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I. УВОД 

 
Промените в обществото пряко засягат образователната система, защото тя е 

неразривно свързана с тях, носи своите отговорности за интелектуалното, просветно, 

професионално, културно и ценностно равнище на нацията.  

Съвремието изисква от българското училище да се адаптира към динамичното 

развитие на процесите в социалната действителност, да търси и утвърждава нови подходи 

и принципи, да представя виждания, съобразени с новите държавни образователни 

изисквания. Това е предпоставка за създаване на условия за изграждане на свободна, 

морална, образована и инициативна личност, утвърждаваща законите, правата, езика и 

религията на другите. 

Учебно-възпитателният процес е и трябва да бъде насочен към формиране на 

инициативни и дейни личности, приобщени към общочовешките ценности, които 

успешно да се справят в съвременните условия на живот. За да се реализира всичко това, 

училището трябва да предостави на своите възпитаници преди всичко нужните условия за 

протичане на учебно-възпитателната дейност, да създава и стимулира/, да мотивира 

благоприятна среда за подрастващите, да осигурява необходимата информация за 

динамиката на социалната действителност и възможностите им за адекватна реализация в 

обществото. 

Стратегията на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” продължава традицията на 

практики, доказали се като функционално успешни през годините, но акцентира върху 

редица промени. Основната цел е да се осигури качествено и достъпно образование, което 

успешно съчетава националните традиции с модерния космополитен свят, да превърне 

училището в институция, в която се създават условия за личностно развитие чрез 

формиране на ключови компетентности и умения. 

Стратегическата рамка е изготвена в синхрон с перспективите, заложени в 

актуални стратегически документи на европейско ниво, които очертават общо 

споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано 

образование.  

При изпълнение на целите на Стратегическата рамка се придържаме към 

следните принципи: 

 

 Партньорство и координираност - активно взаимодействие и синхронизиране 

между образователните институции, 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; 

 Последователност – изпълнение на Стратегията независимо от политическия, 

социалния и икономически аспект и гарантиране на целенасоченост и 

последователност при прилагане на политиките; 

 Иновативност – определяне на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 

целите заложени в Стратегията; 

 Значение, отчетност и трайност на резултатите – осигуряване на дългосрочни 

ефекти от постигнатите резултати; 

 Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – информираност 

на обществото. 
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Стратегията ще бъде изпълнявана на базата на един план и отчитана с междинен и 

финален аналитичен доклад. Включените в нея цели, мерки и индикатори за резултат ще 

бъдат актуализарани в зависимост от постигнатия напредък или при необходимост. 

Поставените стратегически цели ще се изпълняват в сътрудничество с всички 

отговорни институции и заинтересовани страни. 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИТЕ И СЛАБИ 

СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И РИСК) ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ (SWOT) 

 
 Четиригодишната рамка за развитие на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” е за периода 

2021 – 2025 г. Разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1), чл. 263. (1) и чл. 269. (1) 

от ЗПУО и чл. 7. (1) от ЗФУКПС.  

 

Нормативна основа на настоящата Стратегия са:  

 Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/; 

   Държавни образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО; 

   Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот; 

   Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

   Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

   Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности /Стандарт за приобщаващо образование/; 

 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст; 

 Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата; 

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 

 Спецификата на конкретното училище от стандарта за институциите и др. 

 

Тя е изготвена и въз основа на опита на педагогическия състав и административното 

ръководство в сферата на образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети 

отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и 

представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на 

личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която 

водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и 

младите хора и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението. 

 96. СУ „Л. Н. Толстой“ е създадено през 1982 година. През 1983 година училището се 

премества в своя сграда. От създаването си  до 1989 г. е носило името 96 ЕСПУ „Леонид 

Илич Брежнев“, с преподаване на руски език. От 1996 г. става 96 СОУ „Л. Н. Толстой“ с 

изучаване на чужди езици. В училището започват да се изучават английски, испански и 

немски език. През годините на своето съществуване то се утвърждава като едно от най-

реномираните и търсени училища на територията на район Люлин.  
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В училището се обучават 960 ученици, разпределени в 40 паралелки от първи клас до 

дванадесети клас и работят 80 педагогически специалисти. Училището разполага с 

класни стаи за учениците от 1. до 12. клас и компютърни кабинети с локална мрежа 

и достъп до интернет, кабинет по музика, физкултурни салони, фитнес зала, медицински 

кабинет, бюфети, стол, както и мултимедии и компютър във всяка класна стая, безжичен 

интернет достъп до всяка точка на сградата, интерактивни дъски и преносими компютри 

за всеки учител. 

В 96. СУ се обучават ученици в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на 

обучение. Демографската криза, както и местоположението на училището в краен 

комплекс, ежегодно влияе върху приема на ученици в първи клас. Анализът на 

движението на ученици показва, че преместванията са поради семейни причини, смяна на 

местоживеенето или напускане на страната. 

   От 2020 г. се забелязва тенденция за увеличаване броят на желаещите ученици 

да бъдат приети в пети и осми клас в 96. СУ. 

Учениците от училището участват в състезания и конкурси на общинско, областно 

или национално равнище. Завършилите средно образование продължават обучението си 

във  висши училища и колежи в страната и чужбина. 

96. СУ „Л. Н. Толстой“ е общинско училище и се финансира от единен разходен 

стандарт на база брой ученици. Финансови средства училището получава и чрез работа по 

различни проекти, наеми и др. 3а постигане на целите си училището работи активно в 

партньорство с Обществения съвет, синдикалните организации към СБУ и КТ 

„Подкрепа“, както и с органите на местната власт. 

Учениците и учителите са участвали в много международни и национални програми и 

проекти. 

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) през 2016 г. настъпват промени в образователните политики. 96. СУ „Л. Н. 

Толстой“ започва да си партнира с родители, социални партньори, работодатели и 

граждани, за да стане училището по разпознаваемо и подкрепено във всички свои 

инициативи. 

