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I. Увод 

Настоящата стратегия е разработена от група, назначена със заповед на директора на 
училището № ***. 
Срокът на реализация на стратегията е 2021–2025. 
Стратегията на училището обосновава направленията за развитие на училището и фор-
мулира целите, задачите и възможните ресурси за тяхното реализиране. Анализирани са 
предпоставките за изпълнението ѝ. 
Приета е на заседание на Педагогическия съвет на училището от ***. 
В едномесечен срок след приемането на стратегията следва да се приеме Програма за 
реализация на Стратегията през първия етап: 2021–2023 г. 

II. Въведение 

1. Българското образование в европейския контекст 
Всяка страна от Европейския съюз сама управлява своята образователна система, а ро-
лята на Европейската комисия е по-скоро поддържаща – тя предлага форум за сътрудни-
чество между държавите и се опитва да подобри съгласуваността на политиките в об-
ластта на образованието. Комисията финансира различни инициативи за подкрепа на об-
разованието в Европа — от гарантиране на признаването на професионални квалифика-
ции в чужбина до популяризирането на успешни практики. 
През 2020 г. изтича срокът на реализация на основни европейски документи, свързани с 
развитието на образованието: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ рас-
теж „Европа 2020“; Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на 
образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“).  
В момента се разработват нови документи, които да очертаят насоките на развитие на 
образованието на страните в ЕС през следващ период; с тези европейски документи ще 
се синхронизира и българското национално законодателство. 
Водещи ще останат обаче: 
 Заключения на Съвета относно училищното развитие и върховите постижения в 

областта на преподаването (2017/C 421/03). 
 Съобщение на Комисията „Училищно развитие и върхови постижения в областта 

на преподаването за по-добър старт в живота“ (COM/2017/248). 
 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението (SWD 

/2017/0165). 
 Специфични за всяка държава препоръки, Европейски семестър COM(2020) 500. 

2. Български нормативни документи 
Устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на училището 
се реализират съгласно Закона за предучилищно и училищно образование. 
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Конкретните цели и задачи, както и образователните политики на училището се реали-
зират в съгласие с национални документи – програми и стратегии, приети или съгласу-
вани с Министерството на образованието и науката. 
При ежегодното актуализиране на настоящата Стратегия ще се отчитат промените в нор-
мативната база в системата на образованието. 

3. Визия за развитието на СУ „Васил Левски“ 
СУ „Васил Левски“ е общинско училище, гарантиращо усвояването на знанията, умени-
ята и навиците, съгласно държавните общообразователни изисквания, заложени в нор-
мативните документи на законодателството на Република България, възпитаващо нравс-
твен гражданин, отговарящ на изискванията на обществото, способен успешно да се ре-
ализира в условията на 21 век.  

КЪМ  КАКВО  СЕ  СТРЕМИМ? 

 Да превърнем в реалност висококачественото, приобщаващо и справедливо учи-
лищно образование за всички ученици, за да увеличим шансовете на младите хора 
за реализация в гражданския и социалния живот, на пазара на труда и в личния 
им живот. 

 Да стимулираме по-приобщаваща, по-ангажираща и по-подкрепяща училищна 
култура с акцент върху благосъстоянието на цялата училищна общност; 

 Да изградим в училище нулева толерантност към тормоза, насилието и дискрими-
нацията на всякаква основа. 

 Да гарантираме придобиването на солидни познания по всички учебни предмети, 
наред с развитието на пълен набор от ключови компетентности. 

 Да утвърждаваме общочовешките ценности. 
 Да изградим у учениците мотивация, компетентност и ангажираност за учене 
 Да изградим атмосфера на зачитане и взаимно уважение между всички субекти 

на учебния процес – учители, родители и ученици.  
 Непрекъснато да обогатяваме учебните занимания; да използваме ефективно циф-

рови технологии в обучението, организацията и управлението на учебния процес. 
 Да се стремим към свързване на обучението с практически опит от реалния живот. 
 Да осъществим навременна и целенасочена подкрепа на учениците със специални 

образователни потребности и тези, които произхождат от неравностойна среда и 
са изложени на особен риск. 

 Да подкрепим работата на педагозите чрез предоставяне на качествени условия 
на труд; на професионална подкрепа; насърчаване на непрекъснато професио-
нално развитие през всички етапи на кариерата; закрила от агресия. 

 Да укрепим целенасоченото сътрудничество и новаторските педагогически прак-
тики сред учителите и училищните ръководители, включително чрез участие на 
други заинтересовани страни. 

 Да осигурим осъществяването на все по-ефективно, по-справедливо и по-ефи-
касно управление чрез постоянно усъвършенстване и новаторство; по-нататъшно 
развиване на системи за осигуряване на качеството, които включват самооценка, 
количествена и качествена оценка, установена и споделена със заинтересованите 



Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2024 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 7 

страни; насърчаване на основаните на доказателства политики, балансирано и це-
лесъобразно използване на данни, включително от международни сравнителни 
проучвания и от обзора на образованието и обучението. 

 Да осигуряваме допълнителни средства за училищното образование, като опти-
мално използваме на ресурсите на всички равнища. 

4. Мисия на СУ „Васил Левски“ 

КОИ  СМЕ  НИЕ? 

 Училище „Васил Левски“ – гр. Троян е съвременно среднообщообразователно 
училище, в което през учебната 2020–2021 г. се обучават 784 ученици в *** пара-
лелки. То изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални 
добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, 
България, обединена Европа и света!  

 Училището предоставя образование с качествена общообразователна, профили-
рана и професионална подготовка, с успешно завършване на клас, етап и степен, 
с придобиване както на основно и средно образование, така и на професионална 
квалификация в областта на туризма.  

 Училището започва третата учебна година като иновативно, с иновация „Природа 
и технологии“. 

 Това ще е първото училище в област Ловеч с изграден модерен СТЕМ-център. 
 Имаме за приоритети: чуждоезиковата и хуманитарна профилирана подготовка; 

усвояването на непрекъснато развиващите се информационни и комуникационни 
технологии; развитие на компетентности в областта на природните науки; осигу-
ряване на професионалната подготовка по специалността „Организация на хоте-
лиерството“. 

 Ние възпитаваме нашите ученици в любов към родината, за да бъдат те строители 
на бъдещето на нашето Отечество, на нашата обща утрешна България. 

 Девизът ни е мисълта на „най-великия българин“ – Васил Левски, патрон на на-
шето училище: „Времето е в нас и ние сме във времето!“ 

III. Предпоставки за реализиране на мисията на учили-
щето – вътрешна и външна среда 

1. Анализ на тенденциите на външната среда  
 

Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 

По
ли

ти
-

че
ск

а  1. Хармонизиране на 
българското с европейс-
кото законодателство 

Членство на България в 
Европейския съюз 

 Синхронизация на българската нор-
мативна уредба. 



Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2024 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 8 

Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 

2. Успехи при предос-
тавяне на равен достъп до 
образование 

Държавна образова-
телна политика 

 Училището е средищно. 
 Целево финансиране на целоднев-
ната организация на работа. 
 Интегрирано обучение на ученици 
със СОП, вкл. в гимназиален етап. 

3. Дефицити при пре-
доставяне на равен достъп 
до образование 

Неразработени или не-
развити държавни об-
разователна дейности 

 Недостатъчни възможности за 
включване на учениците в извънк-
ласни дейности. 
 Недостатъчно добра транспортна 
схема. 

4. Национални прог-
рами за подпомагане на 
образованието. 

Европейски политики в 
областта на образова-
нието 

 Осигуряване на допълнителни сред-
ства. 
 Предоставяне на условия за допъл-
нителна квалификация на учителите. 

5. Разкриване на въз-
можност за валидиране на 
знания, умения и компе-
тентности, придобити по 
неформален път 

Държавна политика за 
въвеждане на система 
за валидиране на зна-
ния и умения, придо-
бити в живота. 

 Възможност за утвърждаване на 
училището като водещо в областта на 
осъществяването на професионално 
образование в общообразователни 
училища. 

Ик
он

ом
ич

ес
ка

 

6. Относително добър 
икономически климат на 
местно ниво. 

Състояние на общи-
ната, местния бизнес. 

 Възможност за сътрудничество с 
местната власт и бизнеса. 
 Ниска безработица. 

7. Ниски доходи на 
семействата на ученици и 
учители; висок процент се-
мейства около и под лини-
ята на бедността.  

 Световна криза, по-
родена от пандемия.  
 Проблеми във вът-
решното управление на 
страната. 

 Нисък социален статус на много от 
учениците. 
 Трудности при провеждане на дис-
танционно обучение. 
 Проблеми при осигуряване на необ-
ходимите помагала, особено в гимна-
зиален етап. 

8. Възможности за 
финансиране от евро-
пейски фондове. 

Членство на България в 
Европейския съюз. 

Допълнително подпомагане на бю-
джета на училището чрез участие в 
проекти. 

9. Възможности за 
финансиране от нацио-
нални, местни и други фон-
дове и програми 

Българско законодател-
ство. 

Допълнително подпомагане на бю-
джета на училището чрез участие в 
проекти. 

10. Относителна фи-
нансова самостоятелност 
на училището. 

Делегиран бюджет на 
училището. 

Гъвкавост при планиране на дейности-
те. 

Со
ци

ал
на

 

11. Намаляване на 
броя на учениците в общи-
ната 

Влошаване на демог-
рафските показатели Трудно формиране на паралелки. 

12. Изграждане на раз-
нообразни партньорства 
при реализиране на 
учебно-възпитателната ра-
бота. 

Нарастване на ролята 
на гражданското об-
щество при управлени-
ето на училището. 

 Участие на училищното настоятелс-
тво при вземане на управленски реше-
ния. 
 Създаване и функциониране на сис-
тема на ученическо самоуправление. 
 Партньорства с неправителствени 
организации при изпълнение на про-
екти. 

13. Увеличаване на 
броя на учениците, живе-
ещи в непълни семейства 
или без законен родител 
или настойник. 

Икономически; демог-
рафски причини; емиг-
рация. 

 Занижен или липсващ родителски 
контрол и грижа. 
 Нарушаване правата на детето. 
 Повишаване на риска за отделното 
дете (според Закона за закрила на де-
тето). 
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Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти Причини Последствия 
Те

хн
ол

ог
ич

на
 

14. Подобряване на 
материално-техническата 
база 

Възможност за участие 
в национални проекти, 
управлявани от МОН. 

 Рязко подобряване на условията за 
работа в училище. 
 Подобряване на здравословното 
състояние на учениците. 
 Увеличаване на привлекателността 
на училището за включване на уче-
ници във форми на обучение, раз-
лични от дневна. 

15. Подобряване на 
ресурсната обезпеченост в 
системата на образовани-
ето. 

Политика на българс-
ката държава 

 Възможност за пълноценна работа в 
часовете по ИТ. 
 Използване на кабинетите по ИТ за 
допълнителна работа по различни 
предмети. 
 Създаване на профилирани пара-
лелки и на паралелки с допълнително 
изучаване на ИТ. 

16. Кабинети, оборуд-
вани за използване на ин-
формационни технологии – 
компютри, мултимедии.  

Финансиране със собст-
вени средства и чрез 
проекти. 

 Използване на ИТ в преподаването 
по всички учебни предмети. 
 Създаване на условия за повиша-
ване на преподавателската квалифика-
ция. 

За
ко

-
но

ва
 17. Нормативна база в 

системата на народната 
просвета. 

Законодателната власт; 
изпълнителна власт. 

Нормативна рамка за планираните 
дейности на училището. 

18.    

ИЗВОДИ  

Днес българското училище се намира в процес на основна и дълбока промяна.  
Образованието се преобразува от традиционно към личностно ориентирано. 
Преходът на развитие на държавните образователни стандарти и формиране на нацио-
нални и в перспектива на общоевропейски образователни стандарти променя и ролята на 
всеки един от субектите на образователния процес – педагози, ученици, семейство, ця-
лото гражданско общество. 
Съвкупността от външни фактори предполага динамика в развитието на СУ „Васил Лев-
ски“, Троян и налага залагането на различни акценти в неговата стратегия. 

2. Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

Среда Налични факти Последствия 

Ор
га

ни
за

ци
он

но
-с

тр
ук

-
ту

рн
а 

1. Училището е средно об-
щообразователно и осигу-
рява обучение от I до ХII клас 
включително. 

 Възможност за гъвкав избор на учебния план и учеб-
ното заведение от страна на родителя / настойника и 
неговото семейство. 
 Възможност на ученика да продължи образование-
то си в училище във всеки етап и степен на училищно-
то образование. 
 Приемственост между етапите на основната образо-
вателна степен и между основна и средна образова-
телна степен. 

2. Вътрешноучилищен под-
бор за иновативни пара-
лелки в прогимназиален 

 Подбор на ученици със специални интереси към 
природо-математически науки. 
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Среда Налични факти Последствия 
етап и паралелки с допълни-
телни часове по втори чужд 
език. 

 Разнообразие на възможностите за развитие на лич-
ностните интереси в областта на: изучаване на БЕЛ; ан-
глийски език; математика; ИТ; допълнителен чужд 
език (основа за втори чужд език в гимназиален етап). 

3. Възможност за индивиду-
ален избор на профила на 
обучение след 7 клас (дър-
жавен план-прием). 

 Формиране на паралелки с интензивно изучаване на 
английски и испански език и допълнително профили-
ращи предмети: математика, информационни техно-
логии, информатика, испански език, география и ико-
номика 

4. Иновативни паралелки – 
прогимназиален етап. 

 Изграждане на компетенции в областта на природ-
ните науки. 

