програма "Еразъм+". Участва в различни национални проекти, организира
занимания , чрез което разнообразява училищния живот, прави го попривлекателен за учениците от първи до дванадесети клас.
1. Организационна структура
СУЕО „Ал. С. Пушкин“ е общинско училище. Структурата на
училището е описана в ПВР. Структурните единици са две – ръководство
и подчинени. На заместник-директорите са делегирани дейности със
заповед на директора. Колективът е от педагогически специалисти,
административен и помощен персонал. Решенията, регламентирани в
нормативната уредба, се взимат на заседание на Педагогическия съвет.
Главният счетоводител е пряко подчинен на директора. За всеки един
етап- начален, прогимназиален и гимназиален – отговаря, определен със
заповед на директора ЗДУД. В училището са назначени двама училищни
психолози. Административният и помощният персонал са в ресора на
ЗДАСД, както и поддържането, ремонтирането, поддръжката и хигиената
на сградите и МТБ.
1. Всички училищни правилници, планове, етичен кодекс, графици са
публикувани в сайта на училището.
2. Изпълнението на училищните учебни планове, ДОС, следенето на
резултатите от видовете изпити, конкурси и състезания, както и
реализацията на учениците след завършване на училище са
приоритет в работата на педагогическите специалисти.
3. Училището има действащо Училищно настоятелство и изграден
Обществен
съвет,
които
подпомагат
дейността
на
административното ръководство.
4. В училище е въведена униформа за учениците и е изградена система
от символи и училищни ритуали. Има традиции, свързани с
организиране на годишен концерт, издаване на годишен Алманах с
творчество на ученици и учители.
5. Има изграден модел за ученическо самоуправление, което е
приоритет в работата на Ученическия съвет. Личи стремежът за
приобщаване на учениците към политиката и дейностите на
училището.
6. Реализирането на училищния и държавния план-прием акцентира на
чуждоезиковото обучение – руски, английски, немски и италиански
език.
7. Непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти чрез
различни образователни форми –
семинари, обучения,
допълнителни магистратури, защита на докторски степени.
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8. Преподаване
на
учебното
съдържание
в
аспекта
на
компетентностния подход чрез проектно-базирания метод на
обучение, способстващ за интеграция между отделните предмети,
мотивиращ учениците и създаващ умения за активно участие в
образователно-възпитателния процес.
9. Непрекъснато подобряване на МТБ и създаване на съвременни
условия за работа (реновиране на училищната библиотека, създаване
на лаборатория по природни науки и екология, кабинет по
обществени науки, изграждане на зелени класни стаи, стрийт
фитнес, кътове за отдих).
II. ОСНОВНИ
СТРАТЕГИЯТА

