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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия за развитие на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, град Видин за 

периода 2021/2026 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. ГПЧЕ е 

призвано да подготви учениците си за личностна и професионална реализация, чрез 

използването на чужди езици и ИКТ, които навлизат в активна трудова възраст в 

следващите поне пет десетилетия. 

С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници 

в образователния процес: 

 учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие 

на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез 

изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да 

почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

 родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

 обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално-значими 

жизнени ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговарят на 

потребностите на обществото; 

 педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за 

непрекъснато, саморазвитие и самореализация.  

Настоящата стратегия е в синхрон с перспективите, заложени в актуални 

стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават 

общосподелената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и 

продължаващо през целия живот образование, обучение и учене. При изпълнението й ще 

бъдат спазвани следните принципи: 

 Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между 

ГПЧЕ, органите на централната и местната власт, висшите училища, културните 

институции, научните организации, социалните партньори, работодателите и 

гражданското общество за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;  

 Приемственост – прилагане на Стратегическата рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в РБългария 2020-2030г. на МОН, независимо от 

политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на 

целенасоченост, последователност и устойчивост при прилагане на политиките;  

 Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 

целите, заложени в училищната стратегия; 

 Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни 

ползи/ефекти от постигнатите резултати; 

 Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост 

на образованието, обучението и ученето в гимназията изисква висока степен на 

информираност и на обществото 

 

ІI. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
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Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ е общинско училище. 

Броят на учениците в дневна форма за предходната учебна година е 421 , разпределени 

в 17  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 2020 / 2021 година е 5.32. 

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 X клас и ДЗИ. 

Резултати от НВО в ѝ клас 

Учебен предмет Училище

н среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

областен 

резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика 

между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 64,81 т. 40,94 т. + 23,87 т. + 45,01 т. + 19,80 т. 

Математика 26,54 т. 21,95 т. - 2,17 27,71 т. - 1,17 

Чужд език 79,69 т.  76,51 + 3,18 т. 78,19 т.  + 1,5 т. 

Дигитални 

компетенции 

41,5 т.     

 Средният бал на училището, както и резултатът по БЕЛ и по чужд език, е по-висок 

от този за областта и за страната. Това говори за много добра и целенасочена 

подготовка на учащите се, съобразена с изпитния формат и изискванията за 

постигане на знания и умения от страна на ученика.  

 Средният успех от външното оценяване по БЕЛ е сред първи първите училища в 

града. 

 Средният успех от външното оценяване по математика, макар и с повече слаби 

оценки, е трети сред средните училища в града. 

 Следва да се отчете и фактът, че мотивацията за пълноценна съсредоточеност 

върху работата и по-добро представяне по предметите, които не служат за вход в 

профилираните паралелки след 10 клас, е по-ниска.  

 Като цяло учениците имат добро ниво на общообразователна подготовка.  

Резултати от ДЗИ: 

Най-много ученици са се явили на втори ДЗИ по английски език. Резултатите са 

съпоставими с националните резултати. 

Резултатите от ДЗИ по БЕЛ в училището са по-добри от резултатите в областта. 

Резултатите на училището на ДЗИ го нареждат във втората стотица сред средните 

училища и на първо място в града.  

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 в гимназиалния етап има и изучаването на предметите от 

профилираната подготовка и по чужд език. Утвърждава се тенденцията за постоянно 
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нарастване качеството на подготовката на завършващите средно образование. Много 

висок е процентът на приетите във висши училища по специалности, близки или сходни 

с изучаваните профилиращи предмети в 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 изпълнява проект по НП „С грижа за всеки ученик“, модул 

„Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ на 

МОН по френски език и по английски език. В 2021/2022г. до национален кръг стигнаха 

учениците ни и по немски език и по история и цивилизации. 

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 2021 / 2026 година, като се отчетат и състоянието на училището и 

на външната среда. 

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. Училището 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, особено при 

обучение в пандемична обстановка. 

Анализ на тенденциите на външната среда 

Среда Тенденции Последствия 

Политическа ЗПУО – образованието е 

национален приоритет. 

Разминаване между 

обществените потребности и 

продукта на образованието. 

