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ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА ФСГ „АТАНАС БУРОВ”  
2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

 
Основната цел на Стратегията на ФСГ „Атанас Буров”  е: „Издигане 

и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на качеството на 
образованието и осигуряване на условия и подкрепа за личностно 
развитие.“  Тя е в съответствие с изискванията на Държавните 
образователни стандарти и стратегията на МОН за развитие на 
образованието в Република България.  Обучението е ориентирано  към 
личността на ученика, към неговите потребности и стремежи и 
осигуряване висока степен на езикова и функционална грамотност в 
областта на професионалното образование за реализация в икономиката и в 
другите сфери на обществения живот, като създаваме условия за 
придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато 
усъвършенстване, информационните технологии и чуждоезикова 
комуникативна компетентност, усвояване и формиране на общочовешки и 
национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на 
творческите заложби. 

Целта на стратегията ще се постигне, чрез изпълнението на 
стратегическите цели, които са: 
-  Повишаване на качеството и ефективността на предлаганото 
професионално образование и обучение; 
- Утвърждаване на политика за подкрепа на личностното развитие на всеки 
ученик; 
- Приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на образование, 
възпитание и социализация; 
- Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на 
подкрепяща образователна среда. 
 Всяка една стратегическа цел се постига, чрез специфични цели и 
дейности. 
          За  учебната 2017-2018г. бяха сформирани  27 паралелки с 669 
ученика, от които в края на годината - 658. Реализиран е план- приемът за 
учебната година - четири паралелки след завършен 7 клас и две паралелки 
след завършено основно образование.  Средната пълняемост на 
паралелките е  24,4 ученици и е по-висока в сравнение с предходните - 23,6 
ученици за 2016/2017 учебна година, 22,8 за учебната 2015/16  година, 21,5 
през учебната 2014/2015г/ . Това е предпоставка за  по- добра ефективност 
на материалните разходи на училището, макар новата формула за бюджет 



на МОН да ощетява гимназии като нашата по отношение на издръжката на 
училището. 
Успешно се осъществяват редица приоритети на училището: 

- Повишаване качеството на образованието. 
- Развитие на системата за вътрешно оценяване. 
- Определяне на мерки за подобряване резултатите на учениците с 

прием след 7-ми клас от НВО. 
- Определяне на мерки за подобряване резултатите на учениците на  

ДЗИ. 
- Създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се 

възприема като ценност. 
- Подобряване комуникацията между учители, ученици и родители. 
- Формиране на нагласа за самоусъвършенстване и учене през целия 

живот. 
Полагат се усилия за привличане  и приобщаване на  родителите към 

решаването на училищни проблеми  или участие в съвместни дейност с 
учениците, както и за осъществяване на  международно сътрудничество с 
училища от други страни. 

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни 
учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.  Използват се 
успешно  интерактивни методи на обучение. Стремим се да  формираме  
нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да 
залегнат взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, 
достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата 
на всеки, да възпитаваме и изграждаме необходимите социални умения на 
младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. 

Процесът  на обучение  е обезпечен с достатъчно технически средства и 
други необходими пособия. 
За подобряване на материалната среда през учебната година бяха 
извършени ремонтни дейности на покрива на училището, ремонт на 
подовете на две стаи, ремонт на парната инсталация и други. Средствата за 
извършените ремонти са осигурени от бюджета на училището и от РУО - 
Хасково. 

Чрез изпълнението на училищната програма за превенция на 
отпадане от училище, осигуряваме на учениците специализирана помощ 
при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на 
потребности и интереси. 

Осъществява се  интегрирано обучение на деца с хронични 
заболявания. С цел да отговорим на изискванията за създаване на 
приобщаващо и подкрепящо образование е осигурен екип от училището, 
който прави оценка и  осъществява допълнителна подкрепа на деца и 
ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 



За преодоляване на неуспеваемостта на учениците  се провеждат 
консултации, самостоятелна работа, допълнителни занимания в и 
извънучебно време. По проект „Твоят час”  бяха сформирани групи по 
математика, български език, английски и немски език  за деца с 
обучителни трудности. 
  Учениците се мотивират за участие в общински, регионални и 
национални конкурси, поощряващи творческата им дейност.  И през 
2017/2018 учебна година бе постигната висока успеваемост на учениците 
на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ. 
През годината се реализира успешно съвместна работа по проекти на 
учители и ученици- „Досиетата П” , „Твоят час” , „Ученически практики“ . 
Благодарение на тези проекти се обогати и разнообрази извънкласната 
дейност, реализира се творческият потенциал на учениците. Годишният 
календар на училището е богат на спортни прояви, оптимизирани и 
обогатени са  формите за организиран отдих спорт и туризъм.  
Създадена  е действаща система за непрекъсната квалификация на 
педагогическия персонал — както по отношение на знанията и уменията 
на учителите в конкретната област, така и като обща педагогическа 
компетентност. Прилага се Механизъм за противодействие на училищния 
тормоз между учениците в училище. Разработена е Програма за 
предотвратяване на ранното напускане на училище. 
 Продължаваме да изграждаме навици за здравословен начин на 
живот, като запазваме и целодневната лекарска грижа, както и 
традиционните форми на предходни проекти и дейности.  
 Животът на ученика е безценен. Грижата за живота и здравето на 
детето са първостепенна задача за всички учители и непедагогическия 
персонал. Осигурен е строг пропускателен режим, контрол за безопасност 
на учениците при пристигането и напускането на училището, осветление 
на района около училище.  
 Осигурява се здравословна жизнена среда в училище, в това число 
дезинфекция, почистване на сградата и района около нея, озеленяване. 
 По отношение на плана за действие и финансиране на изпълнение на 
стратегията се извърши следното: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І. Повишаване качеството и ефективността на 
предлаганото професионално образование и обучение 