5. Професионални пара-
лелки 

 Професионално образование по специалността „Ор-
ганизация на хотелиерството“с възможност за придо-
биване на трета квалификационна степен. 
 Условия за провеждане на дуално обучение. 

М
ат

ер
иа

лн
о-

те
хн

ич
ес

ка
 

6. Специализирани каби-
нети.  

 Възможност за по-добра работа по конкретни пред-
мети. 

7. Липса на библиотека 
 Недостатъчно библиотечни единици. 
 Липса на възможност за провеждане на занимания 
в подходяща творческа обстановка и стимулиране на 
четенето. 

8. Високо равнище на обез-
печеност на учебния процес 
с информационни ресурси и 
компютърна техника. 

 Доближаване на изискванията на Лисабонската за 
компютърна обезпеченост на образованието в ЕС. 
 Функционираща система на интранет-връзка. 
 Вътрешноучилищни медии. 

9. Училищна политика за 
регулярен капитален ремонт 
и реално развитие на инвес-
тиционни проекти. 

 Ежегодно изпълнение на планирани капитални ре-
монти, в синхрон с плановете на общината като пър-
востепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

10. Медицински кабинет  
 Гарантиране на опазването на живота и здравето на 
учениците и педагогическия и непедагогическия пер-
сонал. 

11. Отлично оборудвани ка-
бинети по природни науки. 
12. Спечелен проект за изг-
раждане на СТЕМ-център. 

 Затруднения в реализацията на лабораторни упраж-
нения по химия и биология. 
 Недостатъчен интерес към ДЗИ по тези предмети. 
 Неудовлетворителни резултати на НВО – 7 клас. 

13. Общи части на сградата с 
държавно училище (ПГМЕТ) 

 Затруднения при реновиране и поддръжка на от-
делни елементи от интериора и екстериора на сгра-
дата. 
 Съвместно използване на столовата част от двете 
училища. 
 Обща парна инсталация. 
 Изкуствено разделяне ползването на първия етаж от 
двете училища. 

14. Изграден училищен парк 
и екстериорни пространства 

 Условия за отдих на учениците. 
 Възможност за разнообразни дейности в групите за 
ЦОУД. 
 Обособени пространства за уроци на открито. 

15. Изграден паркинг в учи-
лището 

 Облекчен достъп до училището. 
 Осигуряване на удобно паркиране на учители, полз-
ващи ЛПС. 

16. Условия за спорт: ренови-
рана и добре оборудвана 
спортна база; фитнес зала; 
обособени открити спортни 
игрища. 

 Създаване на условия за развитие на физкултурата и 
спорта. 
 Повишаване на интереса към отделни спортове. 
 Подобряване на здравословното състояние на уче-
ниците. 
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Среда Налични факти Последствия 

Ка
др

ов
а 

17. Висок потенциал на педа-
гогическия състав. 

 Академични знания в конкретните образователни 
сфери. 
 Педагогическа правоспособност и квалификация 

18. Застаряващ педагоги-
чески състав. 

 Голяма поколенческа дистанция между обучаеми и 
обучаващи. 

19. Поощряване и личен 
стремеж към повишаване на 
индивидуалната квалифика-
ция. 

 ***% учители с различни ПКС. 
 Участие в различни форми на квалификация и прек-
валификация. 
 Училищна система за оценка на личните постиже-
ния на учителите (квалификационна карта, портфо-
лио). 

20. Липса на портфолио на 
всички педагози. 

 Затруднено представяне на знанията и уменията на 
учителите. 

21. Лидерски позиции на пе-
дагозите на местно, регио-
нално и национално рав-
нище. 

 Участия като оценители в ДЗИ и НВО.  
 Лични изяви във форуми и конференции на раз-
лични нива; публикации в регионални, национални и 
международни издания. 

22. Целенасочено развитие 
на социални, материални 
стимули на персонала. 

 Коректно реализиране на предвидените от общото 
и частното законодателство материално стимулиране 
с отчитане на индивидуалния принос на конкретната 
личност. 
 Осигуряване на социални придобивки на ангажира-
ните по проекти на ОП РЧР от бюджета на училището. 
 Поощрения чрез грамоти, дипломи и пр. на учители 
и ученици, показали високи резултати в работата. 
 Отразяване на успехите на педагози и учащи в учи-
лищните медии. 

Гр
аж

да
нс

ка
 и

 о
бщ

ес
тв

ен
а 

23. Работа с общността. 
 Изградено действено високоефективно и граждан-
ски ангажирано родителско настоятелство. 
 Регулярна връзка с неправителствени организации, 
вкл. с донорски и дарителски организации. 

24. Политика към тясна 
връзка със семейството. 

 Разгърната и разчупена система за провеждане на 
родителско-родителски срещи. 
 Въведена система на електронен дневник. 

25. Гражданско възпитание и 
гражданска отговорност у 
учениците. 

 Учениците участват в благотворителни акции и ини-
циативи. 
 Отлично действаща Комисия за борба с противооб-
ществените прояви. 

26. Функциониращи форми 
на ученическо самоуправле-
ние. 

 Практическо запознаване с демократичните форми 
на управление на общност (училище / държава). 
 Участие на учениците в подходящи форми на управ-
ление на училището. 
 Съблюдаване на правата на всички участници в об-
разователния процес. 

Ф
ин

ан
со

ва
 

27. Система на делегиран 
бюджет (община Троян е 
една от пилотните общини в 
България, въвели тази сис-
тема на финансиране). 

 Гъвкаво използване на бюджетните средства. 
 Прозрачно управление на средствата на училището. 
 Справедливо разпределение на ресурсите. 

28. Висок бюджетен ресурс 
(поради големия брой уче-
ници – „парите следват уче-
ника“). 

 Възможност за дългосрочно планиране на отделни-
те дейности. 
 Достатъчен ресурс за финансиране на извънкласни 
дейности. 
 Ресурс за предварително финансиране на дейности 
при закъснели плащания по проекти и програми. 

29. Участие в проекти.  Допълнително финансиране на дейности в училище. 
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Среда Налични факти Последствия 
 Подобряване на материалната база, без загуба на 
ресурс на училището. 
 Включване на ученици в извънучилищни дейности, 
незаложени в училищната програма. 
 Реализиране на целодневно обучение (работа по 
проект на МОН по ОП РЧР). 
 Осигуряване на сътрудничество при провеждане на 
ученически практики (работа по проект на МОН по ОП 
РЧР). 

Об
ра

зо
ва

те
лн

а 

30. Гъвкави и индивидуали-
зирани учебни планове 

 Голям брой едновременно функциониращи учебни 
планове за различните паралелки – с разнообразни ча-
сове за ЗИП и СИП; профилирани паралелки; професи-
онални паралелки. 
 Голям брой лични разпределения на учебното 
време и учебния материал от страна на отделен педа-
гог – според конкретните потребности на паралелката. 