Развитието на педагогическите специалисти става приоритет. Една от целите е и 

повишаване статуса на учителската професия в дългосрочен план. Важен фактор за 

гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти и превръщането и не само в право, но  и в задължение /чл. 

219, ал. 1,т. 5 и ал. 2, т. 4 от ЗПУО/. В съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното развитие на всеки учител,  

адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите 

специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на 

дейността им с постигнатите резултати. Ръководството и педагогическите специалисти в 

96. СУ ясно съзнават, че взаимодействието с родителите следва да се развива и надгражда, 

както във възпитателната работа, така и в процеса на обучение. 

В училището успешно функционира Обществен съвет, учреден през 2016 година. 

Ученическият съвет в 96. СУ е форма за ученическо самоуправление /чл. 171, ал. 1,  

т. 10,11,12 от ЗПУО/, чрез която учениците участват в обсъждането и решаването на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и 

предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

факултативни часове и училищния учебен план. Училищното ръководство 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1; 

                                                                  тел: 0876 77 13 08   

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

 
 

6 
 

съдейства на учениците от училищния съвет да получават подкрепа и от органите на 

местното самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността. 

Започва политика за приобщаване, която е насочена към създаване на условия за подкрепа 

на индивидуалността на всеки ученик и създаване на възможности за развитие и участие 

във всички аспекти на живота. Екипът на 96. СУ осигурява и подкрепа за личностно 

развитие на ученици със специални образователни потребности. Назначава се ресурсен 

учител и се оборудва специален кабинет. Подобрява условията за превенция на отпадане 

от училище и за мотивация за учене, чрез клубове по занимания по интереси. Новите 

промени в Наредбата за приобщаващото образование и в Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование през 2018 г. 

дават възможност заниманията по интереси да се организират в съответствие с желанията 

на родителите и самите ученици от 96. СУ. 

Във връзка с превенция на насилието и тормоза и създаването на подкрепяща и 

сигурна среда училището има изграден добър механизъм и през 2021 г. назначава 

психолог. Ръководството и педагогическите специалисти са наясно, че за превенция и 

справяне с агресията и насилието в училище е важно привличането на родителите като 

активни партньори. 

Политиката на приобщаващото образование се надгражда с различни мерки за подкрепа 

на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. 

Кариерно ориентиране на учениците с цел подготовка за преход към следващата 

образователна степен и мотивация за продължаване на образованието си. 

След влизането в сила на ЗПУО и утвърдените държавни образователни стандарти 

(ДОС), от учебната 2017 / 2018 година в училището влизат в действие нови учебни 

програми и планове. С новите промени ролята на учителя от източник на информация се 

променя на  партньор и наставник. Педагогическите специалисти в 96. СУ съзнавайки 

промените започват да прилагат нови методи и подходи в обучението на учениците, за да 

го направят по-привлекателно и да изградят нагласи за учене през целия живот. Така през 

2017 г. 96. СУ „Л. Н. Толстой“ става иновативно училище. То е включено в Списъка на 

иновативните училища за 2021 г. с иновацията „Математика с динамични конструкции“. 

Придържайки се към линията на STEM обучението, в прогимназиален етап изучаването 

на математика чрез динамични конструкции би доразвило и надградило уменията на 

учениците да откриват закономерностите в математиката и логическите връзки“ чрез 

правене“, което ще им помогне да превърнат знанията в реални умения. 

С помощта на динамичен софтуер за кратко време могат да се осъществят редица 

наблюдения, учебноизследователска дейност в час – учебна дейност на учениците за 

формиране на практически и теоретични знания за предмета математика на основата на 

изследване, преобразуване и експериментиране с него. 

Проектът  „Успешни с JUMP Math“, по който продължаваме да работим, цели повишаване 

постиженията на учениците в начален етап по математика, развитие на критично мислене 

и увереност в себе си; повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето. Това е 

иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала 

на всяко дете. Тя постига целите като насърчава разбирането на математиката, предлага 

комбинация от задълбоченост, надграждане, постоянно оценяване, разнообразие от 

подходи в преподаването. 

96. СУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“. Студенти от Геолого-

географския факултет провеждат педагогически практики в училището.  
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Дигитализацията на учебния процес е важен елемент на модерното училище, чрез който 

се оптимизира процесът на обучение и училището участва по Национална програма „ 

Информационни и комуникационни  технологии (ИКТ) в училище“ на МОН. От 2018 -

2021 г. поетапно  изгради защитна безжична мрежа в училище. 

От 2020 г. усилията са насочени и към ускорено усвояване на знания и умения за 

работа в дигиталното общество. Същата година е поставено началото с реализирането на 

Държавния план-прием след 7 клас на профилираща паралелка от направление STEM. 

Фокусът е върху обучение, образование и възпитание на учениците в изучаване на 

природни науки, математика и технологии.  

От следващата година 96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ и  Нов 

български университет започват партньорство, което обхваща множество проекти, 

кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми.  

Усилията  се фокусират върху основополагащите знания за тенденциите в развитието на 

икономиката, както и знания за възможностите за трансфер на „ноу-хау” и добра практика. 

Подписва се съвместно сътрудничество и с Университета за национално и световно 

стопанство.  

Мерките за дигитализацията в 96. СУ дават възможност да не се прекъсне 

образователният процес след началото на пандемията от COVID-19, но за да е по-добре 

подготвено за предизвикателствата кандидатства по НП „Равен достъп в условия на 

кризи“ на МОН. Следващата година училището успява успешно да премине в 

дистанционен режим на работа. 

Продължават усилията за модернизация и обновяване на образователната 

инфраструктура и на материалната база в 96. СУ. Гаранция за добро управление е и 

умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни 

източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от 

приоритетните си задачи. 

Постигнатото до момента трябва да продължи да се надгражда, за да може 

училището да отговори на предизвикателствата на бъдещето. 