ПРИНЦИПИ

ПРИ

РАЗРАБОТВАНЕТО

НА

Стратегията за развитие на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ се основава на
приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:
 Стратегиите за развитие на образованието на Европейския съюз
 Лисабонска стратегия на Европейския съюз
 Закон за предучилищно и училищно образование
 Конвенцията на ООН за правата на детето
 Закона за закрила на детето
 Стратегията за развитието на средното образование в Република
България
 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст
 Националните програми на МОН за развитие на образованието
 Стратегия за развитие на системата на средното образование на
Община Варна
 Нормативните актове за развитие на средното образование
III. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Осигуряване на качествено, адекватно и съвременно образование,
което успешно да съчетава националните традиции с европейското
измерение. Образование, изграждащо и създаващо мотивирани, активни,
знаещи и възпитани ученици. Пред съвременното образование в България
като част от Европа стоят множество предизвикателства.
Образованието и обучението могат да дадат основен принос за
справянето със социално- икономическите промени, както и с актуалните
предизвикателства, пред които е изправена Европа и подкрепят
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изпълнението на европейската политическа програма за растеж, работни
места, равенство и социално приобщаване. Те имат ключово значение за
насърчаване на общите европейски ценности, социалната интеграция,
подобряване на междукултурния живот, разбирането и чувството за
принадлежност към европейската общност. Учителите участват в
дейности за укрепване на европейското измерение на преподаването и
ученето посредством насърчаване на ценностите на приобщаване и
многообразие, толерантност и демократично участие, както и насърчаване
на знанията за споделеното европейско наследство и богатство в
многообразието и подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла
Европа.
Създаването на квалифициран, мотивиран и компетентен колектив от
учители, чиято квалификация отговаря на изискванията поставени от
плана за действие в областта на цифровото образование (2021-2027), който
очертава визията на Европейската комисия за висококачествено,
приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа изисква време и
усилия. Това е призив за действие за по-силно сътрудничество на
европейско ниво съобразен с опита от кризата с COVID-19, по време на
която технологиите се използват в безпрецедентен мащаб в образованието
и обучението и адаптирането на системите за образование и обучение
подходящи за дигиталната ера. Изискванията към учителите да се
усъвършенстват превръщат ученето през целия живот и мобилността в
реалност.
Една от нуждите е насочена към подобряване на способността да се
използват чужди езици в съответствие с европейските приоритети, за да
бъдат учителите активни и по-добре да се справят с предизвикателствата
на днешното многоезично и разнообразно общество. Те имат нужда от
системно опресняване и развитие на езика, да им се помогне методически,
да се запознаят с иновативни методи на преподаване, да използват нови
технологии и подходи в обучението.
Според плана за действие в областта на цифровото образование за
периода 2021—2027 г, за приспособяване на образованието и обучението
към цифровата ера, училището ще насърчи развитието на
високоефективна дигитална образователна екосистема в училище чрез
създаване на инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване
ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет.
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Дигиталното поколение поставя ново предизвикателство към
учителите-използването на информационни технологии, специализиран
софтуер и социалните медии като образователен инструмент. В условията
на Ковид- 19 се налага учителите активно да усвояват и прилагат
иновативни информационни технологии. Е-обучението разширява и
обогатява традиционното преподаване и осигурява безплатен достъп до
ресурси. Дигитално компетентни и уверени учители и персонал за
образование и обучение предлагат висококачествено учебно съдържание,
лесни за ползване инструменти и сигурни платформи, които зачитат
поверителността и етичните стандарти.
Преподаването в електронна среда трябва да осигурява сигурността
на ученици, родители и учители.
Учителите повишат уменията си за адекватно използване на
иновативните информационни технологии в класната стая, спазване
авторските права и условията за безопасна работа в интернет. Прилагайки
ИКТ в часовете си, учителите ангажират учениците пълноценно в учебния
процес, възлагат творчески задачи и ще им дадат възможност за изява.
Трябва да се подчертае важността на демократичното участие и
европейските ценности. Учителите се стремят да развиват умения у
учениците за повишаване на медийната грамотност, критично мислене и
компетентност в областта на дигиталните технологии – предпоставки за
активно участие в демократичния живот на Европа и възможността за
заетост.
3.1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
1. Запазване на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ като водещо и
конкурентноспособно училище, умеещо да формира у учениците
национални и общочовешки добродетели при подготовката им за
социализация и реализация.
2. Непрекъснато усъвършенстване на професионалните умения на
педагогическите специалисти, изграждане на екип от високо
отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и
зачитане на човешкото достойнство.
3. Своевременно и адекватно организиране на
дейността на
училището, свързана с динамичните промени в образователната
система за постигане на ефективно изпълнение на ДОС.
3.2. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
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Утвърждаване на училището като водещо в образователната система
чрез висококачествен образователно-възпитателен процес, ориентиран
към изграждане н на личности с ясно изразено гражданско съзнание,
възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, със съвременен светоглед,
конкурентноспособни и силно изразени позитивни качества, определящи
ги като честни и достойни личности.