31. Недостатъчна разработе-
ност на формите за допълни-
телно и продължаващо об-
разование. 

 Недостатъчна възможност за реализиране на пове-
лите на продължаващото образование и образование-
то „цял живот“. 

32. Относителна едностран-
чивост на профилираните 
паралелки. 

 Недостатъчен брой ЗИП, СИП и форми за извънк-
ласна работа по природни науки. 
 Недостатъчна подготвеност на учениците в областта 
на природо-математическия цикъл. 

33. Стимулиране на многое-
зичното обучение. 

 Предоставяне на възможност за изучаване на до-
пълнителен и втори език в прогимназиален етап и гим-
назиална степен. 
 Недостатъчна обвързаност на изучаването на  

34. Реализиране на включ-
ващо обучение 

 Нарастване на броя с оценка от ЕКПО, обучавани по 
ИОП. 
 Ученици със СОП, които ще получат подготовка по 
част от професия. 

35. Непровеждане на логопе-
дично обследване. 

 Липса на информация за логопедичния статус на де-
цата в начален етап. 
 Пропуснати възможности за ранна диагностика на 
образователни дефицити. 

36. Допълнителна подго-
товка на ученици на НВО.  

 Добри резултати на НВО. 
 Категорично изявено желание на седмокласниците 
да продължат обучението си в същото училище. 

37. Недостатъчна разработе-
ност на обективни показа-
тели при оценяване на ка-
чеството на образование. 

 Липса на обективна съпоставимост на резултатите 
между отделните випуски и паралелки. 
 Липса на обективна оценка на качеството на работа 
на отделните учители. 

38. Голям брой специфични 
извънкласни форми на ра-
бота. 

 Реална възможност за избор на учениците. 
 Пълноценно прекарване на свободното време на 
учениците. 
 Разнообразни форми за професионална изява на 
учителите. 

39. Политика за работа с на-
дарени деца. 

 Вътрешноучилищни форми на поощряване на нада-
рените ученици. 
 Стимулиране на учителите, работещи с показали ви-
соки резултати ученици. 

40. Недостатъчна разработе-
ност на политики за опаз-
ване и укрепване на физи-
ческото и психическото 
здраве; за духовно и нравст-
вено възпитание. 

 Неразработеност на теми и инициативи за нравст-
вено възпитание на учениците. 
 Липса на цялостна стратегия за изграждане на на-
вици за здравословен начин на живот; за животоопаз-
ващо поведение; за адекватно поведение в рискови 
ситуации. 
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41. В процес на изграждане е 
система за фиксиране и 
проследяване на индивиду-
ални и групови резултати. 

 Разработено лично портфолио на целия педагоги-
чески състав. 
 В процес на разработване е портфолио на ученик 
(поетапно, при започване на етап или образователна 
степен). 

42. Участие в различни състе-
зания. 

 Стабилно висок брой победители и призьори в 
олимпиади и национални състезания. 
 Участия в голям брой разнообразни състезания и 
конкурси, вкл. с несъстезателен характер. 

43. Членство в Microsoft IT 
Academy 

 Делегирани права на изпитен център на Microsoft. 
 Разширени възможности за валидиране на нефор-
мално придобити знания. 

ИЗВОДИ  

СУ „Васил Левски“ – Троян, както и цялото българско общество, търпи дълбоки про-
мени, но неговата главна задача остава осигуряването на равен достъп до образование 
на различни групи ученици в съответствие с техните способности, индивидуални инте-
реси и потребности. Наложително е да се разширят възможностите за социализация на 
учениците и да се осигури приемственост между общото и професионалното образова-
ние. 
Обучението във всяка образователна степен трябва да съответства на възрастовите осо-
бености на учениците, да подпомага тяхното общо развитие. 
Реализирането на модулите от задължителна, задължителноизбираема, свободноизби- 
раема и професионална подготовка обединява два стандарта за учебно съдържание и 
покриване на държавни образователни изисквания. Първият стандарт обхваща задължи-
телната и отчасти задължителноизбираемата подготовка на всеки ученик – това е стан-
дартът „ученикът трябва“. Вторият стандарт е повишената, индивидуализирана подго-
товка (свободноизбираема и професионална, отчасти задължителноизбираема), която из-
бира всеки ученик – това е стандартът „ученикът може“. 
Педагогът трябва да продължи да се развива като основен фактор и координатор на целия 
образователен процес. 