По отношение членството в Европейския съюз: 

 

 нарастват изискванията към институциите и 96. СУ предприема необходимите 

политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция / 

чл.22, ал.2, т. 15 от ЗПУО/; 

 повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои 

училището да разработва програми в разширената подготовка по  
гражданско, здравно и екологично образование /ДОС 8/, в които да се изучават 

интегрирано учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, 

здравното образование, предприемачеството,  

управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, 

населението и околната среда, както и такива, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. /чл.76, ап. 5 ЗПУО/; 

 повишават се възможностите за участие в европейски проекти и  програми 

/алтернативни източници на финансиране/; 

 разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове 
(оперативна програма "Човешки ресурси", оперативна програма  
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„Регионално развитие") —/необходимост от постоянно обучение на екипи за 

работа по проекти и програми/.  

 

По отношение на системата на училищното образование: 

 

 приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика /чл. 3, ал. 2, т. 3 

от ЗПУО/; 

 ниска мотивация за учене;  

 преодоляване на пречките пред ученето /чл .3, ал .2, т. 3 ЗПУО/ Програма за 

равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи; чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО/; 

 в рамката са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност/чл. 3 от ЗПУО/, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация npu провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

 приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен 

език; 

 иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията 

на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране 

на резултатите от иновациите; / залегнала изцяло в политиката за високо качество 

на резултатите от обучението по всички учебни предмети/; 

 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 

предучилищното и училищното образование са ръководните начала за ефективното 

управление на образователната институция; 

 автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

 интегритет на науките- изучаване на учебни предмети от областта на 

глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на финанси и програмирането, защитата 

на родината, населението и околната среда /чл.76, ал.5 ЗПУО/. 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Автономия по отношение на 

управлението на делегиран бюджет; 

Частична автономия по отношение на 

училищни учебни планове и програми; 

Добре разработена система за 

финансово управление и контрол в 

публичния сектор; 

Необходимост от адекватни училищни 

политики за развитие; 

Практическа подготвеност на 

директора във връзка с изграждане на 

училищни системи за качество; 

Училищна програма за повишаване на 

качеството; 

 

 

 

Вътрешноучилищни критерии за 

установяване качеството на 

образование; 

Наличие на счетоводна политика на 

образователната институция; 

Адаптиране на системите за 

финансово управление и контрол в 

образователната институция спрямо 

стандарта за финансиране към ЗПУО; 

Процедура по разделянето на 

отговорностите по вземане на 

решения, осъществяване на контрол и 

изпълнение; 

 

Система за двоен подпис; 

Разработване на бюджета съобразно 

действащата нормативна база; 

 

Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата от 

бюджета и извънбюджетните приходи. 

Училището прави тримесечни отчети, 

които публикува на интернет 

страницата си; 

 

Обществените поръчки по ЗОП се 

качват на интернет страницата на 

училището; 

Наличие на процедури по постъпване 

и разходване на извънбюджетни 

средства; 

 

Базово училище на СУ; 

 

Партньорства с НБУ и УНСС; 

 

Средствата от собствени приходи 

могат да бъдат увеличени; 

 

Недостатъчна активност на 

педагогическите специалисти при 

търсене на възможности за 

финансиране чрез кандидатстване по 

проекти и програми; 

 

Насоки: 

Квалификация на кадрите за 

разработване и управление на проекти; 

 

Квалификация  при овладяване на 

компетентности по чужди езици; 

Недостатъчна мотивация на 

педагогическите специалисти за 

участие в извънкласни дейности, 

отнасящи се към гражданското, 

екологичното и интеркултурното 

образование; 

 

 

 

 

Необходимост от повече съвместни 

инициативи; 

Наличие на квалифицирано 

ръководство на 96. СУ – директор и 

зам.-директори по учебна дейност и 

АСД; 

Необходимост отдейности, касаещи 

повече приемствеността и 

възможностите за взаимозаменяемост; 
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Насоки: 

Осигуряване допълнителна 

квалификация на зам.-директорите. 

Наличие на правоспособни 

педагогическите специалисти по 

всички учебни предмети; 

Професионално отговорни и 

подготвени педагогически съветник, 

психолог и ресурсен учител; 

 

Високи образователни резултати 

при външно оценяване и ДЗИ, 

висок процент на прием във ВУЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатъчна чуждо езикова 

грамотност; 

 

 

Увеличаване на приема след VІІ 

клас; 

 

 

 

Насоки: 

Включване на педагогическите 

специалисти в по-голям брой обучения 

за овладяване на компетентности за 

чужди езици; 

 

Разработването на училищната 

програма за квалификация, адекватна 

на нуждите на педагогическите 

специалисти в съответствие с 

професионалния им профил; 

 

Наличие на квалифициран и 

компетентен непедагогически 

персонал; 

 

Необходимост от повече 

приемственост и възможност за 

взаимозаменяемост; 

 

Реализиране на плана за вътрешна 

квалификация на 85 %; 

 

Реализиране на вътрешна 

квалификационна дейност спрямо 

потребностите на педагогическите 

специалисти; 

 

Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба; 

Запознаване на педагогическия екип 

със Стандарта за физическата среда и 

Стандарта за информация на 

документите; 

Правила за работа на 96. СУ в условия 

на COVID-19; 

 

 

 

Необходимост от ремонт на 

помещението за архивиране на 

документите; 

Наличие на мерки за адаптиране на 

ученика към училищната среда; 

 

Училището има охрана и 

видеонаблюдение; 

Необходимост от видеонаблюдение 

във всички кабинети, физкултурните 

салони и до всички точки на дворното 

пространство; 
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Частично модернизирана материална 

база; 

 

Няколко изцяло ремонтирани 

кабинета; 

 

 

Необходимост от турникет за контрол 

на достъпа на входа. 

