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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативна основа на настоящата стратегия: 

1. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/; 

2. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО; 

3. Наредба за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (Наредба № 9 от 19.08.2016 г.) 

4. Наредба за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 

30.11.2015 г.) 

5. Наредба за организация на дейностите в училищното образование 

(Наредба № 10 от 01.09.2016 г.) 

6. Наредба за учебния план (Наредба № 4 от 30.11.2015 г.) 

7. Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

8. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за 

учене през целия живот; 

9. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“:  Проект – „Подкрепа за успех“; 

10. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

11. Национална референтна рамка; 

12. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства; 

13. Съвместен меморандум по социално включване на Република 

България; 

14. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците 

в задължителна училищна възраст; 

15. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката на Република България; 

16. Закон за професионалното образование и обучение; 
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17. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение 

в РБългария; 

18. Стандарт за придобиване на квалификация по професия; 

19. Национални програми – „Без свободен час“, „Ученически 

олимпиади и състезания“, 

20. „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“ и др. 

21. Национална програма за развитие на физическото възпитание и 

спорта; 

22. Регионални приоритети за средното образование. 

 

Настоящата Стратегия за развитие на Професионална гимназия по 

техника и технологии „Атанас Димитров“ е  разработена на основание чл. 70, чл. 

263. (1) и чл. 269. (I) от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС. 

Стратегията за развитие обхваща периода от 2021 до 2025 година, като се 

актуализира на две години или при необходимост. 

Системата за Професионално образование и обучение (ПОО) е важен 

компонент от Националната стратегия за развитие на човешките ресурси. 

Постигането и поддържането на съвременно качество на ПОО е основа за 

развитието на страната и нейното успешно интегриране в европейските 

структури. Доброто равнище на образованието в България гарантира 

хармонизиране на интересите за развитие на личността и изграждане на 

икономиката и повишаване конкурентоспособността на работна сила. 
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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
 

І. УВОД 

 
Стратегията за развитие на ПГТT „Атанас Димитров” е основана на 

разбирането, че главна ценност в образователната система е ученикът. 

Интересите на останалите участници в образователно-възпитателния процес – 

директор, заместник-директор, педагогически съветник, учители и 

непедагогически персонал следва да бъдат подчинени на ОСНОВНАТА ЦЕЛ 

– осигуряване на равен (справедлив) достъп и качествено образование за 

учениците. 

Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на 

училището и начертае основните мерки за тяхното постигане, да дефинира 

онези проблеми, чието решаване е от съществено значение за превръщане на 

професионалното образование в МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО. 

Днес българското средно образование не е отбелязало съществен 

напредък в реформирането и приспособяването си към новите реалности. 

Поради липса на политическа визия и стратегия, то се самоизолира от 

обществената среда, превръщайки се в нискоефективна система за обучение на 

младите хора. След въвеждане на Закона за предучилищно и училищно 

образование се подобри отношението към професионалното образование, а 

навлизането на дуалната система на обучение е от съществено значение за 

бъдещето на професионалното образование в България.  

Завършващите средно образование ученици не са подготвени за трудова 

и социална реализация в условията на динамично променящите се работна и 

технологична среда, защото сегашния модел на образование по нищо не се 

отличава от модела на 80-те години на миналия век. Училището бавно 

осъзнаво новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно 

развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и 

способности за самостоятелно усвояване на знания и умения. 

 

Новата мисия на училището е очертана в емблематичния доклад на 

Европейската комисия (ЕК) по образование, в който са изведени четири 

приоритетни направления: 
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 Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/ 

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за 

самостоятелно справяне с професионалните задължения /”да се учим 

да правим”/ 

 Учене, насочено към социални умения /”да откриваме другите, да ги 

разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели”/ „учене за 

да живеем в разбирателство с другите”/ 

 Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти 

и кризи /”да се учим да бъдем”/ 

 

 Очакваният резултат от успешното реализиране на стратегията е да се 

постигне ново качество на образованието и професионалната квалификация, 

придобивани в ПГТТ „Атанас Димитров” на базата на непрекъснато 

самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия. Прилагането 

на иновативни методи в обучението, съчетани с активно използване на 

информационните и комуникационните технологии в модерна материална среда 

за теоритично и практическо обучение по професиите ще окажат положително 

въздействие на качеството на придобиваното образование и квалификация. 