 

Качествена промяна във философията на 

образователната система: нова 

образователна структура, организацията на 

обучение, гъвкавост и свобода на учебните 

планове и програми, ново отношение към 

ученика и учителя и неговата квалификация 

и кариерно израстване, оптимизирана 

система на оценяване, форми за цялостна и 

индивидуализирана подкрепа на учениците 

и др. 

Икономическа Нестабилна/неработеща 

икономика. 

Социални неравенства – 

ниски доходи на семействата, 

безработни родители. 

Ниско заплащане на 

учителския труд. 

Свиване на разходната част от бюджета на 

училището, рестриктивен бюджет. 

Ученици напускат училището – семействата 

заминават в чужбина. 

Недостатъчна материална осигуреност на 

ученика. 
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Ниска мотивация на учителите за отговорно 

и съзнателно отношение към 

професионалните им задължения. 

Социална Влошаване на демографските 

показатели. 

Ниска заинтересованост на 

родителите. 

Отрицателно влияние на 

средата върху възпитанието 

на учениците и мотивите за 

учене. 

Нисък социален статус на 

учителите. 

Намаляване броя на учениците. 

Нарастване на социалните различия между 

учениците. 

Влошени показатели на възпитателната 

дейност в училище. 

Ниска мотивация за учене. 

Негативно отношение към училището. 

Очертаваща се криза за учителски кадри, 

нежелание на студентите да се реализират в 

учителската професия. 

Технологична Подобряване на 

технологичното обезпечаване 

на образованието: ИКТ, 

интернет, електронни 

ресурси. 

Промяна във визията и 

съдържанието на 

педагогическите технологии. 

Добра материална база, съдържаща условия 

за повишаване на качеството ефективността 

на образователния процес. 

Законова ЗПУО и държавни 

образователни стандарти 

Осигуряване на прозрачност и предвидимост 

на политиките, които се предприемат в 

системата. 

Постигнат разумен баланс между 

нормативност (рамка) и овластяване и 

свобода на отделните участници в процеса 

на училищното образование – училищата, 

учителите, родителите, учениците. 

 

Като цяло въздействието, което оказва външната среда върху българското 

училище, в това число и върху ГПЧЕ е неблагоприятно. Най-силно изразени негативни 

фактори са икономическата и социалната среда, които имат определящо значение за 

образователната система. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са нееднозначни и 

са в зависимост от външни и вътрешно-политически фактори. При тази неопределеност 

е трудно да се предвиди тенденцията в развитието им. Може обаче да приемем на базата 

на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху 

образователната система. Започна ефективно прилагане на устойчива политика на 

национално ниво за преодоляване на недостига на учители в образователната система. В 

тази връзка, както и за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия, 

една от основните мерки е политиката на правителството за поетапно повишаване на 

средствата за възнаграждения за периода от 2017 до 2021 година. За четиригодишния 

мандат средствата са удвоени. Стартовата учителска заплата в началото на 2017 г. е била 

660 лв., а за 2021 г. тя е достигна 1260 лв. Достигнатата средна работна заплата за 

педагогическите специалисти в България през 2020 г. е 1547 лв. или с около 11% над 

средната работна заплата за страната, докато за 2015 г. средната работна заплата за 

педагогическите специалисти е била с около 6% под средната за страната. Увеличението 
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на възнагражденията е предпоставка за привличането на повече учители и на 

специалисти с високо равнище на подготовка във всички образователни институции. 

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, 

чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се 

подпомага навлизането на иновации, базирани на ИКТ. Мерките за дигитализация 

осигуриха възможност да не се прекъсне образователният процес след началото на 

пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение, което позволи 

образователната система да премине успешно в дистанционен режим на работа. С 

промените в ЗПУО от 2020 година се регламентира обучението от разстояние в 

електронна среда и се гарантира непрекъснатото обучение на учениците при различни 

извънредни обстоятелства – грипни ваканции, климатични или други фактори.  

 

 

ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се 

разширява и динамично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и 

емоционална интелигентност. През следващите пет години базовата и функционалната 

грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и 

дигиталните умения трябва да се доразвиват в ГПЧЕ с приоритет. Заедно с това ще се 

налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, изказване на 

информирано мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и умения 

за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества на личността като етично поведение, 

любознателност, адаптивност, лидерство, социална отговорност и приемане на 

различията. 