3. История на училището 
Началото си училището води от 1915/1916 година, когато към прогимназията в града се 
открива четвърти гимназиален клас. През следващите години се откриват пети и шести 
класове, но все още към прогимназията, с едни и същи учители, с едно и също ръковод-
ство. Това съвместно съществуване продължава до учебната 1922/1923 година, когато, 
поради липса на помещения, гимназиалните класове се отделят от прогимназията в сгра-
дата на първоначалното училище „Св. св. Кирил и Методий“ и заживяват като самосто-
ятелно учебно заведение – непълна гимназия. 
През 1924 г. излиза първият випуск на непълната гимназия. Важен положителен момент 
в развитието на училището са годините 1937 и 1938, когато с помощта на родителите и 
цялото гражданство се издига втори етаж на училищната сграда и най-после желанието 
на троянци се осъществява – откриват се едновременно седми и осми класове, открива 
се Пълна смесена гимназия. През 1939г. излиза първият випуск на Пълната гимназия. 
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От 1938 до 1943 г. Пълната смесена гимназия носи наименованието „Кирил и Методий“. 
През есента на 1943г., по предложение на учителския съвет, гимназията приема за патрон 
името на Васил Левски. Троянските гимназисти с ентусиазъм са участвали при строежа 
на жп линията Ловеч – Троян. През 1961 г. се поставя първата копка за нова сграда на 
местността Кръста. 
През учебната 1964/1965 г. гимназията се премества в нова сграда – сегашната сграда на 
училището. Новите класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни тогава учебно-
технически средства, спомагат за издигане на по-високо ниво на учебно- възпитателния 
процес. В следващите години училището укрепва и се утвърждава като едно от водещите 
в окръга и страната. Доказателство за това е и удостояването на гимназията с Народен 
орден на труда (бронзов) през 1966г. по случай 50-годишнината от основаването на учи-
лището и орден „Кирил и Методий“ – II степен през 1969 г. 
Много от възпитаниците на гимназията стават изтъкнати учени, видни обществени и 
културни дейци: акад. Ангел Балевски, акад. Минко Памукчиев – икономист, проф. Ни-
кола Шипковенски – медик, проф. Найден Чакъров – педагог, проф. Христо Браилски – 
медик, проф. Игнат Пенков – географ, проф. Дамян Данчев – фармацевт, проф. Стефан 
Шошков – медик, проф. Стефан Цоневски – философ, проф. Иван Димовски – математик, 
проф. Цанко Стойчев – биолог, проф. Пенчо Радковски – икономист, проф. Доко Доков 
– юрист, проф. Стойко Попов – философ, проф. Дочо Шошков – вет. медицина, проф. 
Иван Дочев – техн. науки, проф. Лиляна Трифонова – педиатър, проф. Марко Семов – 
социолог, проф. Минко Мондешки – медик, проф. Пенчо Петрушев – математик, проф. 
Христо Дудевски – литератор, проф. Христо Сираков – лесовъд, проф. Цачо Цачев – тех-
нически науки, проф. Веска Кожухарова – социолог и редица други. Възпитаници на 
гимназията са и: поетът Христо Радевски, лит. критик Минко Николов, популярните ар-
тисти и певци: Аня Пенчева, Лиляна Кисьова, Минко Босев, Н. Борджиев, Теодор Шиш-
манов и др., кинорежисьорът Дочо Боджаков и много други... 
През учебната 1984/1985 г. гимназията се трансформира в Единно средно политехни-
ческо училище (ЕСПУ) с УПК „Васил Левски“ с обучение на ученици от IV до XI клас. 
През учебната 1990/1991 г. училището става Средно общообразователно училище и от 
1993/1994г. започва прием на ученици в начален етап. 
От началото на учебната 1994/1995г. в училището започва прием след VII клас в Хума- 
нитарна профилирана паралелка – Български език и литература с интензивно изучаване 
на английски език, а през следващата година – с немски език. 
През учебната 1995/1996 г. училището отговаря на потребностите на бизнеса в региона 
като започва подготовка на квалифицирани кадри в сферата на туризма и хотелиерст-
вото. Началото се поставя с прием в паралелка с предпрофесионална подготовка по спе-
циалността „Хотелиерство“, след това – „Екскурзоводство“, през учебната 2000/2001 го-
дина предпрофесионалната подготовка прераства в професионална по специалност „Ме-
ниджмънт в хотелиерството“, по-късно преобразувана в „Организация на хотелиерст-
вото“. От 2006 г. училището е член на Асоциация на училищата по ресто- рантьорство и 
хотелиерство в България (АУРХБ). 
През 2003 г. училището придобива чрез дарение 2,5 дка имот в местността „Могилата“, 
махала Баба Стана, в землището на с. Орешак, където се поставя павилион за астроно-
мически наблюдения на Школата по астрономия, функционираща към училището. 
Поставя се началото и на профилираното обучение в сферата на информатиката и ин-
формационните технологии през 1999/2000 г. с паралелка прием след VIII клас в профил 
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„Природоматематически“ по специалност „Информатика. От учебната 2007/2008 г. за-
почва обучение в профил „Технологичен“ – „Туризъм“. През 2007 г. е открит новопост-
роения спортен комплекс, а през 2009 г. е извършено цялостно саниране на сградата с 
изграждане на ново газово стопанство, преасфалтирани са и са обособени три открити 
спортни игрища. Училището не спира да се развива, подобрява се материалната база и 
инфраструктурата, създават се все по-добри условия за обучение в кабинети, оборудвани 
с модерна техника. 
През 2010/2011 г. започва обучение в нови паралелки, прием след VII клас: 

 профил „Чуждоезиков“ – Английски и Испански език, като училището е прието 
за член на престижната Асоциация на Кеймбридж училищата в България. 

 профил „Природоматематически“ – Информационни технологии с интензивно 
изучаване на английски език. 

От 2011/2012 г. започва прием в две нови паралелки след V клас: с разширено изучаване 
на БЕЛ и английски език и с разширено изучаване на математика и информационни тех-
нологии. 
През 2013/2014 – за пръв път след 7 клас се реализира план-прием на паралелка в профил 
хуманитарен с разширено изучаване на география и икономика. 
От 2018/2019 година училището е иновативно, с иновация „Природа и технологии“, като 
ежегодно в 5. клас се формират 2 иновативни паралелки. 
Близо един век СУ „Васил Левски“ образова и възпитава троянските деца. Независимо 
чие име е носило училището през годините, то е поддържало стремежа към усъвършен-
стване любознателността и българския дух у младите хора. 
Училището продължава да е едно от предпочитаните учебни заведения в общината с до-
казалите своята перспективност профили и специалности. Традиция е учениците от учи-
лището да се класират на призови места в общински, областни и национални конкурси, 
състезания и олимпиади. Чуждоезиковото обучение доказва своите възможности по из-
бор могат да се изучават три европейски езика. Двадесет и първият век изисква ново 
мислене, но и вглеждане в традицията, това е част от образователната политика на СУ 
„Васил Левски“. 
Обликът на училището се характеризира със съчетаване на общообразователната непро-
филирана с профилирана подготовка. Профилите – „Чуждоезиков“ и „Природоматема-
тически“ – се определят като предпочитани от учениците от цялата община. Професио-
налното обучение създаде условия за утвърждаване на специалността „Организация на 
хотелиерството“ и за все по-успешното взаимодействие с представителите на туристи-
ческия бранш в региона.  
Професионалната подготовка, която училището предлага, е предпоставка за привличане 
на ученици отпаднали от образователната система 
Стабилната и качествена обща, профилирана и професионална подготовка са отличи-
телни черти на СУ „Васил Левски“ Троян. 

4. Мястото на училището в образователната структура на 
общината 

(За структурата на училищната мрежа в община Троян вж. ***). 
СУ „Васил Левски“ е най-голямото средно общообразователно училище не само в об-
щина Троян, но и в цялата област Ловеч. Броят на паралелките е с повече от 20% по-
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голям от броя на второто по големина училище в общината. Тези обстоятелства поставят 
високи изисквания към организацията на учебно-възпитателния процес, към изгражда-
нето и поддържането на материално-техническата база, изисква комплексни управлен-
ски решения. 