 

Необходимост от ремонтиране и 

модернизиране на кабинети; 

 

Да се осигурят допълнителни зали с 

компютърни конфигурации, проектори 

и подходящ софтуер; 

Необходимост да се обновят 

компютърните кабинета; 

 

Обучение на педагогическите 

специалисти по всички учебни 

предмети с различни специализирани 

софтуерни продукти; 

Периодично споделяне на добри 

педагогически практики, като 

иновативно училище; 

Разширяване на дейностите по 

превръщане на училището в желана 

територия на учениците; 

 

Липса на сътрудничество между 

институциите  за споделяне на 

ресурси; 

 

Периодичен анализ на резултатите от 

вътрешно и външно оценяване на база 

постигнати резултати; 

 

Поставяне на цели и реализиране на 

дейности  с цел изготвяне на 

обективна самооценка на база 

резултати от проведеното оценяване; 

 

Скали за оценяване са изготвени по 

всички учебни предмети. 

 

Липсва регистър на резултатите на 

регионално и национално ниво, според 

който училището да се съпостави с 

други училища от София и страната. 
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III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МИСИЯ 

 

Динамиката на XXI век, бързите темпове на развитие във всички обществени 

сфери, поставят пред образованието, обучението и ученето множество предизвикателства. 

През следващите четири години основната и функционалната грамотност в областта на 

четенето, математиката и природните науки трябва да се доразвиват. Заедно с това  

педагогическите специалисти в 96. СУ ще акцентират върху свързващите умения като 

критично мислене, изказване на информирано мнение, инициативност, насочено към 

решаване на проблеми и развиване на умения за работа в екип на учениците. Ще нараства 

търсенето на качества на личността като етично поведение, любознателност, адаптивност, 

социална отговорност и приемане на различията. Затова училището ще се стреми да 

формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с изразено гражданско 

съзнание и поведение, способни за ефективна гражданска реализация. Възпитанието и 

обучението на учениците да се осъществява според държавните образователни стандарти 

и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Учениците на 96. 

СУ да бъдат достойни граждани на България, Европа и света като в този процес пряко 

трябва да са ангажирани и родителите. Прилагането на целенасочени политики за 

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

образованието. За да се справят учениците с предизвикателствата, е необходима промяна 

в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на ценности 

и нагласи. Необходимо е учителите да са креативни, иновативни и вдъхновяващи. Трябва 

да умеят да мотивират сегашните и бъдещи ученици на 96. СУ за търсене на нови знания 

и формиране на изследователски и творчески интереси. Те съзнават, че е необходимо да 

провокират у учениците стремеж към постоянство, развитие и взаимопомощ. Прилагането 

на тези политики ще повиши качеството на образованието. 

Важно е да променяме средата и методите на преподаване с темпове, паралелни 

или изпреварващи динамиката на променящия се свят. Дигитализацията и новите 

технологии променят света и структурата на професиите. Тези промени изискват 

фокусиране на образователния процес върху математиката и технологиите. Изискват 

работа върху формирането на умения за гъвкавост и адаптивност у учениците. Те трябва 

да имат достъп до качествено образование, свързано с дигитализацията и ще са подготвени 

за възникващите нови професии. 

Затова политиката на 96. СУ ще бъде насочена към привличането на повече 

ученици в тези професионални направления. Екипът разбира необходимостта от нови 

професионални умения, прояви на творчество, гъвкавост и мобилност. 

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

предизвикателствата пред нашето общество. 96. СУ като иновативно училище споделя и 

обменя опит с други иновативни училища за по-бързото прилагане на компетентностния 

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

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

всички образователни етапи е важно за професионалната им и житейска реализация. 

Училището търси и устойчиви и ефективни решения за трайното приобщаване на 

всеки ученик. Усилията на педагогическите специалисти са да обучават, възпитават и 

социализират ученици, независимо от социално-икономическия статус на семейството и 

майчиния език. Взаимодействат си с родителите за формиране на положителни нагласи 
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към образованието и за превръщането им в пълноценни участници в образователния 

процес. Усилията им и в бъдеще ще са насочени към осигуряването на най-благоприятна 

образователна среда за всеки ученик в условия на толерантност, уважение към културното 

многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация. Такива 

ценности учителите формират и в учениците. 

Важен показател за формирането на положителна атмосфера в училище е 

отношението между учители и ученици, както и между самите ученици. Учениците 

постигат по-високи резултати, ако възприемат учителя си като по-ентусиазиран и с 

положителна нагласа към областта, която преподава. От друга страна учениците, които са 

обект на тормоз, са по-склонни да пропускат учебни дни. 

В същото време нередовното посещение на учебни часове води до занижаване на 

образователните часове. Нарушаването на дисциплината оказва пряко влияние върху 

постиженията на учениците. Мерките за превенция на агресията и тормоза и за 

недопускане на дискриминация в училище създават сигурна, безопасна и подкрепяща 

атмосфера. 

През следващите четири години е необходимо политиките на 96. СУ за качествено 

приобщаващо образование да бъдат трайно надграждани. Важно е и пълноценното 

включване и приобщаване в образователния процес на ученици със специални 

образователни потребности, от уязвими групи и др. Ще трябва да акцентираме върху 

индивидуалния подход на преподаване и учене, отчитащи  индивидуалния напредък на 

всеки ученик. Да се прилагат мерки за адаптация и плавен преход от семейна към 

образователна среда и при преминаването между отделните етапи и степени на 

училищното образование. От значение ще бъде сътрудничеството между детските 

градини и училището, държавните и местните органи в социалната и здравната сфера, и 

не на последно място местните общности. 

Тези процеси изискват бърза адаптация на училището към външните въздействия 

и използване в максимална степен на вътрешните фактори. 

 

IV. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

Отчитайки променената социална среда и роля на образованието, обучението и 

ученето в съвременните общества, както и постиженията и проблемите пред 

образованието, настоящата Стратегическа рамка на 96. СУ формира Визията в 

обучението и възпитанието, както и образователна средата за четиригодишния 

период: 

 

 През 2025 година учениците на 96. СУ да завършат училищното си образование 

като функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни 

граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия 

живот. 

 Модерна и уютна образователна среда.  