Успехът на личността, както и благополучието на обществата все повече ще се 

определят от това, в каква степен образованието формира у всеки човек ценности и 

изгражда ценностно-ориентирано поведение. Все повече се очертава необходимостта от 

приоритизиране на възпитателната работа, включително за възпитаването на учениците 

в ГПЧЕ като достойни граждани на България, Европа и на света. В този процес пряко 

ангажирани са и родителите и учителите. Прилагането на целенасочени политики за 

взаимодействие с родителите се очаква да доведе до значително по-добри резултати в 

образованието в гимназията, но също така и до формирането на ценности, ориентирани 

към доброта и толерантност. 

Науката и иновациите се превръщат в основен фактор за намиране на отговори на 

предизвикателствата пред съвременните общества. Това изисква прояви на творчество и 

търсене на иновативни решения. Членуването на гимназията в  мрежи от иновативни 

училища за споделяне и обмяна на опит ще помогне за по-бързото и успешно прилагане 

на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения. 

Иновациите в методите на преподаване ще спомогнат за по-силна мотивация за 

учене и за по-осмислено и трайно знание. Кариерното ориентиране на децата/учениците 

във всички образователни етапи ще подпомогне професионалната им и житейска 

реализация. 

Съществени предизвикателства пред глобалното и пред българското общество и 

училищата в град Видин са климатичните промени и опазването на околната среда. Това 

налага необходимостта от разработване и реализиране на подходящи политики по 

отношение на здравословен и природосъобразен начин на живот в училище. 

Осъществяването на цялостен подход в духа на принципите за устойчиво развитие ще 

спомогне за формиране на ценности и нагласи във връзка със зеления преход. 
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Задълбочаващите се социални неравенства и миграционните процеси в глобален 

план затрудняват включването на определени групи в образование и активното им 

участие в пазара на труда. Гимназията се адаптира с готовност за прием на ученици от 

такава среда. 

 

 

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И 

ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT) 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици. 

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Мотивирани ученици, подбрани с изпит 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

ДЗИ. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети. 

- Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици. 

- Дигитализация на класни стаи и 

кабинети. 

- Служебни лаптопи и таблети за всички 

преподаватели. 

- Целенасочени политики за повишаване 

на авторитета, социалния статус и 

квалификацията на учителите; 

- Резултати от обучението, свързани с 

придобиването на ключовите 

компетентности; 

- Приоритизирани политики за 

дигитализация в образованието, 

включително във връзка с прехода към 

цифрова и зелена икономика; 

- Въведено обучение за придобиване на 

дигитални умения и предоставен достъп 

в училище до безплатен интернет и 

дигитални ресурси; 

- Създадени условия за развитие на 

креативност, творчество и иновации; 

- Създадени условия за изграждане на 

мрежи от образователни и други 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Разширяване на сградния фонд – чрез 

построяване на физкултурен салон и 

допълнителни класни стаи.  

- Обновяване и възстановяване на 

дейността на Училищното настоятелство. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическите 

съветници на ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи 

на училището. 

- Устойчивост и надграждане на 

политиките за дигитализация в 

образованието, включително във връзка с 

прехода към цифрова и зелена 

икономика;  

- Съгласуваност на действията на 

заинтересованите институции за 

предоставяне на възможности за учене 

през целия живот и за утвърждаване на 

нагласи за устойчиво развитие; 

- Осигуряване на модерна, сигурна, 

достъпна и екологична среда 

- Подкрепа и развитие на култура за 

иновации, креативност и споделяне на 

добри практики чрез членуването на 

училището и учители в професионални 

мрежи и общности; 

- Устойчивост на политиките за 

образователна десегрегация и превенция 

на вторичната сегрегация; 

- Фокусиране на обучението към 

формиране и развитие на умения за 
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институции; 

- Делегирани правомощия в училище за 

разгръщане на политики и за избор на 

методи и средства, подкрепящи 

развитието на институцията и 

отговорното и демократично вземане на 

решения във взаимодействие с 

родителите; 

- Обновена и разширена материална база 

в училище 

живот и работа през XXI век; 

- Формиране и развиване на ефективни 

училищни общности с акцент върху 

системната работа с родителите. 