5. Структура на училището  

ПАРАЛЕЛКИ  И  ГРУПИ  

През последните 5 учебни години броят на учениците е относително постоянен (+/-15). 
В първи клас за *** поредна година се формират по две паралелки, вместо по една. За-
белязва се трайна тенденция към увеличаване на учениците в начален етап и гимназия и 
намаляване – в прогимназиален етап. 
(Брой ученици и паралелки по години – вж. ***). 
Увеличеният интерес към нашето училище е свързан с успеха на чуждоезиковото, про-
филираното и професионално обучение (в гимназиален етап) и успешната и резултатна 
работа на целодневното обучение в начален етап. Косвен стимул е формирането на ино-
вативни паралелки в пети клас, като конкурсният подбор при записване гарантира трай-
ния интерес към дисциплините у учениците и подпомага ранното им ориентиране към 
природните науки. 
Професионалните паралелки са свързани с общия икономически профил на общината – 
стимулиране на хотелиерството и туризма – като изгражда и интерес към самото профе-
сионално направление. 
(Вж. данните за разпределението на паралелките и учениците по профили и професии във: 
***) 
Държавният план-прием за всички паралелки се реализира в пълен обем. 
(Данните за държавния план-прием са отразени в ***). 
В прогимназиален етап в рамките на задължително избираемата подготовка се формират 
иновативни паралелки и паралелки с допълнителен чужд език. Работата на иновативните 
паралелки доведе до засилването на интереса към природните науки и до изграждане на 
съответните компетентности. 
(Паралелките в прогимназиален етап са отразени в ***) 
В прогимназиален етап и в гимназиален етап в училище се преподава втори и допълни-
телен чужд език (вж. ***). 
Специален анализ заслужава промяната на изучаването на втори и допълнителен чужд 
език в училище. Данните сочат, че многоезиковото обучение не успява да се реализира в 
пълния мащаб на наличните преподавателски кадри; не успява да се разгърне ветрилото 
на многоезиковото обучение. 
Предложението на МОЧЕ е да продължи изучаването на втория ЧЕ 5–7 клас като ИУЧ и 
ФУЧ, както и да се даде възможност на учениците да могат да направят избор след 4 клас 
дали ще продължат изучаването на АЕ като първи чужд или ще изберат някой от другите 
езици, които предлага училището.  
Изучаването на повече от един чужд език се базира на препоръките на ЕС за насърчаване 
изучаването на езици и езиковото многообразие в цяла Европа, което от своя страна доп-
ринася за развитието на чуждоезикова компетентност и чрез осъзнаване на приликите и 
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разликите между изучаваните чужди езици и българския език полага основите на много-
езичност. Разширява се и се обогатява общата и езикова култура на учещия и положи-
телното му отношение към културата на народите, носители на езика. Развива се чувство 
за толерантност при осъзнаване на общото и различното, и на готовност за междукул-
турно общуване. Преподаването и изучаване на езици подпомага обмена на добри прак-
тики , като се насърчи междукултурният диалог и общоевропейското сътрудничество.  

ЦЕЛОДНЕВНО  ОБУЧЕНИЕ  

Целодневното обучение заема трайно място в училището, като особено рязко е увеличен 
броят на учениците и групите в начален етап. Причината е свързана с промените в нор-
мативната база, която императивно изисква в начален етап обхващането на учениците да 
бъде стопроцентово. През настоящата година това е реализирано в *** клас; общо в на-
чален етап са обхванати ***% от учениците. 
В прогимназиален етап през настоящата година групите ***. 
(Динамиката е промяната на броя на учениците и броя на групите, организирани в рамките 
на целодневното обучение, са отразени в ***. 

ПЪТУВАЩИ  УЧЕНИЦИ  

През последните години в СУ „Васил Левски“ се обучават над *** ученици до 16-го-
дишна възраст, пътуващи от съседни населени места, в които няма училище. На базата 
на този факт училището е утвърдено като средищно и по утвърдена транспортна схема 
от община Троян тези ученици пътуват безплатно. 
За удобство на учениците училището осигурява с финансиране от собствения си бюджет 
и втора транспортна линия до крайно отдалечените квартали на града, като да се възпол-
зват от нея имат възможност и ученици над 16-годишна възраст. Линията се изпълнява 
два пъти дневно. С това смятаме за сигурен и гарантиран достъпът до образование и съ-
щевременно е сведен до минимум рискът от отпадане на ученици от училище. 
(Данните за пътуващите ученици са отразени в ***) 

НАКАЗАНИЯ  

СУ „Васил Левски“ работи за налагане на съвременна ефективна училищна политика за 
дисциплиниране и утвърждаване на единни правила за поведение на учениците. Спрямо 
провинилите се ученици се предприемат корекционно-възпитателни мерки в съответст-
вие с ***, *** и със Закон за закрила на детето. Акцент в работата с подрастващите е 
активната информационно-образователна и превантивна дейност. Училището взаимо-
действа с ОбКБППМН, Д „СП“ – Отдел „Закрила на детето“ и ДПС при проблеми с деца 
и ученици в риск. 
В училището няма проблем с отпаднали ученици. По решение на ПС към самостоятелна 
форма на обучение са преминали *** ученици. 
Отсъствията – както извинените, така и неизвинените – се очертават все още като сери-
озен проблем в училище, тъй като затрудняват усвояването на общообразователния ми-
нимум, но в последните години се наблюдава трайна тенденция за тяхното намаляване. 
(Данните за отсъствията са отразени в ***) 
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ЗДРАВОСЛОВНО  СЪСТОЯНИЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

Училището не поддържа здравни картони на учениците – те се съхраняват при личните 
им лекари. 
В дневник се отразяват посещенията на учениците при лекаря на училището. След пър-
вичен преглед те се насочват към личен или към дежурен лекар в многопрофилна бол-
ница, която се намира в непосредствена близост до училището. 
Косвена информация а здравословното състояние може да бъде получена за учениците, 
освободени от часове по ФС със заповед на директора на училището, след представяне 
на медицински документ и заявление от родител (вж. ***). 
Под диспансерно наблюдение са *** ученици. 

СОЦИАЛИЗИРАНЕ  И  ПРИОБЩАВАНЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  В  СОЦИАЛЕН  РИСК  И  УЧЕНИЦИТЕ  
СЪС  СОП :  

През учебната 2019/2020 г. СУ „Васил Левски“ реализира дейности, регламентирани в 
Наредбата за приобщаващото образование. 
Осигурена обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО: 
Работа в екип – учителите, преподавателите на едни и същи ученици, ежедневно обсъж-
дат на проблеми при работа с тях с цел повишаване ефективността на педагогическите 
подходи. Добра практика в СУ „Васил Левски“ е екипната работа между класните ръко-
водители, психолог, педагогически съветник и родителите за преодоляване на проб-
лемно поведение на учениците. През учебната година са проведени общо 103 екипни 
срещи. 
Нямаме ученици със слаби оценки, които да се нуждаят от допълнително обучение. 
В СУ „Васил Левски“ няма регистрирани деца, които не владеят български език. 
Учителите провеждат индивидуални и групови срещи с учениците, които срещат затруд-
нения при овладяване на учебния материал по график, утвърден със заповед на директора 
в началото на всеки учебен срок.  
(Данните за консултациите и заниманията по интереси са отразени в ***) 
Кариерното ориентиране на учениците се осъществява чрез информационно-образова-
телни беседи на класните ръководители в час на класа, посещения на учениците в пред-
приятия и институции, срещи с преподаватели от ВУЗ-ове, занятия на педагогическия 
съветник и на Ученическия съвет, както и на представители на Центъра за кариерно ори-
ентиране – Ловеч.  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО  ОБСЛУЖВАНЕ  В  СУ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“.   