 

IІ.  АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 
 

Анализът на вътрешната среда е необходимото условия за определяне на 

стратегическите цели, формулиране на приоритетите, специфичните подцели 

и мерки. 
 

 Кратки исторически данни: 
 

През 1963 г. в гр. Нова Загора е открито Професионално техническо 

училище /ПТУ/ по металообработване. Като ново учебно заведение, няма 

собствена сграда  и  първоначално се помещава в източното крило на днешното 

СУ „Христо Ботев” гр.Нова Загора. За да се задоволи необходимостта от 

специалисти по машиностроене, се изучават професиите: стругаро-фрезист, 

шлосер-монтьор, автомонтьор,  леяр  и  ковач-пресовчик. Три години по-късно, 

през 1966 г. ПТУ по металообработване е преименувано в СПТУ по 

машиностроене /СПТУМ/. 
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Едва през 1970 г. е построена нова сграда, съобразена с нуждите на 

професионалното училище. Класните стаи са уютни, обзаведени според 

съвременните стандарти. За патрон на училището е определен Атанас 

Димитров – металоработник от фабрика „Струг”  гр. Нова Загора. 

През 1984 г. е приета първата паралелка по механотехника със 

специалност „ Технология на машиностроенето – студена обработка ”. 

През 1987 г. СПТУМ  прераства в Техникум по механотехника /ТМТ/, 

където се изучават вече специалностите : „ Технология на машиностроенето”, 

„Оператор на металорежещи машини”, „ Машинен монтьор” и др.  

От 2004 г. ТМТ е преименувано в Професионална гимназия по техника и 

технологии /ПГТТ/, а изучаваните специалности  са „Газова техника”,  

„Електронна техника”,  „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”,  

„Машини и апарати в хранително - вкусовата промишленост ”, „Машини и 

съоръжения в хранително-вкусовата промишленост“, „Промишлена 

електроника”, „Топлотехника“, „Компютърна техника и технологии“. 

 

- Визия: 
 

Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ – 

Нова Загора продължава традицията да бъде водещо професионално училище, 

което осигурява качествено професионално образование. Стратегия  за развитие 

в периода 2021-2025 обучение в областта на компютърните технологии, 

приложното програмиране и електротехниката трябва да продължи да бъде 

активна страна в диалога между социалните партньори и да разшири обхвата 

на работодатели, доверяващи се на предоставяното образование и обучение. 

В ПГТТ „Атанас Димитров“ се предоставят възможности на учениците за 

личностна изява, придобиване на ключови знания, умения и компетентности 

по усвояваните професии и възможност за надграждане, насърчава се 
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креативността и творческото и самостоятелно мислене на учениците. У тях се 

формират общочовешки ценности и добродетели, развива се умението за 

работа в екип, толерантността и уважението към гражданските права и 

отговорности. Учителският състав е призван да работи професионално и да 

усъвършенства непрекъснато своите компетентности и умения. 

- Мисия: 
 

Мисията на ПГТТ „Атанас Димитров“ е да осигури висококачествена 

подготовка на ученици, завършващи следните професии и специалности:  

♦ професия: Техник на компютърни системи 

специалност: Компютърна техника и технологии 

♦ професия Приложен програмист 

специалност : Приложно програмиране 

♦ професия: Електротехник и Електромонтьор 

специалност: Електрообзавеждане на производството 

 

Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас 

Димитров“трябва да продължи осигуряването на качествено обучение 

съобразно европейските стандарти. 

Ценностите на професионалната гимназия са: 

 Качество на професионалното образование и обучение (ПОО), 

съобразно изискванията на европейския парламент и съвета за 

осигуряване на качество на ПОО; 

 Прилагане на политиката на МОН за осигуряване на качество на ПОО; 

 Осигуряване на равни възможности за образование и обучение на 

всички ученици ; 

 Осигурява атмосфера на уважение и доверие между ученици, учители 

и персонал на ПТГ; 
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 Осигуряване на прозрачност , гласност и приобщаване към общи идеи 

на колектива 

 Насърчаване към учене през целия живот като основа за 

професионално усъвършенстване; 

 Утвърждаване на извънкласни дейности и мероприятия, свързани с 

овладяваната професия; 

 Развитие на връзките с представители на работодатели и висши учебни 

заведения;    

 

- Принципи 

 

 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 

Педагогическия съвет, прилагане на предложенията, отчитане и 

документиране на резултатите; 

 Приемственост - новите политики, свързани с образователната 

реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на 

образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. 

Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 
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мултиплицира и доизгражда; 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат 

равни възможности за участие в планирането и реализирането на 

дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели. 

 

 Ученици: 

В ПГТТ „Атанас Димитров” се обучават ученици от осми до дванадесети 

клас включително, като се подготвят необходимите кадри в областта на 

информационните технологии, компютърната техника, приложното 

програмиране и енергетиката в трите основни направления „Електротехника”, 

„Компютърна техника и технологии”, „Приложно програмиране “.  

 

 УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. 

Ученическият парламент  развива активна дейност по отношение на: 

- ежеседмични оперативни заседания 

- отбелязване на важни дати и събития 

- участие в общинско и местно самоуправление 

- в инициативи на МКБППМН 

 

АНАЛИЗ на СТРАТЕГИЯТА за РАЗВИТИЕ  

на ПГТТ „Атанас Димитров“ – Нова Загора  

 

Стратегията за развитие на ПГТT „Атанас Димитров” е основана на 

разбирането, че главна ценност в образователната система са учениците. 

Интересите на останалите участници в образователно-възпитателния процес – 

директор, заместник-директор, педагогически съветник, учители и 
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непедагогически персонал следва да бъдат подчинени на основната цел – 

осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците. 

Стратегията формулира целите за развитие на училището и основните 

мерки за тяхното постигане, дефинира онези проблеми, чието решаване е 

от съществено значение за превръщане на професионалното образование в 

модерно, достъпно и качествено. 

Визията на ПГТТ „Атанас Димитров” е да се утвърди като водещо 

професионално учебно заведение от европейски тип, ориентирано към 

пазарните потребности на региона, формиращо висококвалифицирана и 

конкурентноспособна работна сила.  

Мисията на училището е да предостави равни образователни 

възможности, качествено и ефективно професионално обучение на младите 

хора с възможност за придобиване на степен на професионална квалификация, 

съответстваща на стандартите на Европейския съюз в съответствие с 

потребностите на пазара и отрасловата структура на региона. 
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SWOT АНАЛИЗ 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Висококвалифициран педагогически 

персонал с добра мотивация и творческо 

вдъхновение; 

• Успешна реализация на план-приема на 

ученици; 

• Поддържане на относително постоянен 

брой ученици, което осигурява и финансова 

стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет; 

• Мотивирани ученици след основно 

образование; 

• Ориентиране на обучението към ученика; 

• Следване утвърдения стандарт за 

учебното съдържание, но се дава свобода в 

прилагането на иновативни решения 

относно организацията и модела на 

обучение; 

• Създаване на образователна среда, 

която стимулира познавателния избор и 

критическото мислене; 

• Спазване стандарта за оценяване на 

резултатите от обучението, но се използват 

форми и методи  на оценяване,  чрез които 

се преодоляват негативните емоционални 

състояния; 

• Успеваемост на учениците на олимпиади, 

конкурси, ДЗИ и ДИСПК; 

• Привлекателна учебна среда; 

• Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици; 

• Участие на работодателите при решаване 

на въпроси, свързани с професионалната 

подготовка; 

• Предоставяне на качествено 

образование - включване на учителите в 

различни форми на квалификация; 

• Възможност за контрол на отсъствията 

и успеха на учениците чрез електронен 

дневник; 

• Непрекъсната информираност на 

родителите в  електронната система; 

• Модернизиране на сградния фонд - чрез 

участие в оперативни програми; 

• Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление; 

• Провеждане на индивидуални 

консултации с психолозите на ученици 

и родители; 

• Утвърждаване на традиции и символи 

на училището; 

• Ефективно функциониращ Обществен 

съвет;  

• Модернизиране на материалната база 

чрез различни проекти и дарения; 

• Използване на възможностите, които 

предлагат различните електронни среди 

за обучение за подобряване качеството 

на учебния процес 
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СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