 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

Недостатъчен брой на специализирани 

кабинети. 

Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на добри условия за извънкласни 

дейности. 

- Липса на съвременна спортна база.  

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация 

- Висок дял на учениците, които не 

притежават функционална грамотност в 

областта на четенето, критичното 

мислене, математиката и природните 

науки и работата в екип;  

-Незадоволително равнище на 

дигиталните умения на участниците в 

образователния процес;  

- Застаряване в учителската професия, 

съчетано с недостиг в отделни предметни 

области;  

- Трудности за персонализация на 

обучението в зависимост от 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал.  

- Недостиг на учители по отделни 

специалности;  

- Липса на последователност в 

утвърждаването на образованието като 

хоризонтална политика;  

- Продължаващо задълбочаване на 

неблагоприятните демографски 

тенденции и засилване на негативните им 

ефекти върху образователната система;  

- Предаване на неграмотността и на 

неравностойното социалноикономическо 

положение между поколенията и 

отрицателните им въздействия върху 

ефективността на включването в 

образование;  

- Отказ от промяна на фокуса на 

обучението поради нежелание и 

трудности да се прилага 
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потребностите и интересите на отделното 

дете и за работа в мултикултурна среда; 

- Недостатъчен мониторинг и оценка на 

въздействието от иновативните дейности 

и обмяната на иновативни практики;  

- Липса на утвърдена култура за 

креативност и новации в управлението на 

институциите от системата на 

предучилищното и училищното 

образование, за сътрудничество и 

споделяне на ресурси между тях;  

- Липса на утвърдена култура за 

изграждане и развиване на ефективни 

училищни общности и на системно 

взаимодействие с родителите за 

подобряване на резултатите от 

обучението, възпитанието и 

социализацията. 

компетентностния подход; 

- Консервативни обществени нагласи и 

ограничена подкрепа за изпреварващи 

промени в сферата на образованието в 

съответствие с развитието на 

технологиите и обществото; 

 

-Недостатъчно развита система от единни 

индикатори за отчитане 

институционалния напредък (на 

училището) по определена тема в 

контекста на резултатите от обучението. 

 

 

V. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

1. ВИЗИЯ: 

 

ГПЧЕ“ Йордан Радичков“ е конкурентноспособно училище, с утвърден престиж и 

авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, 

способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическият екип 

на училището и усъвършенстването на професионалните му умения чрез включването 

му в актуални квалификационни форми на обучение, се състои от високо отговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнство, прилагащи творчество и иновативност в осъществяване на образователно-

възпитателния процес за изграждане на учениците като граждани на Република 

България, ЕС и света. Отговорност на училищния екип е да превръща училището в 

място за образователна подготовка, възпитание и социализация на успешни личности. 

  Стратегията на училището в този динамично променящ се съвременен свят е свързана 

с идеята за изграждане на училищна общност, в която ученици, родители и учители 

работят заедно. В тази връзка, усилията на ръководството са насочени към привличане 

на възможно най-голям брой родители и  приобщаването им към училищния живот. 

 

2. МИСИЯ: 

 ГПЧЕ „Йордан Радичков“ определя своята мисия като създаване на възможно най-

добрите условия за развитие на личността и потенциала на всеки един ученик, така че 

да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Адаптиране 

на учебните 

планове към изискванията за изграждане на активно гражданско общество и създаване 
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на високоотговорно поведение на учениците за участие в обществения живот. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на 

индивидуалността и стимулиране на интересите към познание и творческите заложби. 

ГПЧЕ „Йордан Радкчков“ се отличава както с високо равнище на успеваемост на 

учениците при външното оценяване, реализация във ВУЗ и пазара на труда, така и с 

липсата на отпадащи ученици. 