 

Осъществяването на Визията ще доведе до следните резултати: 

 

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ през 2025 година да предложи максимално сигурна, 

здравословна, екологична и подкрепяща среда, където се срещат образователни традиции, 

иновативни педагогически решения и дигитално развитие. Непрекъснато да се развива 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1; 

                                                                  тел: 0876 77 13 08   

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

 
 

14 
 

като пространство за учене и развиване на интересите, за отдих и взаимодействие между 

деца, ученици, родители и местна общност, обединени от споделени ценности за 

постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и  можещи личности, способни да 

правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална 

среда. 

 

Педагогическият специалист през 2025 година да е компетентен, подкрепящ, 

диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на 

личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява 

учениците, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в 

различни житейски и професионални ситуации. Да помага на учениците за тяхното 

когнитивно, творческо, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с 

родителите и заинтересованите страни. 

 

Учениците на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ през 2025 година да притежават 

компетентности и да се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия 

живот. Да притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация и за 

принос към обществото. Да са активни граждани, които съхраняват традиционните 

ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие. 

 

В резултат на SWOT- анализа са определени 6 приоритетни области за развитието на 

образованието, обучението в 96. СУ до 2025 година. Приоритетните области обхващат 

всички значими хоризонтални предизвикателства в образованието и обучението на 

ученици, при следване на цялостен подход и в съответствие с определените политики: 

 

1. Компетентности и умения 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотена училищна общност и системна работа с родители 

4. Трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6.   Организиране на образователно - възпитателния процес, чрез включване на 

ефективна система за обучение и учене 

 

Приоритетна област 1 

       Компетентности и умения 

 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде 

развитието на личностния потенциал на ученика, осигуряване на условия за 

удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и 

талантите му. 

За реализирането на целите на политиката ще се осъществява ефективно партньорство  с 

родителите и другите заинтересовани страни. 

 

Цели и групи мерки: 

Цел 1.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на

 ключовите                   компетентности и на умения за живот и работа  
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 Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен 

подход при прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното 

образование, неформалното обучение и информалното учене; 

 Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална 

интелигентност от самото постъпване в училище; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване 

на ключови                    компетентности и 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 чужди езици и придобиването на дигитални и 

комуникативни умения; 

 Развитие на ключови компетентности и умения за живот,  чрез средствата и 

формите на различните изкуства, науки, технологии и спорта; 

 Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства за 

постигане на  очакваните резултати от обучението; 

 Развитие на система от инструменти за измерване на постигането на основни 

резултати от обучението в хода на вътрешно оценяване; 

 Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности, с акцент върху 

функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните 

науки, както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на 

проблеми в екип; 

 Разработване и поддържане на система за представяне на тенденциите в 

постиженията на учениците; 

 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 и за работа върху усвояване на свързващите 

компетентности у учениците; 

 Интегриране на дигитална и медийна грамотност в обучението по всички 

учебни  предмети; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у учениците 

на ключовите компетентности и на умения за живот и работа. 

Цел 1.2. Възпитание в ценности 

 Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в 

класните стаи, благоприятстваща формиране на социални и граждански 

компетентности; 

 Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и 

култура; 

 Възпитание, насочено към изграждане у учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и 

сътрудничество; възпитание в доброта; 

 Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките 
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ценности; 

 Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и 

екстремизъм, водещи до  разделение, дискриминация, разпространение на 

фалшиви новини и омраза в обществото; 

 Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, 

културата, религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда, 

устойчивостта; 

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна 

гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците. 

 

Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите у учениците 

 Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието 

на личностни и междуличностни умения; 

 Задълбочаване на сътрудничеството с други училища и центровете за подкрепа 

на личностното развитие; 

 Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на 

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; 

 Предоставяне на материални и морални стимули на учениците с изявени 

интереси  в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата 

и спорта; 

 Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални 

партньори и неправителствени организации в подкрепа на заниманията по 

интереси и извънучилищните дейности; 

 Създаване на подходящи условия в училище за откриване и развиване  на 

умения и таланти чрез разнообразни педагогически форми и дейности по 

интереси. 

 

Приоритетна област 2 

Мотивирани и конструктивни учители 

 

Качественото образование изисква  да бъде реализиран моделът на преподаване и 

учене, основан на компетентностния подход. Ще се работи в посока повишаване 

мотивацията за усъвършенстване на педагогическите специалисти. 

 

Цели и групи мерки: 

Цел 2.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия 

 

 Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит; 

 Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия 

педагогически опит чрез различни форми на изява – Дни на отворените врати, 

събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.;  

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1; 

                                                                  тел: 0876 77 13 08   

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

 
 

17 
 

 Открити педагогически практики; 

 Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти; 

 Привличане и включване в образователния процес на представители на 

бизнеса, висши училища, научни организации и др. 

 
Цел 2.2. Развитие на компетентностите  на педагогическите специалисти в 

съответствие с променящата се роля на учителя и променящата се среда 

 

 Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти 

през целия живот за продължаващо професионално развитие; 

 Изграждане на партньорства  между училището и висшите училища и           

образователните институции за провеждане на практики на учители; 

 Изработване и прилагане на система за проследимост на придобитите 

квалификации и на необходимостта от продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти; 

 Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни методи 

на преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност в 

обучението по всички учебни предмети и др.; 

 Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 

даровити ученици, с ученици със специални образователни потребности и в 

мултикултурна среда; 

 Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни; 

 Оценка на въздействието на политиката за последващата квалификация на 

педагогическите специалисти. Изработване и прилагане на система за 

проследяване на ефекта от обученията за професионално развитие на учителите 

на училищно ниво. 
 

Приоритетна област 3 

Сплотена училищна общност и системна работа с родителите 

 

Пътят към по-привлекателно училище и по-качествено образование минава 

през ефективните училищни общности, обединени от общо споделена система от 

образователни ценности. Ще се  прилагат политики за създаване и задълбочаване на 

връзките и взаимодействието в училищната общност между всички участници в 

образователния процес (ученици, учители, други специалисти, непедагогически 

персонал и родители), с местните власти и местната общност, както и с институции 

и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно 

развитие на учениците. Те ще се осъществяват в условията на равнопоставеност и 

диалог и ще са насочени към постигане на споделена визия за развитието на 

училището. Сърцевината на тези политики ще бъде утвърждаването на устойчив, 

позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, 

на чувството за общностна принадлежност и стремеж към по-добри постижения. 

