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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГПЧЕ“ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ 

За периода 2020/2021-2024/2025 учебна година 

 

А. АНАЛИЗ на състоянието на ГПЧЕ“Йордан Радичков“ 

1. СИЛНИ СТРАНИ: 

Квалифициран педагогически персонал; 

Благоприятна и творческа атмосфера,  

Сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и 

организации; 

Сравнително успешна реализация на план-приема на ученици в условия па 

демографски срив в областта; 

Училищните учебни планове са съобразени със стандартите на новия ЗПУО; 

За интензивното чуждоезиково обучение в VlII клас са осигурени мултимедийни 

кабинети с интерактивна дьска и електронни учебници; 

Съвместна работа на учители и ученици в проекти и Конкрурси на общинско, 

регионално, национално и международно ниво, 

Висока успеваемост на учениците на ДЗИ, ВЪНШНО оценяване, олимпиади, 

конкурси; 

Училището се утвърждава като изпитен центьр за подготовка с цел получаване 

на международно признат сертификаг по английски език; 

Модернизирана библиотека с постоянно обогатяващ се фонд и възможности за 

разнообразни културни дейности;  
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Провеждане на индивидуални консултации на ученици и родители с 

педагогическия сьветник. 

2. СЛАБИ СТРАНИ: 

Недостатьчно оборудвани специализирани кабинети; 

Липса на добри условия за извънкласни дейности; 

Липса на съвременна спортна база; 

Незаинтересованост на част от родителитс, формални и непьлноценни практики 

на комуникация; 

Малко средства от дар ения и спонсорство; 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ: 

Осигуряване на качествено образование; 

Включване на учителите в различни форми на квалификация; 

Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците; 

Разширяване и ремонтни дейноспа по сградния фонд и построяване на 

физкултурен салон; 

Подобряване на енергийната ефективност чрез саниране на сградата; 

Активизиране ролята на ученическото самоуправление; 

Обогатяване на традициите и символите на училището; 

Възможни партньорства с различни организации за съвместни дейности и 

подпомагане. 

4. ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ: 

Недостиг на финансиране и ограничени собствени приходи; 

Намаляване на броя на учениците;  

Тенденция на понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици; 

 Намаляване на мотивацията за учене у учениците; 

Увеличаване броя на учениците без ПОСТОЯНЕН родителски контрол или с 

родители, живеещи в чужбина; 
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Б.  СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ГПЧЕ „Йордан 

Радичков” до  2025 ГОДИНА 

1. МИСИЯ 

1. Осъществяване на висококачсствен и ефективен образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2027”, както и на всички 

поднормативни актове. 

2. Осигуряване на ВИСОКА степен на функционална грамотност на 

учениците в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните 

технологии и тяхното практическо приложение в целия образователсн процес.  

4. Разработване и успешна реализация на различни национални и 

международни проекти. 

5. Формиране и развитие на универсалните човешки ценности като уважение 

КЪМ правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и всеки друг 

участник в образователните взаимодействия, както и недопускане на 

дискриминация на никакво основание. 

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора 

за общуване и етично поведение в обществото. 

7. Формиране на личности, възпитани в дух на родолюбие, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентоспособност.  

8, Развиване на физическата дееспособност и здравословния начин на живот, 

както и създаване на условия за високи спортни постижсния. 

2. ВИЗИЯ 

Утвьрждаване на модернага и успешна визия на ГПЧЕ Йордан Радичков“ в 

областта на чуждоезиковото обучение във Видин и в страната. Постигане на 

качествен образователен процес с помощта на висококвалифицирани педагози 

със съвременно мислене и способни успешно да прилагат стандартите на иовия 

ЗПУО.  

Утвърждаване на тенденцията за насърчаване развитието на всеки ученик в два 

аспекта: формиране на устойчива мотивация за учене през целия живот и 

реализация на силните страни и заложби. Съобразно новия ЗПУО учениците в 

ГПЧЕ ще имат выможност да се обучават по сьвременни програми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите си.  
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3. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност и изграждането му като образована и стойностна 

ЛИЧНОСТ, способна да се реализира като гражданин на света. 

4.ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

  Висок професионализъм на педагогическия екип: 

• Качество на образователните дейности, което да се осъществи с 

непрекъснато почишаване на професионалната квалификация на педагогическия 

персонал; 

• Ефективна управленска дейност. 

  Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната 

общност-  ученици, учители и родители. 

• Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традициите и ритуалите в 

училищния живот. 

• Приоритетно използване на чуждите езици и придобиване на 

професионални умения и кариерно развитие. 

5.РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

• Ориентираност КЪМ изграждапето на личността на ученика. 

• Творчество и иноватичност. 

• Толерантност и отговорност. 

 

В. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

• Чрез средства от бюджета на училището. 

• Чрез средства от Училищното настоятелство и собствени приходи, 

 - Чрез кандидатстване по проекти. 