• Понижаване на нивото на подготовка 

на новоприетите ученици; 

• Ниска мотивация на новопостъпилите 

ученици; 

• Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети; 

• Нежелание за участие в извънкласни 

дейности; 

• Недостатъчна спортна база; 

• Незаинтересованост на част от 

родителите 

• Намаляване интереса към 

определени специалности; 

• Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците; 

• Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от част от 

педагогическия персонал; 

• Незаинтересованост на 

работодателите към реализацията на 

завършващите ученици; 

 

Реализирани дейности,  

заложени в целите на Стратегията за периода 2016 – 2020 г. 

 

1. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и 

училищна среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз: 

1.1. Осигурени са условия за получаване на качествено средно 

образование на учениците, преквалификация и повишаване на 

квалификацията на работещите в града и региона. 

1.2. Ежегодно се проучват възможностите за въвеждане на нови 

професии и специалности в училище, като през учебната 2018-2019 година 

е осъществен прием на ученици по нова професия – Приложен програмист, 

специалност Приложно програмиране. Приемът по тази специалност 

продължава и към настоящата 2021-2022 учебна година. 

1.3. Увеличава се броя на учителите, които използват 

информационно-комуникационни технологии в училище, като за целта са 

модернизирани училищните кабинети, а на учителите са предоставени 

преносими компютри или настолни компютърни системи. 

Информационно-комуникационните технологии се използват и повишават 

ефективността на преподаване и усвояване на учебния материал по всички 
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учебни дисциплини – общообразователна и професионална подготовка, 

учебна и лабораторна практика. 

1.4. Модернизирани са компютърните кабинети и значително са 

подобрени възможностите на компютърната техника с цел пълното им 

използване в учебната дейност и извънкласните форми на работа. 

1.5. Модернизирани са кабинетите по учебна практика, използвани 

от учениците, обучаващи се в специалност „Компютърна техника и 

технологии“. Предстои модернизиране и на кабинетите по учебна и 

лабораторна практика за специалностите „Приложно програмиране“ и 

„Електрообзавеждане на производството“.  

1.6. Поддържа се web-сайт на училището, създадена е и страница на 

училището във Facebook, като ефективно се използват възможностите на 

Интернет и социалните мрежи за достъп на ученици, родители и 

обществеността до училищната информация, събития от училищни и 

извънучилищни мероприятия, състезания, конкурси и др. 

1.7. Използват се електронни платформи при необходимост от 

обучение в електронна среда от разстояние. 

1.8. Проверява се входното и изходното ниво на учениците, като се 

изготвя  анализ на резултатите. 

1.9. Повишава се качеството на образователните дейности, 

съобразявайки се с Държавните образователни изисквания по всички 

учебни дисциплини, професии и специалности и определя степента на 

постигнатото качество. 

 

2. Определяне на приоритетните сфери на дейност и 

направленията, оптимално съответстващи на личностните потребности и 

възможности на учителите и учениците, съобразено с възможностите на 

пазара на труда в региона: 

2.1. Ежегодно се повишава квалификацията на учителите чрез 

участие във вътрешно квалификационна дейност, осигуряваща 
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необходимото педагогическо и методическо усъвършенстване. 

2.2. Планират се и се провеждат семинари за вътрешна и външна 

квалификация. 

2.3. Стимулира се повишаването на квалификацията и 

преквалификацията в отговор на променените индивидуални нужди. 

 

3. Мотивиране и стимулиране творческото и креативно мислене на 

учениците: 

3.1. Създават се предпоставки за личностна мотивация на учениците за 

съзнателно и активно участие в управлението на училището и 

образователните дейности. В училището функционира Училищен 

ученически съвет. 

3.2. В часа на класа се провеждат беседи за промяна на ценностната 

система и формиране на социални умения на учениците. 

 

4. Запазване и развитие на здравето на учениците: 

4.1. Разработени са училищни правила за безопасно обучение възпитание 

и труд.  

4.2. Осъществява се строг контрол върху здравно-хигиените норми. 

4.3. Разработена е и реализирана целева училищна програма за реагиране 

при създадени инциденти, съобразени с Националните и Общински програми 

за превенция опазване на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи. 