Предлаганият модел на образование и работа е основан на солидарното виждане за 

човешката личност и осигурява цялостна подготовка в атмосфера на пълна свобода на 

мисълта. 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: 

 

 

В резултат на SWOT-анализа са определени 8 приоритетни области за развитието 

на образованието и обучението до 2026 година.  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ НА УЧЕНИЦИ 

Цели и дейности: 

Цел 1.1: Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

Дейности: 

 Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен подход 

при 

прилагането на ключови компетентности в сферата на образованието; 

 Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална 

интелигентност; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към развитие на способности 

да се решават проблеми; 

 Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност 

и дух 

на предприемчивост и иновации; 

 Инвестиране в изучаването на чуждите езици и придобиването на дигитални и 

комуникативни умения; 

 Разработване и прилагане на система за провеждане и оценяване на изпитите в 

системата 

на училищното образование в електронна среда; 

1. Компетентности и таланти 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7.  Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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 Формиране на умения при учениците да използват придобитите компетентности 

при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и непознати житейски 

ситуации в променяща се околна среда; 

 Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за интегриране на 

учебното съдържание, за ефективно осъществяване на междупредметни връзки. 

 Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението по всички учебни 

предмети; 

 Системно взаимодействие с родителите. 

Цел 1.2. Възпитание в ценности 

Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание; 

 Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките ценности; 

 Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света; 

 Формиране на умения за изява на активна гражданска; 

позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик; 

Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите 

Дейности: 

 Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на 

личностни и междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане 

на 

различни форми на изяви на училищно и междуучилищно, общинско ниво и др. 

 Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на децата и 

учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта 

 Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, 

регионално, 

национално и международно ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

Цели и дейности: 

Цел 2.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия. 

Дейности: 

 Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти в училището; 

  

Цел 2.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

учителя 

 Дейности: 

 Обучения в реална работна среда на учителите по професионална подготовка; 

 Насърчаване на обучението на педагогическите специалисти през целия 

живот за продължаващо професионално развитие; 

 Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически специалисти; 

 Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на 

новите технологии. 

 Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти чрез Европейска 

програма Еразъм+; 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

3.1 Създаване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и 

позитивни отношения между всички участници в процеса на образование и 

заинтересованите страни, включително за управление на конфликти. 

3.2 Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия за 

диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието и 

развитието на учениците. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

4.1 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към 

образованието;  

4.2 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците 

към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

4.3 Споделяне на добри практики за междусекторни услуги за образователна, 

социална и здравна подкрепа; 

     4.4 Съвместна работа с институциите по обхващане и включване в 

образователната система, в т.ч. проследяване на всеки случай на ученик при пътуване и 

миграция и/или в риск от отпадане, както и подобряване на междуинституционалния 

обмен на информация; 

4.5 Прилагане на индивидуален подход и персонализиранe на обучението за всеки 

ученик съобразно индивидуалните му потребности, напредъка и възможностите за 

разгръщане на пълния му потенциал.; Споделяне на добри практики при прилагането 

на индивидуален подход при обучението на учениците. 

4.6 Достъп до спортна и културна инфраструктура и обучение;  Осигуряване на 

морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби за високи постижения в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

4.7  Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, 

справяне с агресията, дискриминацията и насилието; Изпълнение на инициативи за 

повишаване на толерантността, за намаляване на агресията и кибертормоза.; 

Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители/психолози за превенция и намаляване на агресията и тормоза в училище. 

4.8 Формиране на нагласи за приемане на различията между учениците.; Подкрепа 

на дейността на ученическия съвет в училище; Засилване на взаимодействието с 

родителите и включването им в дейностите на училището. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

5.1  Активизиране на участието и екипната работа на педагогическите 

специалисти при вземане на решения, предлагане и реализиране на иновации.; 

Утвърждаване на иновативни практики, реализирани посредством мобилност, 

включително и чрез програмата Еразъм +. 

- Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена 

форма, така и в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, 

критично мислене и самооценка 

5.2 Прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и ОРЕС) чрез 

използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни методи 

на преподаване. 

5.3 ?  STEM ? 

5.4 Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване 

на рискове, заплахи, фалшивите новини и др. . 

5.5 Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната 

активност и здравословното хранене; Формиране на знания и умения за живот с 

фокус към здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска 

помощ, безопасно движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и 

други. 