Училищната библиотека осъществява обслужване на учениците за успешното им интег-
риране в училищната общност, осигурява условия за социализиране на учениците, съз-
давайки неформална среда за общуване. Библиотеката подпомага учениците в подго-
товка на традиционни домашни уроци, разработка на доклади, реферати и материали за 
презентиране пред учителя и съучениците, развива активна дейност за насърчаване на 
четенето.  
Библиотеката е с фонд 7459 тома и незначителен брой електронни ресурси, по абонамент 
се получават 8 периодични издания. През учебната 2019/ 2020 година са закупени 132 
печатни издания на стойност 1830 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна 
среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение в начален етап“. Библиотеката е с 
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ограничена площ, разполага само с един компютър, свързан с интернет и размножителна 
техника. Читателите на библиотеката са 293 ученици (37,4 %) от общия брой ученици, 
но за начален курс процентът е значително по-висок: 54% (93 ученици). Задълбочава се 
тенденцията за намаляване на читателите в горен курс. Регистрирани са 114 читатели с 
2086 посещения. 
СУ „Васил Левски“ не разполага с общежитие. 
Дейности по превенция на насилието: 
– Съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващо образование е указана обща под-
крепа на 41 ученици от педагогически съветник и от психолог, които са документирани 
в Дневник за подкрепа на личностното развитие. 
– Проведени са 51 срещи с родители на учениците с проблемно поведение съвместно с 
класните ръководители и преподаватели. 
– По време на онлайн обучението са провеждани онлайн консултации с родители и уче-
ници в нужда. 
– Проведено е диагностично изследване с ученици от 11а, б, в клас на тема за емоцио-
налната интелигентност и за самооценката. 
– В СУ „Васил Левски“ има 5 обучени педагогически специалисти за работа с ученици с 
рисково поведение. Педагогическият съветник и училищният психолог провеждат инди-
видуално и семейно консултиране. 
През учебната 2019/2020 г. не са подавани заявления за ранно оценяване на потребнос-
тите на нашите ученици. 
СУ „Васил Левски“ не предоставя логопедична помощ. 
 (Броят на ученици със специални образователни потребности е отразен в ***) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ  (УЧЕБНА  2020/2021 ГОДИНА) 

За планиране и изпълнение на Стратегията на СУ „Васил Левски“, Троян, решаваща роля 
играе трудовият колектив на училището – педагогически и непедагогически състав. 
(Вж. ***) 

6. Резултати от учебната работа 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  4  КЛАС  

Графиките показват, че успеха при НВО 4 клас в последните години се завишава. Наб-
людава се успех по предметите над средния за областта и страната. 
Тенденцията е към повишаване качеството на знанията и уменията на учениците в след-
ствие от непрекъснатата квалификация на специалистите и по-широкото навлизане на 
технологиите в образователния процес в начален етап. 
(Вж.№№) 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  7  КЛАС  

Резултатите на седмокласниците на НВО от последните три години показват леки про-
мени, но обща е тенденцията към стабилност.  
*** 
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Най-голям остава проблемът, че няма единен стандарт за определяне на нивото на знания 
на учениците и той се определя всяка година едва след като станат известни резултатите. 
Много често критериите са занижени в сравнение с критериите, по които оценяваме зна-
нията на учениците в ежедневната си работа.  
Затова предвиждаме изработване на вътрешни критерии за оценка на знанията на учени-
ците, които да бъдат общовалидни, да покриват нашите изисквания и потребностите на 
учащите се от добро образование. 
(Вж. ***) 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  8  КЛАС  

Резултатите от НВО по английски език след завършен 8 клас показват *** 
(Вж. ***) 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ДЪРЖАВНИТЕ  ЗРЕЛОСТНИ  ИЗПИТИ  –  2019 ГОДИНА ,  ЮНСКА  И  
СЕПТЕМВРИЙСКА  СЕСИЯ  

Резултатите от ДЗИ през двете сесии на 2019 година показват *** 
През настоящата учебна година 90 ученици (100%) от VII клас се явиха на национално 
външно оценяване. Средният резултат в точки по български език и литература е 55,72 
при 51,06 за страната. Средният резултат в точки по математика е 32,21 при 36,33 за 
страната.  
През настоящата учебна година 69 ученици от XII клас положиха държавни зрелостни 
изпити. Една ученичка не се яви по здравословни причини, а друга пожела да завърши с 
Удостоверение за завършено средно образование.  
Явилите се зрелостници постигнаха среден успех по Български език и литература много 
добър 5,10, а на втория задължителен държавен изпит – много добър 5,23, което 
значително надвишава средния успех за страната: 
Съпоставката с резултатите от предходните години показва значителни постижения на 
учениците. 
Доказателство за високия професионализъм на преподавателите и качеството на обуче-
ние в СУ „Васил Левски“ е почти 100-процентното съответствие на средния успех от 
ДЗИ и средния успех от дипломите на зрелостниците. 
(Данните за резултатите от държавните зрелостни изпити са отразени в ***) 

7. Ученическо самоуправление 

УЧЕНИЧЕСКИ  СЪВЕТ  

Ученическото самоуправление трайно е заело своето място в работата на СУ „Васил Лев-
ски“, Троян. От *** години функционира ученически съвет, който се включва активно 
при вземането на решения за дейността на училището, съгласно своите правомощия и 
реализира дейности и проекти, насочени към учениците. 

8. Работа по проекти 
През учебната 2019/2020 година училището работи по следните проекти 
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Международни 
1. *** 

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2. *** 

По национални програми МОМ 

НП „С грижа за всеки ученик“ 

3.  *** 

НП „На училище без отсъствия“ 

4. *** 

Други проекти и програми  
5. *** 
6. *** 

9. Технологии в управлението 

ЕЛЕКТРОННИ  МЕДИИ  

СУ „Васил Левски“ разполага със собствени електронни медии – сайт и радио, вестник 
които в контекста на съвременното образование олицетворяват динамиката на времето. 
Училищната теевизия преустанови своята работа; вестникът през последната година не 
излиза редовно. 

ЕЛЕКТРОНЕН  ДНЕВНИК  

Една от иновационните технологии е използването на електронен дневник, който подоб-
рява връзката на училището със семействата на учениците. 

IV. SWOT-анализ 

Постижения / силни страни 
 Високи образователни резултати при външно оценяване и ДЗИ  
 Квалифициран учителски колектив.  
 Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите.  
 Добри традиции в чуждоезиковото обучение с прием след VІІ клас.  
 Профилиране на обучението в гимназиален етап.  
 Отлична реализация на зрелостниците във ВУЗ.  
 Изграден капацитет по усвояване на средства по програми и проекти, значителен 

брой реализирани проекти.  
 Развито ученическо самоуправление – ученически съвет, вътрешноучилищни ме-

дии, дежурство.  
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 Отлична материална база – санирано училище, специализирани кабинети и ком-
пютърни зали.  

 Предстоящо изграждане на СТЕМ-център. 
 Работа като иновативно училище 
 Стремеж към иновациите – електронно училище, интранет.  
 Професионален ръководен екип и ефективно управление на човешките, матери-

алните и финансовите ресурси в условията на делегирани бюджети. 
 Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.  
 Партниращи синдикални организации.  
 Партниращо училищно настоятелство и Обществен съвет.  
 Добро взаимодействие с НПО.  