4.4. Оптимално се използва Часа на класа за формиране у учениците на 

здравна култура и природосъобразен начин на живот и безопасно движение 

по пътищата на Република България. 

 

5. Организиране  на дейности за реализиране на държавната политика 

по отношение на физическата култура и спорта: 
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5.1. Подобрено е качеството на учебните часове по физическо възпитание 

и спорт. 

5.2. Разработен е график за рационално използване на спортната база в 

допълнителния час по „Физическо възпитание и спорт” 

5.3. Училищните отбори участват в организираните общински, областни и 

национални състезания, както и в съответните туристически мероприятия. 

6. Организиране на свободното време на учениците и даване 

възможност за по-добра творческа изява. 

6.1. Учениците имат възможност за представяне на творчески изяви, 

чрез участие в разнообразни извънкласни дейности. Осигурена е среда, 

благоприятна за развитие на творческите възможности на учениците. 

6.2. Осигурени са възможности за публично представяне на 

творческите постижения на учениците. 

6.3. Стимулират се учители и ученици с високи постижения в 

учебната и извънкласната дейност. 

7. Дейности за осъществяване на социален диалог „семейство – 

училище“: 

7.1. Формиран е Обществен съвет в училище. 

7.2. Провеждат се родителски срещи в нетрадиционна среда (при нужда 

на място). 

7.3. Оказва се при необходимост педагогическа и психологическа 

подкрепа на родители на учениците. 

7.4. Предприети са мерки за ограничаване и предотвратяване на 

отпадане на ученици от образователната система. 

8. Превенция и противодействие на асоциалното поведение и 

противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни: 

8.1. В училището се реализират дейности, свързани с превенцията на 

противообществените прояви посредством ефективно организиране на 
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извънкласната и извънучилищната дейност. 

8.2. В началото на всяка учебната година се прави диагностика в 

класовете за определяне на деца в риск. 

8.3. Оказва се подкрепа и консултиране на деца с проблемно 

поведение и техните родители. 

8.4. Реализират се училищни програми, проекти и други форми за 

привличане на обществеността в дейностите по превенция и 

противодействие на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и за защита правата на децата. 

8.5. Предприемат се мерки и действия за решаване на проблеми на 

ученици, живеещи в неблагоприятни условия и среда. 

9. Подобряване на материалната база на училището: 

9.1. Обновяват се учебните кабинети. 

9.2. Извършват се периодични и текущи ремонти на учебни 

помещения. 

 

Нереализирани дейности,  

заложени в целите на Стратегията за периода 2016 – 2020 г. 

 

1. Обсъждане на възможността за въвеждане на дуалното обучение с цел 

издигане на равнището на професионална подготовка на учениците в 

ПГТТ „Атанас Димитров“. 

2. Разработване на електронна платформа с електронни уроци. 

3. Сключване на индивидуални договори за повишаване на 

квалификацията на учителите с ВУЗ. 

4. Поддържане на тесни контакти с ВУЗ чрез творчески срещи и разговори 

за обновяване на знанията на всеки един от педагогическата колегия. 

5. Създаване на училищна програма за превенция от заразни заболявания и 
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популизиране на принципите на здравословен начин на живот в 

училище. 

6. Организиране на кръгла маса с представители на УУС, родителската 

общност и педагогическия колектив. 

7. Подмяна на износените училищни мебели. 

8. Естетизиране на коридорите на училището. 

9. Текущ ремонт на тоалетните в училище. 

ІII. Анализ на външната среда /PEST/ 

Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието 

има негативно въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония 

между мисията на училището и неясно дефинираните изисквания към 

качеството на образованието. 

Тази неопределеност доведе до самоизолация и изоставане на 

българското училище от социалните потребности. Училището като институция 

функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно 

влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на 

учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на 

адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, 

промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на учителите. 

Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на 

педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен проблем на 

днешното време. 