 

   

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1; 

                                                                  тел: 0876 77 13 08   

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

 
 

18 
 

 

 Цели и групи мерки: 

Цел 3.1.  Създаване и развиване на ефективна училищна общност 

 

 Прилагане на система от мерки и правила за ефективно функциониране на 

училищната                                       общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите 

на всички членове на общността, с акцент върху семейството; 

 Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички 

участници в процеса на образование и заинтересованите страни, 

преодоляването на конфликти, стереотипи, предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи; 

 Насърчаване училищната общност в планиране и реализиране на училищни                  

събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

 Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни 

заинтересовани групи, които да подпомагат включването на учениците в 

образованието, трайното им приобщаване и повишаването на образователните 

им резултати; 

 Създаване на училищното пространство и инфраструктура с оглед превръщане 

на училището, като център на общността и място за диалог (дружелюбна 

училищна среда). 

 

Цел 3.2.  Обединяване на ресурсите на семейството и училището за        пълноценното 

развитие на учениците 

 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване  и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, 

развитието и образованието на учениците; 

 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 вземане на решенията за 

образованието и развитието на учениците; 

 Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и 

организации, оказващи социална, образователна и личностна подкрепа на 

учениците; 

 Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в 

обществения съвет на училището. 

 

Приоритетна област 4 

Трайно приобщаване и образователна интеграция 

 

Ще продължи изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на 

равен достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция на ученици в 

образователната институция. Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към 

гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на 
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неравенствата, мотивация на ученици и родители за образование, системна работа с 

родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния 

процес. 

Ще се засили сътрудничеството между училището с държавните и местните 

органи в социалната и здравната сфера, с родителите и местните общности. Ще се 

осигурява приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна образователна среда за 

провеждане на ефективен образователен процес, за опазване и укрепване здравето на 

учениците и за  тяхното пълноценно личностно развитие. 

 
   Цели и групи мерки: 

    Цел 4.1.  Преодоляване на местни, социално-икономически и други бариери за 

образование и обучение 

 

 Осигуряване на топъл обяд на социално слаби ученици, предоставяне на месечни 

и еднократни стипендии, достъп до образователни ресурси, осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, съгласно действащите нормативни 

уредби; 

 Осигуряване на качествени и модерни условия за учене и самоподготовка; 

 Устойчивост и надграждане на подкрепа на ученици от уязвими групи. 

 
    Цел 4.2. Взаимодействие с ученици и родители за създаване на положително 

отношение към обучението 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители за превенция на отпадането от образователната система; 

 Разработване и прилагане на конкретни дейности за съвместна работа на ученици 

и родители и извън училище; 

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително 

отношение към училището; 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната  система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

 Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в  образователната система и проследяване на всеки ученик, както и 

подобряване на междуинституционалния обмен на информация. 

 

 Цел 4.3. Развитие на педагогическите специалисти 

 

 Повишаване компетентностите на учителите, педагогическия  съветник, 

психолога и ресурсния учител, чрез споделяне на опит и взаимно учене, за 

успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния 

процес; 

 Повишаване на компетентностите на учителите, педагогическия  съветник, 

психолога и ресурсния учител за работа в мултикултурна  образователна среда; 

 Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на 

непедагогическите специалисти; 
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 Подкрепа на професионалните умения на непедагогическите специалисти във 

всички степени и етапи в училищното образование за работа с родители и 

ученици;. 

 Изграждане на обмен на добри практики с друти образователни институции. 

 

Цел 4.4. Подкрепа и прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки 

ученик 

 Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход 

на ученици към условията в детската градина и училището, както и на прехода 

между                                                    отделните етапи и степени; 

 Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за 

персонализиранe на обучението за всеки ученик, съобразно индивидуалните му 

потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му 

потенциал; 

 Използване на възможностите на дигиталните технологии при 

персонализацията на обучението; 

 Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 

обучението на  учениците; 

 Обогатяване на специализираната подкрепяща образователна среда, съобразно 

нуждите на учениците; 

 Осигуряване на необходимата техника и адаптирани образователни ресурси за 

провеждане на учебния процес на учениците със специални образователни 

потребности; 

 Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби, за 

високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 

Цел 4.5. Превенция за намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 

дискриминация в училище 

 

 Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа на учениците и родителите; 

 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; 

 Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на 

агресията и          тормоза, и недопускане на дискриминация; 

 Изграждане/модернизиране на системите за сигурност и контрол на достъпа в 

училище; 

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог, провеждане на 

кампании за  толерантност и намаляване на агресията на учениците; 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители 

– учители/психолози за превенция и намаляване на агресията и тормоза в 

училище. 

 

 

 

 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg


96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1; 

                                                                  тел: 0876 77 13 08   

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

 
 

21 
 

 

 Цел 4.6. Разширяването на възпитателната функция на училището 

 
 Споделяне на добри практики и иновации във възпитателната дейност на 

училището с други образователни  институции; 

 Формиране на нагласи за приемане на различията между учениците, основани 

на                              раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия; 

 Подкрепа на дейността на ученическия съвет и ученическото 

самоуправление в   училище; 

 Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в 

дейностите на училището. 

 

Приоритетна област 5 

Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 

Иновациите в образованието целят промяна на начина на преподаване и 

създаването на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на 

образователния процес. Те развиват креативното мислене и творчеството в процеса на 

обучение. 

Дигиталните умения и компетенции са приоритет на всички. Училището също ще 

насърчава и формира тези умения у учениците. 

Ще прилага образователни политики за създаване на гражданска, здравна, 

екологична и спортна култура.   