 - Чрез дарения. 

 

Г. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО В СЬОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ 

И ОБЛАСТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
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1. Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно 

средище, осигуряващо и приобщаващо образование. 

2. Образователни дейности, отговарящи на потребностите на учениците и на 

нормативните изисквания и стандарти на ЗПУО. 

3. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището; 

4. Повишаване на мотивацията и квалификацията на педагогическитс 

специалисти чрез учене през целия живот и непрекъснато и продължавашо 

осъвременяване на методиката на преподаване, прилагане на компетентностния 

подход в действие; 

5. Развитие на социалния диалог семейство- училище, 

6. Популяризиране на дейностите и успехите на гимназията. 

7. Подобряване на техническата база и естетизиранс на материалната среда  

8. Ефективна управленческа дейност. 

 

Д. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 

Приоритетно направление 1: Утврждаване на училището като институция, 

научно, културно,спортно средище и осигуряващо приобщаващо 

образование. 

Цели: 

 1.Пренасяне на акцента от оценката към самооценката на знанията и оценката 

на развитието на уменията. 

2. Внимание към всеки ученик и грижа за неговото интелектуално, емоционално, 

социално, морално и физическо развитие. 

3. целенасочена работа с талантливи ученици. 

4. Популяризиране и участие в общинските, областните и националните 

форми за масовизиране на физическата култура и туристическата дейност. 

5. Подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните 

потребности на всеки ученик в това число деца с изявени дарби и СОП. 

Дейности: 

 1.Формиране на скип от висококвалифицирани учители чрез непрекъснато 

повишаване на квалификацията на педагогическите кадри. 

mailto:elms_vidin@abv.bg
file:///D:/jenispa/blanki/www.radichkovls-vidin.org


 
ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  

“ЙОРДАН РАДИЧКОВ”-Видин 
ул. “П. Р. Славейков” № 28; тел. и факс: 094 600442; e-mail: elms_vidin@abv.bg; www.radichkovls-vidin.org 

 

 2.Обезпечаване на учебния процес с достагъчпо технически средства и други 

необходими пособия, 

3. Използване на интерактивни методи на обучение. 

4.Използванс на информационните технологии в процеса на обучение по 

ВСИЧКИ предмети, 

5.Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, виктотини по различни предмети. 

б. Запазване на ВИСОКО ниво на търпимост чрез провеждане на целенасочена 

рекламна  кампания. 

7. Усьвършенстване на съгцествуващите учебни плановс и при необходимост 

разработване на нови, сьобразени със ЗПУО. 

8. Формирагте на модули по ФВС по интереси  

9 Работа в екип за поддьржане и подобряване на авторитета на училището в 

областга на спорта, здравословна среда за моторика и образование 

10 Изграждане на подкрепягца среда за учениците със специални 

образователни потребности чрез осигуряване на архитектурен, информационен 

и комуникационен достъп в училището. 

 

Приоритетно направление 2: Образователни дейности, отговарящи на 

потребностите на учениците и на нормативните изисквання и стандарти на 

ЗПУО 

Цели: 

 1. Поддържане на ВИСОКО ниво на подготовката по чуждите еезици и 

профилиращите  предмети, 

2. Предлагане на алтернативни форми за професионално обучение в курсове 

с използване на чуждите езици в областта на предприемачество, туризъм, бизнес 

английски език и други 

3. Разширяване на вьзможностите за изучаване на повече чужди езици.  

4. Участие на училището в програма „Фулбрайт” за помощник-учители по 

английски език със съдсйствието на фондация „ Америка за България”.  

Дейности: 

 1. Провеждане на пробни матури и вьншно оценяване. 
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2. Подготовка и участие на учениците в състезания, конкурси и олимпиади. 

3. Подготовка и явяване на учениците на изпити за международно признати 

езикови сертификати. 

4. В съответствие с желанията и потребноститс на ученипите организиране 

на обучение по други чужди езици извън училищния учебсн план. 

 

Приоритетно направление З: Осигуряване на стабилност, ред и защита на 

учениците в училището 

Цели: 

1. Провеждане на дългосрочни действия, във врьзка със здравното 

образование, физическата култура и творческите дейности на учениците, 

отнасягци се до тяхната сигурност и безопасност в училище. 

2. Реализиране на конкретни мерки. основаващи сс на принципите на 

превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляванс на 

опасностите, 

3. Създаванс на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на 

сигурносгга и здравето на учениците. 

Дейности: 

1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този 

приоритет. 

2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище. 

З. Контрол по изпълнение дейностите, свьрзани с осигуряване безопасни условия 

на обучение, дейността на комисиите по безопасност па движението, 

противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа, 

4. изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма. 

5. Изпълненис на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд в училището. 

6. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации,  

7. Създаване на подкрепяща среда за ученици, склонни към насилие и 

агресия. 