- Специфична цел І.1. - Утвърждаване на училището като институция, 
разработване и утвърждаване на единна система за ефективно управление 
на училището - актуализирани училищни програми и правилници, утвърдени 
училищни учебни планове, подобряване на административното обслужване, 
повишаване на методическата и педагогическата подготовка на учителите, 
подпомагане развитието на училището, съхранение на училищните традиции, 
приобщаване към училищната общност, увеличаване интереса към 
професионалното образование и училището в частност, създаване на условия за 
повишаване информираността , правилно водене на училищната и учебната 



документация и  правилното и  съхранение, създаване на условия за учене през 
целия живот; 

- Специфична цел І.2. - Повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти - разнообразяване на формите за квалификация, повишаване на 
квалификацията на пед.специалисти , улесняване на достъпа до 
квалификационни форми, прилагане на добри педагогически практики, 
ефективно прилагане на нови учебни програми, повишаване на мотивацията, 
осигуряване на условия за провеждане на ефективен образователен процес, 
подпомагане на новопостъпили учители и учители без ПК „учител“ , представяне 
на постигнати резултати, увеличаване интереса към професията, привличане на 
млади пед.специалисти, повишаване квалификацията на учителите по предмета, 
който преподават, популяризиране на добри педагогически практики; 

- Специфична цел І.3. - Въвеждане на най-съвременните тенденции в 
развитието на ИКТ - Модерно оборудване, базирано на съвременни ИКТ, 
обогатяване на учебните ресурси, улесняване на достъпа до учебни помагала, 
осигуряване на възможности за прилагане и използване на интернет ресурси; 

- Специфична цел І.4. - Усъвършенстване на системата за управление на 
качеството - повишаване на капацитета на комисията, актуализирана система, 
разработени критерии; 

- Специфична цел І.5. - Инвестиции в образованието - увеличаване на 
приходите, осигуряване на възможности за финансиране на всички  дейности, 
адаптирана система за финансово управление и контрол , осигуряване на 
прозрачност и публичност; 

- Специфична цел І.6. - Повишаване на резултатите от обучението - 
повишаване на резултатите от обучението чрез прилагане на ефективни мерки за 
преодоляване на пропуски, осигуряване на условия за преодоляване на 
обучителни затруднения, осигуряване на условия за изява на учениците; 

- Специфична цел І.7. - Гарантиране достъпа до образование и 
предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище - 
осигуряване на условия за учене през целия живот, предотвратяване на ранното 
напускане, предоставяне на равни възможности за образование; 

- Специфична цел І.8. - Участие в програми и проекти - модернизиране на 
МТБ, превенция на зависимостите, участие в практически стаж за ученици, 
преодоляване на обучителни трудности, занимания по интереси, развитие на 
творчески заложби на учениците, мотивация за изява; 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ. Утвърждаване на политика на подкрепа на 
личностното развитие на всеки ученик 

- Специфична цел ІІ.1. - Прилагане на индивидуален подход към учениците 
за подкрепа на личностното им развитие - повишаване на резултатите от 
обучението, превенция на преждевременно напускащи училище, развитие на 
творчески заложби, възможност за изява на способности, създаване на стимули, 
увеличен брой участия, участие в проект „Кариерно ориентиране“ ; 

- Специфична цел ІІ.2. - Създаване на условия за пълноценно използване на 
свободното време на учениците - създаване на условия за развитие на 
индивидуалните заложби и способности на учениците, предоставяне на 
възможности за творческа изява и осмисляне на свободното време на учениците; 

- Специфична цел ІІ.3. - изпълнение на социални и здравни политики - грижа 
за здравето на учениците, профилактична, здравно-образователна дейност, 
възпитание за водене на здравословен начин на живот, подпомагане на 
семейства със затруднено финансово положение; 