 

При изследване на влиянието на външната среда е ползвана методиката 

на PEST анализа (въздействието на Политическата, Икономическата, 

Социалната и Технологична среда), като е добавено и влиянието на законовата 

среда. 
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Анализ на тенденциите на външната среда 

 
Среда Въпроси засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия 

П
о
л

и
т
и

ч
ес

к
a
 

   Несъответствие с 

Лисабонската стратегия за 

икономическо развитие и 

социално обновяване на 

Европа 

 Разминаване между 

обществените 

потребности и продукта 

на образование 

 Качествена промяна в 

методите и организацията на 

обучение 

 Внедряване на иновации на 

базата на ИКТ 

 Ново отношение на 

ученика и учителя 

 Нова образователна 

структура 

 Децентрализация 

И
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
 

 Нестабилна 

икономика 

 Навлязохме в 

условията на световна 

финансова криза 

 Ниски доходи на 

семействата 

 Безработни 

родители 

 Ниско заплащане 

на учителския труд 

 

 Недоразвит преход 

към пазарно стопанство 

 Няма национална 

алтернатива за реагиране 

на световната криза 

 Обществото не дава 

дължимото на ролята и 

значението на учителския 

труд. 

 

 Свиване на разходната част 

от бюджета на училището, 

рестриктивен бюджет 

 Отпадане на ученици 

 Недостатъчна материална 

осигуреност на учебния  

процес. 

 Ниска мотивация на 

учителите за отговорно и 

съзнателно отношение към 

професионалните им 

задължения. 
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С
о
ц

и
а
л

н
а
 

 Влошаване на 

демографските 

показатели 

 Ниска 

заинтересованост на 

родителите за 

образованието на 

децата 

 Отрицателно 

влияние на средата 

върху възпитанието 

на учениците и 

мотивите за учене 

 

 Влияние на 

икономическа криза 

 Влошено качество на 

живота и предпочитания 

за мигриране в чужбина 

 Неефективна 

социална политика за 

хората в неравностойно 

положение 

 Липса на мотиви в 

семейството за 

потребност от 

образование 

 Обществена 

търпимост към 

отрицателните  явления в 

обществото и 

престъпността 

 Нарастващ обществен 

негативизъм към 

учителската професия 

 Намаляване броя на 

учениците 

 Нарастване на социалните 

различия между учениците 

 Влошени показатели на 

възпитателна дейност в 

училище 

 Ниски мотиви за учене 

 Негативно отношение към 

училището 

 Очертаваща се криза на 

учителски кадри, нежелание на 

студентите да се реализират в 

учителската професия 

 

 

 

 



 

20 
 

T
ех

н
о
л

о
г
и

ч
н

а
 

 

 Подобряване на 

технологичното 

обезпечаване на 

образованието 

 Въвеждане на 

ИКТ в 

образователния 

процес 

 Промяна на 

визията и 

съдържанието на 

педагогическите 

технологии 

 Липса на 

модернизирана база, 

адекватна с новите 

технологии в 

професионалната 

подготовка 

 Успешна политика на 

МОН за внедряването на 

ИКТ в училище 

 Постоянно 

променящи се цели в 

образованието 

 Остаряла 

образователна парадигма, 

която не съответства на 

новите потребности на 

обществото 

 Добра материална база, 

създаваща условия за 

повишаване на ефективността 

на обучението 

 Преодоляване на 

консерватизма в образованието 

 Постигане на ново качество 

на образователния процес на 

основата на иновационно 

мислене 

 

 

 

 

 

 

 

З
а
к

о
н

о
в

а
 

 

 

 Подобряване на 

законовата и 

нормативната уредба 

 

 Законът не е 

хармонизиран с 

европейските норми 

 Нова организация на 

училищната мрежа след 

въвеждането на промените в 

степените  на образование и 

увеличаване на учениците в СУ 

 Увеличаване на притока на 

ученици в основната и 

гимназиалните степени на 

образование 

 

 

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са 

икономическата, технологичната и социална среда, които имат определящо 

значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. От една 

страна, като член на Европейския съюз България ще преследва целите на 
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догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално 

развитие на останалите страни-членки. От друга – нарастват опасенията за 

рецесия в Евросъюза поради влиянието на световната финансова криза. При 

тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцята в развитието на тези 

два фактора. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че 

те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система. 
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ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част 

на стратегията. Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните 

фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и 

прилагайки съвременни технологии на планиране, се достигна до следния вид 

на целите, подцелите и мерките за реализация: 

 

1. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище 

и училищна среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз чрез: 

1.1. Осигуряване на условия за получаване на качествено средно 

образование на учениците, преквалификация и повишаване на 

квалификацията на работещите в града и региона. 