 

Цели и групи мерки: 

Цел 5.1. Насърчаване и развитие на училищната общност за иновации 

 Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

образователното съдържание, методите на преподаване и образователната 

среда; 

 Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във 

всички сфери на училищния живот сред ръководството и учителите; 

 Развиване на екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на 

решения, предлагане и реализиране на иновации; 

 Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни 

ресурси; 

 Създаване на механизми за самооценка на иновационните дейности, 

посредством  споделяне на иновативни практики и постижения от страна на 

учители и  учениците; 

 Разработване и прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране 

на личното творчество на всички в образователния процес; 

 Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез 

приобщаващи иновативни дейности. 
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Цел 5.2. Иновации в образователния процес 

 

 Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за 

прилагане на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за 

учене, трайно знание и професионална ориентация в областта на високо 

технологичните индустрии; 

 Създаване на ученическа научно-изследователска общност в училище и STEM 

среда съвместно с представители от университети и бизнеса; 

 Сътрудничество и споделяне на ефективни иновации с други иновативни 

образователни институции и неиновативни училища. 

 

Цел 5.3. Иновации в образователния процес 

 Подобряване на образователната среда чрез създаване на училищен  център със 

STEM среда – иновативен учебен център с фокус върху STEM, като нов модел 

на учене и включва промяна в образователната среда, учебното съдържание, 

преподаването, организацията и управлението на училищните процеси;  

 Изграждане на естетични, модерни и гъвкави пространства в училище, които 

да осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на  обучението и 

иновативните практики; 

 Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед провеждане и 

участие в иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до информация и 

приобщаване на всички от училище в иновационните процеси; 

 Прилагане на иновации в удобни и достъпни пространства, включително 

„зелени класни стаи“ в училището. 

 

Цел 5.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

 Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на 

традиционното учене                         съобразно възрастта на учениците; 

 Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в 

онлайн среда и за  разработки и използване на дигитално учебно съдържание; 

 Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за 

създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално 

съдържание; 

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

рискове, заплахи, фалшивите новини и др.; 

 Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за 

спазване на правилата за работа в мрежата на ученици в училище; 

 Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в интернет на 

учениците от ръководителя на компютърния кабинет, съвместно с интернет 

доставчика; 

 Надграждане на облачната среда за обучение в училище, въвеждане на 

специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните 

резултати; 

 Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците 

в училище; 
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 Обзавеждане на всички учебни кабинети със съвременно оборудване за работа, 

с дигитално учебно съдържание и превръщането им в дигитални класни стаи; 

 Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа 

за обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на 

епидемии, природни бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в 

рискови категории и не могат да посещават училище поради здравословни 

причини или са със специални образователни потребности; 

 Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали 

ефективността си           безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и 

учители; 

 Разработване и осигуряване за безвъзмездно ползване на дигитални 

образователни ресурси                     за учениците. 

 

Цел 5.5. Устойчиво развитие в образованието 

 Осъществяване на специализирани обучения на учители за ефективно 

педагогическо              взаимодействие в съответствие с принципите за устойчиво 

развитие; 

 Въвеждане на дейности по опознаване на природата; 

 Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната 

активност и здравословното хранене на учениците; 

 Изграждане на партньорство и съвместни политики на всички нива 

(национално, регионално, локално и институционално) за постигане на целите 

за устойчивото развитие; 

 Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 

 Реализиране на дейности за популяризиране на европейските инициативи в 

областта на образованието за устойчиво развитие; 

 Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус 

към здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, 

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

с активното участие на  родителите; 

 Създаване и използване на отворени образователни ресурси за устойчиво 

развитие.  

 

Цел 5.6. Модернизиране на образователната база към устойчиво развитие 

 

 Изпълнение на дейности, свързани със създаването на цялостен обновен 

облик на 96. СУ „Л. Н. Толстой“; 

 Изпълнение на технологични решения за модернизация на училището и на 

средата на обучение; 

 Ремонт на кабинети и физкултурния салон, създаване на кътове за занимания 

по интереси; 

 Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в 96. СУ; 

 Обновяване на прилежащия двор; 

 Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда. 
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Приоритетна област 6 

Организиране на образователно - възпитателния процес, чрез включване на 

ефективна система за обучение и учене 

 

Цел 6.1. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците 

 Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния  материал, 

съобразен с ДОС и учебния план на училището.  Предварително планиране 

целите на урока, тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване; 

 Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с  резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото  оценяване; 

 Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове;  

 Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо             равнището на 

подготовка и различните потребности на  учениците; 

 Предварителна подготовка на учебни материали за урока; 

 Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи 

за проучване, презентации, информационни съобщения и др. 

 

Цел 6.2. Изграждане на ясна и методическа обоснована структура на уроците 

 

 Включване на значителна част от учениците в отделните структурни  елементи 

на урока и събуждане на интереса им, както и на потребност от аргументирана 

позиция и защитата и; 

 Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани  от 

учениците; 

 Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи; 

 Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на               учителя; 

 Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци; 

 Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на  умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на  учебния материал. 

 

Цел 6.3. Оценяване и самооценяване 

 Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от  обучението 

на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и 

подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, 

както и функциите на оценяването - диагностична, прогностична,  

констатираща, информативна, мотивационна, селективна; 

 Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за 

преодоляването им; 

 Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на 

учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, 

самооценяване и взаимно оценяване); 

 Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности,  придобити чрез 

неформално обучение и информално учене. 
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Цел 6.4. Изготвяне на критерии за оценяване 

 

 Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри  

практики/ за оценяване no отделни предмети и запознаване на учениците с тях; 

 Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната  година с 

ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване; 

 Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни 

учители no един предмет; 

 Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на  училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел  разработване 

на политики за подобряване на резултатите; 

 Публично оповестяване на данните. 

 

Цел 6.5. Изграждане на умения у учениците за сомооценяване 

 

 Аргументирано устно и писмено оценяване; 

 Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво 

трябва да развият у себе си; 

 Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания. При груповите 

устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени 

задачи или въпроси. 