- Специфична цел ІІ.4. - Превенция на рисковото поведение на учениците - 
намаляване на проявите, намаляване на зависимите, умения за живота, 
намаляване на случаите на нарушения на правилника за дейността на 
училището, придобиване на знания за процеса; 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ. Приобщаване на всички заинтересовани страни в 
процеса на образование, възпитание и социализация 
- Специфична цел ІІІ.1. - Приобщаване на членовете на училищната общност 

–учители, ученици, родители - изграден екип за развитие на училищната 
общност, за утвърждаване на позитивен организационен климат и на позитивна 
дисциплина; 

- Специфична цел ІІІ.2. - Осигуряване на ефективни начини и средства за 
разпространение на информацията между всички заинтересовани стран - 
поддържане на актуален и динамичен интернет сайт на училището, на 
електронен дневник и на актуална страница на училището във facebook; 

- Специфична цел ІІІ.3. - Партньорство с институциите в системата на 
образованието, териториалните органи на изпълнителната власт и органите 
на местното управление - съвместни дейности с ОКБППМН в община Хасково, 
ДПС към РУ на МВР – Хасково, партньорство с отдел „Закрила на детето“  в 
процеса на оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 
учениците; 

- Специфична цел ІІІ.4. - Активно включване на социалните партньори в 
професионалното образование и обучение в училище - включване на 
социалните партньори в комисии за държавни изпити по теория и практика на 
професията, разработени и съгласувани учебни програми за производствена 
практика с работодателите, активизирано е сътрудничеството с ХТПП; 

- Специфична цел ІІІ.5. - Подпомагане на ученическото самауправление  - 
осигурени условия за включване на Ученическия парламент в разглеждането на 
въпроси, свързани с образователно-възпитателния процес, изградена система от 
правила на ниво клас за поведение и адекватни мерки срещу нарушителите им; 

- Специфична цел ІІІ.6. - Утвърждаване на обществения съвет и училищното 
настоятелство като органи за подпомагане развитието на училището – създаден и 
действащ обществен съвет, поддържане на ефективна система за информация и обратна 
връзка с родителите, участие на родителите в процедурата по налагане на санкции на 
учениците, поддържане на рубрика „За ученици и родители“  в интернет сайта на 
училището, изследване на удовлетвореността на родителската общност по конкретни 
въпроси и цялостната дейност на училището, дейности за формиране на нагласи у 
родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи 
и дискусионни форуми, реализиране на съвместни дейности с родителите: 
- Благотворителни инициативи; 
- Изяви на участниците в извънкласни форми; 
- Специфична цел ІІІ.7. - Разширяване връзките с ВУЗ - активизиране на 
сътрудничеството с УНСС, СА и ИУ в посока на провеждане на съвместни дейности, 
сътрудничество със стопански факултети на ВУЗ-ове; 
- Специфична цел ІІІ.8. - Изграждане на позитивни отношения учител-ученик, 
ученик-ученик - дейности по превенция на тормоза и насилието, за мотивация и 
преодоляване на проблемно поведение, за осигуряване на педагогическа подкрепа – 
обща и допълнителна, създаване на екипи за допълнителна подкрепа за личностно 
развитие за всеки ученик, нуждаещ се от такава, дейности за придобиване на умения за 
работа в екип, за утвърждаване на отношения на толерантност, разбиране и 
взаимопомощ в училищната общност, разработен и приет етичен кодекс на училищната 



общност, дейности, осигуряващи гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 
образование; 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV. Модернизиране на материално-техническата база и 
осигуряване на подкрепяща образователна среда 

- Специфична цел ІV.1. - Непрекъснато модернизиране и поддържане на 
сградния фонд и МТБ - ежегодно обновяване, модернизиране и поддържане на 
сградния фонд на училището, поддържане на системата за видеонаблюдение, 
пожароизвестяване и сигнално охранителна техника, дейности за повишаване 
енергийната ефективност; 

- Специфична цел ІV.2. - Осигуряване на позитивна подкрепяща среда за 
обучение, възпитание и социализация - ежегодно осъвременяване на учебни 
кабинети и работилници, контрол  върху спазване на изискванията към храните, 
предлагани в училищния бюфет, благоустрояване на парка, разработени мерки 
за адаптиране на новопостъпили ученици към училищната среда; 

- Специфична цел ІV.3. - Осигуряване на стабилност, ред и защита на 
учениците – изградени училищни комисии, ангажирани с осигуряването на 
безопасност, ред и защита на учениците, повишаване на знанията и уменията на 
учениците за ограничаване и преодоляване на различни опасности чрез 
провеждане на практически занятия по ГЗ, приети училищни нормативни 
актове, регламентиращи правилата за осигуряване на ред и защита, изпълнение 
на дейности, свързани с осигуряване на безопасни условия – инструктажи, 
обучение по БДП, ГЗ, БАП, терористични актове и други. 
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