1.2. Обсъждане на възможността за въвеждане на дуалното обучение с 

цел издигане на равнището на професионална подготовка на учениците в 

ПГТТ „Атанас Димитров“. 

- Изграждане на трайни взаимоотношения с фирми от региона за 

сътрудничество и включване в проекти с цел подобряване на качеството 

на професионалното образование и обучение. 

- С цел повишаване на ефективността на практическата подготовка 

да се осмисли необходимостта за обновяване на материалната база по 

специалности и по-пълноценното й използване. 

- В МО по професионална подготовка да се проведе разговор на тема 

въвеждане на нови професии в училище. 

- Да продължи търсенето на нови възможности за привличане на 

ученици. 
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1.3. Разработване на система за управление на качеството на 

професионалното образование и обучение (ПОО) в рамките на училището 

чрез: 

- проверка входното и изходното ниво на учениците по всички 

учебни дисциплини от раздел А и Б на учебните планове; 

- непрекъснато повишаване качеството на образователните 

дейности, съобразявайки се с Държавните образователни стандарти по 

всички учебни дисциплини и професии и определяне степента на 

постигнатото качество. 

1.4. Използване на компютърната подготовка за повишаване на 

ефективността на преподаване и използването от ученици по ИТ и 

професионална подготовка 

- модернизиране на компютърни кабинети за разширяване 

възможностите на компютърната техника с цел пълното им използване в 

учебната и извънкласни форми на работа. 

- поддържане на сайт на училището и използване на възможностите 

на социалните мрежи за достъп до училищната информация. 

- използване на електронни платформи за изграждане на виртуална 

среда за обучение. 

- развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки и 

използването им в урочната работа чрез интерактивна дъска и 

мултимедия. 

 

2. Определяне на приоритетните сфери на дейност и направленията, 

оптимално съответстващи на личностните потребности и възможности 

на учителите и учениците, съобразено с възможностите на пазара на 

труда в региона чрез: 

2.1. Повишаване на квалификацията на педагогическата колегия 
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- Повишаване на квалификация на учителския състав чрез осигуряване на 

условия за участия във вътрешно квалификационна дейност, осигуряваща 

необходимата педагогическа и методическа култура. 

- Планиране и провеждане на семинари за вътрешна и външна 

квалификация. 

- Стимулиране повишаването на квалификацията и преквалификацията в 

отговор на променените индивидуални нужди. 

- Поддържане на тесни контакти с ВУЗ чрез творчески срещи и разговори 

за обновяване на знанията на всеки един от педагогическата колегия. 

- Включване на показатели за допълнително материално стимулиране на 

учителите, повишаващи квалификацията си. 

2.2. Актуализиране на програмата за работа в извънкласните дейности 

в съответствие с желанията на учениците. 

 

3. Мотивиране и стимулиране творческото и креативно мислене на 

учениците: 

3.1. Оказване на съдействие в цялостната учебно-възпитателна работа 

за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска 

компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите 

се обществени отношения; 

3.2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците 

за съзнателно и активно участие в управлението на училището и 

образователните дейности; 

3.3. Разработване на цикъл от беседи в часа на класа за промяна на 

ценностната система и формиране на социални умения на учениците; 

 

4. Запазване и развитие на здравето на учениците чрез: 

4.1. Разработване на училищни правила за безопасно обучение 
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възпитание и труд.  

4.2. Оптимизация на училищната среда чрез въвеждане на строг 

контрол върху здравно-хигиените норми. 

4.3. Създаване на училищна програма за превенция от заразни 

заболявания и популизиране на принципите на здравословен начин на 

живот в училище. 

4.4. Разработка и реализация на целева училищна програма за 

реагиране при създадени инциденти, съобразени с Националните и 

Общински програми за превенция опазване на личния състав при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

4.5. Оптимално използване на възможностите на часа на класа за 

формиране у учениците на здравна култура и природосъобразен начин на 

живот и безопасно движение по пътищата на Република България. 