3.3 . СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО
Чрез образователно-възпитателния процес в
СУЕО „Ал. С.
Пушкин“ да се изградят мотивирани, хармонични и образовани личности,
които да бъдат конкурентоспособни с ясно изразено гражданско съзнание,
поведение и морал, с творческо мислене, индивидуален познавателен
опит, готови да преодоляват житейски трудности и да прилагат знанията
си в професионалната си реализация. Непрекъсната квалификация на
педагогическите специалисти, повишаваща компетенциите им за
използване на съвременни подходи и методи на преподаване – както в
присъствено обучение, така и в ОЕСР.
3.4. ПОДЦЕЛИ
1. Утвърждаване
авторитета
на
училището,
чувството
за
принадлежност към него у всеки ученик.
2. Съхраняване на традициите в ОВП.
3. Ученикът да е в центъра на ОВП с ясно изразена активна позиция,
подпомагаща овладяване на знанията, уменията и компетенциите по
всеки предмет.
4. Резултатно и ползотворно взаимодействие с родителите,
правителствени и неправителствени организации, образователни
институции и др.
5. Непрекъснато повишаване квалификацията на учителите и
създаване на условия за кариерно развитие.
6. Адекватна
подкрепа на децата в риск и със специални
образователни потребности.
3.5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И
ПОДЦЕЛИТЕ
1. Ефективност, прозрачност и гласност в управлението.
2. Целенасочено съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към
нови идеи.
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3. Екипност в работата на учителите, изграждане на добър
психологически микроклимат в колектива, спазване на принципите
за колегиалност, етичност и взаимопомощ.
4. Утвърждаване авторитета на педагогическите специалисти, чрез
непрекъсната квалификация и самообразованост.
5. Успешна реализация на връзката училище – семейство,
партньорство с родителите, Училищното настоятелство и
Обществения съвет.
6. Подобряване на материалната база, изграждане на виртуални класни
стаи.
3.6.

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ
- Правоспособни и квалифицирани
педагогически специалисти
- Професионално и съвременно
преподаване
на
учебното
съдържание
- Високо равнище на получените
знания, съобразени с държавните
образователни стандарти
- Въвеждане на информационните
технологии в организирането и
провеждането на учебния процес
- Целенасочена и адекватна
взаимовръзка
с
родителската
общност
- Екипност и колегиалност в
работата на учители и служители
- Действащ Ученически съвет
- Участия в различни олимпиади,
състезания и конкурси
Система
за
повишаване
квалификацията на учителите и
последващо
материално
стимулиране
Формирани
методически
обединения за обмяна на идеи,
добри педагогически практики,
разработени уроци и вътрешно
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ВЪЗМОЖНОСТИ
- Качествен ОВП, подпомагащ
усвояване
на
ключовите
компетентности
по
отделните
учебни предмети
- Възможност за разкриване на
професионална
паралелка,
ориентирана към приложната
информатика
- Прилагане на съвременни форми,
подходи и методи в обучението
- Повишаване на квалификацията и
обмяна на добри педагогически
практики между учителите
- Изграждане на съвременни
кабинети и виртуални класни стаи;
Създадена
и
изградена
съвременна библиотека
- Непрекъснат контрол върху
работата
на
служителите,
развитието
на
учениците
и
ефективно
ученическо
самоуправление
- Създаване на толерантна среда в
училището
и
превенция
на
противообществените прояви
- Идентифициране на децата в риск
чрез проучване и оценка на

училищна квалификация
- Система за наставничество и
подкрепа на младите специалисти в
образователната организация
- Училището предоставя база и
възможност за провеждане на
педагогическа
практика
на
студенти руска филология от
Шуменския университет
- Участие в планирането и
организирането на училищния
живот
Системен
контрол
върху
качеството на ОВП;
- Сформиране на групи по
занимания по интереси
- Утвърдени училищни традиции,
символи и ритуали, въведена е
ученическа униформа
- Въведен е електронен дневник,
училището има действащ интернет
сайт
Добро
и
адекватно
сътрудничество с фонд „Русский
мир“
- Работа по проекти по програма
„Еразъм +“
- Договорни отношения с ШУ
„Епископ
Константин
Преславски“, ВСУ „Черноризец
Храбър“,
Икономически
университет – Варна
- Непрекъснато подобряване на
МТБ
- Училището разполага с пет
оборудвани компютърни кабинета
- Регистрирано, работещо и
амбициозно
Училищно
настоятелство
Библиотека
с
постоянно
обогатяващ се книжен фонд
СЛАБИ СТРАНИ
- Недостатъчна мотивация на
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потребностите и интересите на
учениците
- Професионално и компетентно
решаване на проблеми и казуси,
възникнали в процеса на работа
- Използване на нови технологии и
интерактивни методи в обучението
- Ефективност на работата на МО
за повишаване подготовката на
учителите и споделяне на добри
практики
- Включване на родителите в
училищни инициативи и съвместни
дейности
- Участие в различни общински,
национални,
международни
програми и проекти
- Осъвременяване на МТБ и
продължаване внедряването на
иновации на базата на ИКТ
- Намаляване риска от достъп на
външни лица в сградата на
училището
- Прозрачност и целенасоченост
при разходване на средствата от
бюджета на училището.