 

Цел 6.6. Изграждане на позитивни взаимотношения ученик-учител и ученик-ученик 

 

 Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и  

учениците; 

 Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 Изграждане на позитивен организационен климат; 

 Утвърждаване на позитивна дисциплина; 

 Създаване на условия за проектно учене; 

 Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект за изграждане 

умения за работа в екип; 

 Зачитане на учениците като активни участници в образователния процес. 

 

Цел 6.7. Повишаване резултатите от обучението 

 

 Организиране от училището на състезания, конкурси и др.;  

 Планиране u реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения; 

 Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.; 

 Изграждане на екипи за работа по проекти;  

 Мотивиране на екипи от ученици, учители и други педагогически  

специалисти за участие в конкурси; 

 Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за 

работната заплата за положен допълнителен труд. 
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V. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

 Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки 

със законите и подзаконовите нормативни актове; 

 Всеобхватност - училищните политики да бъдат подчинени на местно, 

регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС; 

 Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни; 

 Документиране - документиране на идеите, предложенията и изказванията в 

процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното  

съхранение и архивиране; 

 Обратна връзка - получаване на отговори и реагиране на предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС; 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни 

възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по 

изпълнение на стратегическите и оперативни цели. 

 

 

Повишаването на авторитета на 96. СУ „ Л. Н. Толстой“ чрез изградена единна и 

ефективна система за управление е цел, чрез която да се осигури високо        качество на 

образованието и да се повиши авторитета на образователната институция, като  я 

направи търсена и конкурентноспособна. 

Стратегическата цел на 96. СУ е  ориентирана към постиженията на 

образователните политики в страната ни и тези от  ЕС. Отчитат се националните 

традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. 

Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните 

технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна 

информационно-комуникационна структура и връзките в  нея за осъществяване на 

образователните цели. На преден план се извежда  интелектуалното, емоционално, 

социално, нравствено и физическо развитие, както и     подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в 

дейностите по постигане на целите. 

 
VI. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА 

ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГЕЧЕСКИТЕ И 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

 Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета; 

 Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището; 

 Разработени актуални вътрешни нормативни актове; 

 Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика; изграждане на позитивен организационен климат;     утвърждаване на 

позитивна дисциплина; развитие на училищната               общност;  

 Изграждане на  училищни екипи за разработване на проекти; 
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 Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на 

проекти; 

 Брой национални програми и проекти, в които училището участва; 

 Разработени и актуализирани вътрешни нормативни актове по СФУК; 

 Разработени процедури по постъпване и разходване на  

извънбюджетните средства; 

 Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция; 

 Брой напуснали ученици; 

 Брой напуснали учители; 

 Утвърдени критерии за оценка на труда на учителите и служителите; 

 Брой учители, повишили квалификацията си; 

 Изграждане на Система за охрана и сигурност; Механизъм с мерки и дейности 

за адаптиране на ученика към училищната среда;  Актуализирана оценка 

на риска; 

 Увеличение на броя на учениците; 

 Брой отпаднали ученици; 

 Създадени възможности за включване на ученика в различни  училищни 

общности - клубове, школи и др; 

 Организирани от училището състезания, конкурси и др.; 

 Реализирани дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни 

знания и умения; 

 Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади,  конкурси и др. 

 Място в класациите за кандидатстване на ученици за прием в I и VIII клас; 

 Осигурени алтернативни форми на обучение; 

 Осигурени условия за интерактивно учене; 

 Кабинети с интерактивна образователна среда; 

 Брой ремонтирани кабинети и обновени пространства; 

 Отчитане на резултатите от НВО в IV, VII, X клас и ДЗИ в XII клас; 

 Отчитане на успешно завършили ученици със СОП; 

 Отчитане на реализацията на ученици във висши учебни заведения; 

 Публичност на дейностите на училището; 

 Наличие на училищен сайт с актуална информация; 

 Електронен дневник; 

 Електронни портфолиа на учителите; 

 Брой проведени анкети, наблюдения, проучвания и брой срещи с доказан ефект; 

 Брой проведени регулярни и нерегулярни родителски срещи; 

 Брой проведени инициативи с родители и външни институции; 

 Брой споделени добри практики и открити уроци; 

 Брой инициативи на Ученическия съвет; 

 Предварително планиране на целите на урока и рационализиране според 

особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по 

темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците; 

 Съдържанието на изложението на урока да е адекватно на поставените цели, 

като се съобразява с възможностите, интересите и потребностите на учениците; 

 Осигуряване на връзка между съдържанието на настоящия урок, предходни 

уроци и по-рано изучаван материал; 
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 Използване на допълнителни материали и електронни ресурси; 

 Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците; 

 Изграждане на умения за работа в екип и установяване от учителя на позитивна 

атмосфера в паралелките; 

 Брой на ученици на поправителни изпити; 

 Прилагане на диференцирано обучение според равнището на справяне на 

учениците; 

 Включване на учениците в предварителната подготовка на урока; 

 Брой проведени здравни беседи; 

 Брой реализирани дейности с екологична насоченост; 

 Брой реализирани дейности за възпитание на национални и  общочовешки 

ценности. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

Постигането на стратегическите и оперативните цели за четири годишния 

период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за 

изпълнение на дейностите, включващ  график, отговорни лица за изпълнение на 

конкретните дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели 

не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на мерки, политики и дейности. 

 

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

 

 Делегирания бюджет на институцията; 

 Средства от благотворителни базари на ученици; 

 Национални програми и проекти; 

 Други източници. 

 

С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на  целия екип от 

заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с 

повишаване качеството на образование в 96. СУ. Запознаване на екипа с промените в 

нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за реализиране на 

дейностите в  оперативните цели и гарантира пряка ангажираност на лицата в него. 

Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на  нови правилници и 

процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, 

Държавните образователни стандарти,  националните и европейски стратегически 

документи, както и политиките на  местната власт в областта на образованието. 

Актуализиране на учебни планове и програми в зависимост от интересите, 

способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните 

потребности. 

 

Стратегията при необходимост подлежи на актуализация и промяна. 
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