8. Адекватно здравно обслужвапе в училището. 
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9. Превенция на ТЮТЮНОПУШЕНЕТО и употребата на АЛКОХОЛ и 

наркотични вещества сред учениците. 

10. Реализиране на Програма за екологично образование и екологосъобразно 

поведение. 

  

Приоритетно направление 4: Повишаване на мотивацията и квалификацията 

на педагогическите специалисти 

Цели: 

1. Създаване на условия за обмяна на добри практики за непрекъснато 

повишаване на качеството на педагогическата дейност. 

2. Прилагане на стимули за привличане и задържане на квалифицирани и 

подготвени кадри. 

3. Осигуряване на възможности за непрекъснато повишаване на 

професионалната квалификация и за кариерно развитие на учителите и на 

педагогическите специалисти чрез участие в курсове в  международни 

обучителни институции. 

Дейности: 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възпаграждения на работещите в 

рамките на утвърдсните средства в делегирания бюджет. 

2. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

3. Финансово осигуряване и организиране на квалификацията на учителите. 

4. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и кръгли 

маси. 

 

Приоритетно направление 5: Развитие на социалния диалог семейство — 

училище: 

Цели: 

1. Активизиране на взаимодействието родител-ученик-училище по значими за 

развитието на ученика вьпроси. 

2, Активно включване на родителската обшност при формиране на училищното  

настоятелство, 
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3. Привличане на родителската общност в подкрепа и съдействие при 

осьществяване на планирани мероприятия. 

Дейности: 

1. Родителски срещи по утвърден график. 

2, Сьвместна работа на учители и родители в комисии и по проекти.  

З. Формиране на Обществен съвет за съдействие и контрол 

 

Приоритетно направление 6: Подобряване на техническата база и 

естетизиране на материалната среда: 

Цели:  

1. Осигуряване на условия в училищната сграда за подготовка и отдих па 

учителите. 

2 Привличане на допьлнителни средства за обогатяване и модернизиране на 

материално техническата база. 

3. Продължаване на традициите за обогатяване на фонда на училищната 

библиотека. 

4. Търсене на съдсйствие от Училищното настоятслство за решаванс на 

възникнали проблеми по материално-техническата база. 

Дейности: 

 1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ  

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката. 

5. Ремонт на външни спортни площадки, изгражданс на съорьжения за 

различни видове спорт и построяване на нов физкултурен салон. 

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи, 

7. Обезпечаване на подходящо обзавеждапе на кабинети и класни стаи. 

8. Осигуряване на нови компютри. 

9. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение — 

проектори, мултимедийни дьски и дигитални приложения. 
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Приоритетно направление 7: Популяризиране на дейностите и успехитс на 

гимназията 

Цели: 

1. Стимулиране на учениците и педагогическите специалисти за участия в 

публични изяви. 

2. Популяризиране на постижения и резултати в общественото пространство.  

3. Целогодишна рекламна кампания. 

Дейности: 

1. Поддържане на училищен уебсайт на български и английски езици 

 2 Поддържане на страница в социалната медия Фейсбук.  

З. Редовно отразяване на дейностите и постиженията в медиите. 

4, Концерти, театрални постановки, ритуали, работа в клубове по интереси. 5. 

Сьстезания с цел привличанс на интерес към учебната дейност в гимназията.  

5. Участие в дейностите, свьрзани с рекламната кампания по приема. 

6.  

Приоритетно направление 8: Ефективна управленска дейност  

Цели: 

 1.Поддържане на активни взаимоотношения на гимназията с НПО, бизнес, 

образователни и културни институции  

2. Мотивация на училищната общност за постоянно подобряванс на 

качеството на дейността и резултатите. 

З, Активно използванс на информационните технологии в управлението на 

училището. 

4. Развиване на ученическото самоуправление в училище. 

Дейности: 

1. Осъществяване на трайни контакти с институциите и реализиране на 

сьвместни проекти. 
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2. Включване на максимален брой учители и педагогически специалисти във 

вземането на управленски решения чрез участието им в методически съвети и 

комисии  

3. Изграждане на рьководен скип. 

4. Поддьржане на партньорски взаимоотношения сьс синдикалните 

организации и несиндикалните членове в училище. 

5. Поддържане на информационни системи с цел обезпечаване на 

управлението на административната дейност . 

6. Поддьржане на управленска информационна система на училищно ниво с 

въвеждане на данни за всички ученици  

7.  Системна комуникация с Училищния парламент и  ученическия сьвет 

(планирани и ситуационни срещи, беседи, дискусии). 

На основата на тази стратегия всяка година се приема годишен план за 

дейностите с конкретни срокове и отговорници. 

СТРАТЕРИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ е приета с решение на Педагогическия съвет на 

Гимназията с Протокол № 13/10.09.2020 г. 

Стратегията се актуализира при промени в организацията на работа в училището 

или на нормативната база на средното образование. 
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