ЗАПЛАХИ
- Ниска степен на раждаемост и

учениците за участие в ОВП
- Незаинтересованост и нежелание
на част от родителите за
сътрудничество с училището
Недостатъчна
координация
между учители и родители
Липса
на
стратегия
за
стимулиране на учениците за
постиженията им
Недостатъчна
съвременна
материална база
Недостатъчно
опазване
и
поддържане
на
материалнотехническа база
- Недостиг за финансиране на
ремонтни
дейности
и
модернизация на МТБ
- Недостатъчен брой класни стаи
- Липса на добре оборудвани
специализирани
кабинети
по
всички учебни предмети
- Липса на добри условия за
провеждане
на
извънкласни
дейности
- Недостатъчна спортна база
- Намаляване възможността за
реализиране на собствени приходи

намаляване на броя на учениците.
Постоянен ръст на социална
миграция
Отрицателно
влияние
на
обкръжаващата среда върху ОВП
- Засилваща се конкуренция между
училищата
- Недостатъчен авторитет на
българския учител
- Застаряващ учителски състав и
феминизация
на
учителската
професия
- Влошаване на здравословното
състояние
на
учителите
и
повишаване
на
риска
от
професионални заболявания и
професионално прегаряне
- Слаба заинтересованост на част
от родителите към случващото се в
училище

3.7. ОСНОВНИ АСПЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Целенасочено управление на образователния процес за постигане на
високи резултати по всички учебни предмети.
2. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към
насилие и агресия.
3. Отговаряне на потребностите на учениците, свързани с техните
интереси.
4. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия
ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и
комбинирана.
5. Реализиране на целодневна организация на учебния процес.
6. Успешна родноезикова, чуждоезикова подготовка и високи знания в
областта на информационните технологии.
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7. Формиращо оценяване и самооценяване.
8. Етичност и сътрудничество между основните партньори в
училищната общност – ученици, учители и родители.
9. Висок професионализъм на педагогическия екип.
10.Качествена управленска дейност.
11.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традициите и
ритуалите в училищния живот.
12.Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.
13.Стремеж за обогатяване на МТБ като фактор за добро и съвременно
обучение.
3.8. ФИНАНСИ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Усъвършенстване и устойчивост на системите в училище и
развиване на иновационни дейности при оптимизация на разходите.
2. Изграждане на база от съвременни информационни технологии за
мониторинг на доходите и разходите на училището.
3. Поддържане на финансови резерви и фондове за ресурсно
осигуряване на дейностите, залегнали в Стратегията на училището.
4. Реновиране на МТБ и повишаване на ефективността на стопанската
дейност.
5. Изграждане на система за привличане на средства от дарения,
спонсорство и други източници с цел подобряване на МТБ.
3.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 ефективни и координирани действия
в осъществяване на
образователно-възпитателния процес
 навременно оказване на съдействие от ръководството при създали се
проблеми
 качествено и отговарящо на изискванията обучение
 активно включване на ученици и родители в живота на училището и
мобилизация на техните възможности за пълноценно реализиране
политиката на институцията
3.10. КРИТЕРИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ
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качествено обучение на учениците според европейските изисквания
непрекъснато повишаване квалификацията на учителите
поетапно въвеждане на целодневното обучение
демократизация на управлението

Стратегията е съгласувана и Обществения съвет, Протокол № 008/
01.02.2021 година и приета на ПС, Протокол № 07/09.02. от 2021 г.
При промяна на нормативните документи, стратегията може да бъде
актуализирана.
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