояване на 

умения за разбиране и отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно развитие и себепознание в 

контекста на взаимодействие с другите хора. 

2.1.2. Целенасочена работа по всички учебни дисциплини по 

класове, съобразена с възрастта на учениците и особеностите в 

тяхното развитие и интереси за прилагане на иновацията 

„Изграждане на характер“. 

 ежегодно Директор; 

Педагогически 

специалисти 

Брой 

реализирани 

дейности и 

кампани; 

 

Брой ученици 

взели участие; 
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2.1.3. Реализиране на дейности за повишаване информираността 

на учениците по въпроси като: 

- функциите на институции и управленски структури (съд, 

полиция, общинска/областна администрация и др.). 

- правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността на 

половете; 

- здравна култура и здравословен начин на живот. 

2.1.4. Участие в организацията и провеждането на училищни 

дейности и кампании, свързани с исторически събития или 

обществено значими инициативи. 

2.1.5. Участие в кампании по актуални теми, свързани с 

политиките на ЕС. 

2.2. 

Утвърждаване 

на ученическото 

самоуправление 

 

 

2.2.1. Повишаване ролята на съветите на класа и Ученическия 

парламент при организиране и осъществяване дейността на 

училището. 

2.2.2. Участие на представители на ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както 

и при отчитане на резултатите от образователния процес. 

 ежегодно Директор;  

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители; 

Членове на 

ученическия 

парламент 

    Да/не 

Брой дейности и 

инициативи 

организирани от 

Ученическия 

парламен 

2.3. Екологична 

култура и 

навици за 

здравословен 

начин на живот 

  

2.3.1. 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. 

 

2.3.2. Обучения за:  

- безопасност на движението; 

ежегодно  Учители  Брой 

осъществени 

дейности 

 

Брой 

организирани 

туристически 

пътувания 
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- действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; 

- поведение при кризи и екстремни ситуации. 

 

1.3.3. Съвместни дейности с РИОСВ, НПО и др. за 

придобиване на екологична култура. 

 

2.3.4. Изпълнение на училищни проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

Брой ученици 

взели участие в 

спортни 

състезания 

2.4. Превенция 

на агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците 

 

2.4.1. Провеждане на училищна политика и разработване на 

програма за превенция на агресията и негативните прояви сред 

учениците. 

2.4.2. Развитие на уменията на работещите в училището за 

адекватна реакция при предотвратяване на случаи на агресия и 

насилие в училищна среда. 

2.4.3. Изработване и приемане на правила за предотвратяване и 

решаване на конфликти.  

. 

ежегодно 

Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

Наличие на 

актуализирана 

програма за 

превенция на 

агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците. 

 

Намален брой 

негативни 

прояви  

3. УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНО МЯСТО ЗА ОБУЧЕНИЕ, ИЗЯВА И ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ. 

3.1. Извънкласни 

и 

извънучилищни 

форми 

  

3.1.1. Организиране на учениците в извънкласни и изънучилищни 

форми, стимулиращи техните интереси, таланти и творчески 

способности. 

3.1.2. Участие на учениците при разработване и реализиране на 

проекти по национални и европейски програми за развитие на 

извънкласната дейност. 

 

3.1.3. Участие на ученици и ученически отбори в състезания, 

ежегодно Учителите  Брой 

реализирани 

мероприятия;  

Брой ученици 

взели участие 
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конкурси, олимпиади. 

 

3.1.4. Участие на учениците в организацията и провеждането на 

училищни празници и активности. 

 

 

3.1.5. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за 

провеждане на различни видове дейност. 

3.2. Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

среда за 

обучение и 

развитие 

 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд. 

3.2.2. Подходящо интериорно оформление на учебните 

помещения. 

3.2.3. Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на 

общуване, доверие и взаимопомощ в съответсвие с действащата 

училищна  иновация „Изграждане на характер“. 

 

3.2.4. Подкрепа на инициативността и творческата активност. 

 

3.2.5. Целенасочена училищна политика за превенция на 

отпадането и/или преждевременното напускане на училище 

спрямо ученици в риск: 

- подкрепа за преодоляване на обучителни трудности – 

допълнителна работа и консултации, преодоляване на 

обучителни затруднения; 

- контрол на отсъствията от училище; 

- своевременна индивидуална интервенция спрямо учениците в 

риск с цел мотивиране и преодоляване на риска от отпадане. 