5.6 Реконструиране на съществуващи открити/закрити спортни площадки и 

площадки за игри.; Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци в 

училище; Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда в образователните 

институции. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 

Цел 6.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на 

пазара на труда 

 Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно 

ориентиране  в училище във връзка с успешната реализация на пазара на труда; 

Цел 6.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 

 Повишаване квалификацията на учителите  за прилагане на компетентностния 

подход;  

 Развитие на проектно-ориентирано учене; 
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Цел 6.3. Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода 

към цифрова и зелена икономика 

 Създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на 

дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Цел 7.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

 Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един етап 

на обучение за откриване на професионалните им интереси; 

 Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия 

живот за 

всички. 

Цел 7.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

 Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за усвояване 

техники на преподаване във формално образование и обучение, с приоритет 

придобиване на цифрови умения и дигитални методи за обучение; 

 Създаване на професионални общности от учители за обмен на добри практики 

в обучението, взаимно учене чрез отворени образователни ресурси, създаване и 

споделяне на съдържание; 

 Насърчаване на мобилността по европейски и международни програми на учащите и 

служителите и на транснационалното сътрудничество на доставчиците на образование 

и обучение; 

 Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в 

подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия 

живот; 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

Цел 8.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните 

институции към управление, основано на креативност и иновации 

Утвърждаване на училищните съвети като ефективен участник в училищния живот и в 

организационното развитие на училището. 

 Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни и 

микроучилищни (класни) общности между учители, ученици, родители и други 

заинтересовани страни; 

 Утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението на институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование; 

 Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески решения 

на всички участници в образователния процес. 

Цел 8.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

 Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи между образователните 

институции; 

 Активизиране на обмена с преподаватели и учащи в чуждестранни 

образователни институции и включване в международни мрежи; 

 Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации; 

 Поддържане на училищната библиотека, обогатяване на библиотечния фонд в 
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образователната институция. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование: 

 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. 

 Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на 

системата за вътрешно оценяване. 

 Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 

 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. 

 Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно 

образование. 

 По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към 

личността на ученика. 

 Подобрена физическа и материална среда. 

2. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти: 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

педагогическите специалисти в училището. 

 Предоставяне на възможности за индивидуализация и диференциация при оценка 

на труда на педагогическите специалисти в училището. 

 Оптимизиране на квалификацията на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал съобразно потребностите и целите на отделния 

специалист и училищната институция. 

 Подобрен професионален профил на работещите в училището.  

3. 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: 

 Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие. 

 Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. 

 Минимизирани прояви на агресия, насилие и други негативни прояви сред 

учениците. 

 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. 

 Повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, 

олимпиади, конкурси и състезания. 

 Развитие и укрепване на формите на ученическо самоуправление. 

4. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 

активни връзки с общественост и публични институции: 

 Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и 

прозрачност на управление и състояние. 

 Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на 

училището. 
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 Удовлетворени очаквания на родителите. 

 Отваряне на училището към социалната среда. 

 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 ученици на поправителни изпити. 

 Брой ученици с наложени санкции. 

 Брой ученици с изявени дарби, 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. 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

Реализирането на целите и дейностите за изпълнение на стратегията се осъществява 

чрез: 

• средства от бюджета на училището 

• средства на Училищно настоятелство при ГПЧЕ „ Йордан Радичков“; 

• средства от общинския бюджет; 

• средства от национални програми и проекти; 

• дарения от спонсори; 

• собствен труд за естетизиране на класните стаи; 

• собствени приходи от отдаване под наем. 

 

VІІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на Стратегията за развитие на 

ГПЧЕ „ Йордан Радичков“ е да се осигури навременното и качественото й изпълнение. 

Разнообразието на дейностите изисква всяка от тях да бъде обект на мониторинг. 

Реализацията на Стратегията се осъществява чрез отчитане на дейностите за 

изпълнение на целите за всяка учебна година от периода: 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026  Отчетът на изпълнението след края на всяка учебна 

година се изготвя и представя на Педагогически съвет. Стратегията за развитие на 

ГПЧЕ „ Йордан Радичков“ - Видин за периода 2021-2026 г. е отворен документ, който 

може да бъде актуализиран в началото на всяка учебна година. 
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