4.6. Превантивни и целеви проверки на всички обекти, отнасящи се 

до здравето и живота на учениците и учителите. 

 

5. Организиране на дейности за реализиране на държавната политика 

по отношение на физическата култура и спорта посредством: 

5.1. Подобряване качеството на учебните часове по физическо 

възпитание и спорт и организирането на извънучилищната и извънкласна 

спортна дейност. 

5.2. Участие на училищните отбори в общинските, областните и 

националните форми за масовизиране на физическата култура и 

туристическата дейност. 

6. Организиране на свободното време на учениците и даване 

възможност за по-добра творческа изява. 

6.1. Привличане на вниманието на учениците към изградените 

извънкласни дейности в училището. 
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6.2. Осигуряване на средства за финансиране на извънкласните 

дейности. 

6.3. Осигуряване на среда, благоприятна за развитие на творческите 

възможности на учениците. 

6.4. Създаване на възможности за публично представяне на 

творческите постижения на учениците. 

6.5. Стимулиране на учители и ученици с високи постижения  в 

учебната и извънкласна дейности. 

 

7. Дейности за осъществяване на социален диалог „семейство – 

училище“ 

7.1. Активно включване на родителската общност при формиране на 

училищното настоятелство и обществения съвет в качеството на 

неправителствена организация с оглед по-ефективно реализиране на 

стратегията за развитие на училището и укрепване на материално-

техническата база. 

7.2. Работа на класните ръководители за организиране на „училище 

за родители“ и провеждане на родителски срещи в нетрадиционна среда 

(при нужда на място). 

7.3. Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа на 

родители на учениците. 

7.4. Предприемане на мерки за ограничаване и предотвратяване на 

отпадане на ученици от образователната система. 

- Търсене на подкрепа на родителите за превенция и интеграция на 

учениците от етнически произход. 

- Повишаване на квалификацията на педагогическия екип за работа 

в мултиетническа среда – провеждане на семинарно занятие в 

педагогическия колектив. 
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7.5. Организиране на кръгла маса с представители на УУС, 

родителската общност и педагогическия колектив. 

 

8. Превенция и противодействие на асоциалното поведение и 

противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни: 

8.1. Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията 

на противообществените прояви посредством ефективно организиране на 

извънкласната и извънучилищната дейност. 

- в началото на учебната година диагностика в класовете за 

определяне на деца в риск; 

- подкрепа и консултиране на деца с проблемно поведение и техните 

родители; 

8.2. Реализиране на училищни програми, проекти и други форми за 

привличане на обществеността в дейностите по превенция и 

противодействие на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и за защита правата на децата. 

8.3. Предприемане на мерки и действия за решаване на проблеми на 

ученици, живеещи в неблагоприятни условия и среда. 

 

9. Провеждане на мониторинг за степента на постигане на 

стратегията и неразкритите потенциални възможности на училищната 

общност на ПГТТ посредством: 

9.1. Периодично събиране и отчитане на определена информация по 

различните дейности, залегнали в стратегията. 

9.2. Съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото състояние 

на управление на образователните дейности и училището. 

9.3. Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с 

потребностите на училищната среда. 
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10. Подобряване на материалната база на училището: 

10.1. Периодични ремонти на учебни помещения и подмяна на износената 

мебел. 

10.2. Естетизиране на коридорите на училището. 

 

11.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията: 

11.1. Средства от бюджета на училището. 

11.2. Собствени приходи от търг или предаване на отпадъци на вторични 

суровини. 

11.3. Дарения от спонсори. 

11.4. Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и 

естетизиране на помещения. 

 

Заключение: 

Предложената стратегия отразява амбициите на педагогическия 

колектив на ПГТТ – Нова Загора за развитие и усъвършенстване на 

образованието през следващите 5 години. При определяне на приоритетите, 

включени в нея, водещо е разбирането, че развитието на образователната 

система има за основна цел формирането на свободна и творческа личност, 

чиято социална функция е интегриране в обществото и участие в неговото 

обновяване и промяна. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план 

за дейностите с конкретни срокове и отговорници. 
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НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от работната 

групата, участвала в нейното разработване. Наблюдението ще се отчита с 

доклад на педагогическия съвет. 

Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на 

нови обстоятелства и потребности. 

 