ежегодно Заместник 

директорите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическите 

специалисти 

 

 

Да/не 

 

 

3.3. Обновяване 

и обогатяване на 

материалната 

 

1.3.1 Реконструкция и обособяване на училищнта 

библиотеката като място за четене, проектна 

Септември 

2023 г. 

Директор  

 

Заместнк-

Да/не 



Частно средно училище „Дружба“ – София 

Адрес: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, ул. “106", № 3    тел:/ факс: (02) 9345555 

 

стр. 20 

база дейност, училищни събития и контакти. 

 

1.3.2 Обособяване на места за отдих и занимания по 

интереси. 
 

 

1.3.3 Ремонтиране на дворното пространство: 

изграждане на класни стаи на открито; 

изграждане на БДП площадка 

 

директори 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛИ, ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

МЛАДЕЖТА 

4.1. 

Взаимодействие 

с родителите 

 

 

4.1.1. 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 

съпричастност към училищния живот; 

- установяване на система от форми и средства за 

сътрудничество и взаимодействие с родителите: родителски и 

индивидуални срещи, индивидуални консултации, обучения и 

др. 

4.1.2. Информираност на родителите и стимулиране на 

родителската активност: за основните нормативни и училищни 

документи, по повод информация за резултатите от учебната 

дейност, консултиране по проблеми, решаване на конфликти и 

налагане на санкции и др. 

4.1.4. Сътрудничество и съдействие от родителите при: 

- организиране на училищни дейности; 

ежегоден Директор 

 

 

Класни 

ръководители 

Да/не  



Частно средно училище „Дружба“ – София 

Адрес: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, ул. “106", № 3    тел:/ факс: (02) 9345555 

 

стр. 21 

- в процеса на кариерното информиране, ориентиране и 

развитие; 

- при идентифициран риск за ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище.  

 

5.2. 

Взаимодействие 

с институции 

 

5.2.1. Популяризиране дейността на училището на общински, 

областни, национални и международни форуми и в медийното 

пространство. 

5.2.2. Реализиране на съвместни дейности, с дейци на науката, 

културата, изкуството и спорта. 

 

20...../20..... г. 

ежегодно 

Директор 

Учители  

Да/не 

5.3. Присъствие 

на училището в 

общественото 

пространство 

5.3.1. Участие на учители и ученици в общински празници, 

състезания, форуми и др. 

5.3.2. Поддържане и своевременно обновяване сайта на 

училището с актуална информация за нормативната база, 

организацията на дейността, изявите в различни направления на 

училищния живот и др.. 

5.3.3. Реализиране на системна и целенасочена рекламна 

стратегия за привличане и задържане на ученици. 

5.3.4. Организиране на открити уроци; дни на отворените врати и 

творчески работилници; 

5.3.5. Извършване на перспективен прием за ученици в 

прогимназиален и гимназиален етап с цел продължаване и 

завършване на образованието в нашето училище. 

5.3.6. Организиране на информационни дейности в училището на 

ниво за учители, администрация, ученици и родители. 

ежегодно Връзки с 

обществеността; 

Директор; 

Учители  

 

Да/не 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование: 
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o Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни 

резултати. 

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

оценяване. 

o Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 

o Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и 

патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт. 

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

o По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика. 

o Подобрена физическа и материална среда. 

 Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, 

изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище: 

o Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие. 

o Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование. 

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

o Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на 

свободното време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците. 

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

o Развитие и укрепване на формите на ученическо самоуправление. 

 Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични 

институции: 

o Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. 
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o Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на училището. 

o Удовлетворени очаквания на родителите. 

o Отваряне на училището към социалната среда. 

o Популяризиране постиженията на учениците и учителите.  

 

VII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

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

 Подобрени резултати от НВО и ДЗИ. 

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

 Брой отсъствия на учениците от учебни занятия. 

 Брой на изоставащите ученици. 

 Брой ученици на поправителни изпити. 

 Брой ученици с наложени санкции. 

 Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск от отпадане от училище, за които е осигурена 

подкрепа за личностно развитие. 

 Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система. 

 Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС. 

 Брой разработени и реализирани национални и международни проекти и програми. 

 Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с активното участие на родители и заинтересовани 

страни. 

 Брой публикации и изяви в средствата за масова информация. 
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