Възможности 
 Заемане на лидерска позиция при осъществяване на реформи в образованието. 
 Ориентиране на обучението към потребностите на обществото:  

o Увеличаване на приема след VІІ клас – чуждоезиково обучение.  
o Откриване на нови профили в обучението след VІІ клас при необходимост.  
o Многообразие на предлаганото чуждоезиково обучение след 4 клас. 

 Развитие и обогатяване на стила и методите на работа. 
 Разширяване на връзките с НПО и реализиране на съвместни проекти по различни 

програми. 
 Работа по национални програми. 
 Разширяване на извънкласните дейности. 
 Превръщане на училището в център за предоставяне на образователни услуги.  
 Партньорство с местната власт по отношение на мерките за предотвратяване на 

преждевременното отпадане от училище - изпреварващи и коригиращи дейности. 
 Инициатива за разработване на общинска „Стратегия за разширяване на броя на 

обхванатите в образователни институции лица и увеличаване на капацитета на 
кадрите на пазара на труда“. 

 Внедряване на иновации на базата на ИКТ.  
 Ритуализация на училищния живот – емблема, униформи  
 Разширяване на дейностите по превръщане на училището в желана територия на 

учениците 
 Честване на юбилеи и значими годишнини на училището. 

Слаби страни 
 Недостиг на класни стаи 
 Невъзможност за обособяване на достатъчен брой специализирани кабинети. 
 Съсобственост на част от материалната база с друго (професионално) училище. 
 Невъзможност за организиране на достатъчно добро и здравословно хранене на 

учениците и персонала. 
 Липса на актова зала. 
 Липса на помещение за съвременно библиотечно-информационно обслужване. 
 Лошо състояние на централното стълбище и оградата. 
 Висок процент педагози в предпенсионна възраст. 
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Заплахи и рискове 
 Риск от преминаване към двусменен режим 
 Нарастване на социалните различия между учениците  
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Нашият девиз 
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V. Приоритети 

Приоритет 1. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И 
ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК 
Приоритет 2. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И 
ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ 
Приоритет 3. ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
УЧИЛИЩЕТО (УПРАВЛЕНИЕТО ВЕЧЕ Е ЕФЕКТИВНО) 
Приоритет 4. ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

Приоритет 5. РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 
БАЗА 

VI. Цели на училищната стратегия 

Цел: Учениците на СУ „Васил Левски“ – качествено образовани и добре възпитани 

 Подцели Дейности  Очаквани резултати Срок 

1. 
Целенасочена 
и ефективна 
кадрова поли-
тика. 

(1) Анализ на реалните 
потребности от квалифи-
цирани кадри 

Ясна разписана визия за 
нуждите от кадри в бли-
зък план 

 

(2) Назначаване на сво-
бодните позиции на учи-
тели с доказан професио-
нализъм. 

Подобряване на успевае-
мостта по съответните 
предмети 

 

(3)    

2. 

Даване на въз-
можности за 
усъвършенст-
ване и пови-
шаване квали-
фикацията на 
учителите 

(4) Осигуряване на нав-
ременна информация за 
възможностите за квали-
фикация и разработване 
на ежегоден план за ква-
лификационната дейност 

Увеличаване на броя на 
учителите със заявено же-
лание за квалификация. 

 

(5) Участие на училището 
в различни проекти за 
квалификация. 

Увеличаване броя на ква-
лифицираните учители.  

(6) Стимулиране на учи-
телите за получена квали-
фикация, която има 
връзка с пряката им ра-
бота. 

Повишаване на набора от 
компетенции с отноше-
ние към пряката работа. 

 

(7) Продължаване на 
добрата традиция за орга-
низиране на училищни и 
междуучилищни форми 
за квалификация 

Повишаване на набора от 
компетенции с отноше-
ние към пряката работа 

 

3. Осигуряване 
на качествен 

(8) Разработване на еле-
менти от система за уп-
равление на качеството в 

Налична система за уп-
равление на качеството.  
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 Подцели Дейности  Очаквани резултати Срок 
учебно-възпи-
тателен про-
цес 

съответствие с национал-
ните и световните тенден-
ции. 
(9) Дефиниране на точни 
критерии за качество, 
като се анализират резул-
татите от НВО 4 клас, НВО 
7 клас, външно оценяване 
8 клас, държавни зрелос-
тни изпити, държавни 
квалификационни изпити 
по професия 

Яснота за търсените ре-
зултати.  

(10) Внедряване и серти-
фициране на система за 
управление на качест-
вото. 

Ще бъдем първото учи-
лище в България, удов-
летворяващо междунаро-
ден стандарт. 

 

4. 

Стимулиране 
прилагането 
на иновативни 
методи в обу-
чението 

(11) Анализ на резулта-
тите от работата на учи-
тели с доказано инова-
тивно мислене. 

Разписан набор от дей-
ности и резултати  

(12) Материално стимули-
ране чрез включване на 
повече точки в диферен-
цирано заплащане на 
труда за прилагане на 
иновативни методи. 

Нарастващ брой учители, 
полагащи усилия да при-
лагат иновативни методи 

 

(13) Създаване на вътреш-
ноучилищни форуми за 
споделяне на добри прак-
тики 

База данни за добри прак-
тики.  

(14) Подкрепа на новите 
форми на изява на учени-
ците. 

Поощряване на нови ини-
циативи.  

5. 

Създаване на 
възможности 
всеки ученик 
да развие по-
тенциала си 

(15) Изследване и ясно 
определяне на групите на 
ученическите интереси и 
възможности. 

Разписана база данни от-
носно желанията и въз-
можностите на групите 
ученици. 

 

(16) Разработване на уче-
ническо портфолио в на-
чалото на всеки етап. 

Разработени портфолиа 
на учениците от I и V клас.  

(17) Създаване на нови 
форми за изява на учени-
ците и развитие на ста-
рите такива в съответст-
вие с техните интереси и 
възможности 

Реално работещи полезни 
за учениците и училището 
дейности 

 

(18) Ефективна работа с 
децата със специални об-
разователни потребности. 

Интегрирани деца със 
СОП  
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(19) Създаване на система 
за стимулиране развити-
ето на всеки ученик. 

Повишен брой на учени-
ците, които желаят да се 
включат в извънкласни 
дейности. 

 

6. 

Даване на ре-
ални възмож-
ности на уче-
ниците за 
участие в уп-
равлението на 
училището 

(20) Участие на учениците 
обсъждане на училищни 
проблеми, в които са за-
интересована страна. 

Повишен ангажимент на 
учениците към решаване-
то на училищните проб-
леми 

 

(21) Увеличаване на пра-
вомощията на УС по отно-
шение на поддържането 
на реда, хигиенните усло-
вия и опазване на учи-
лищното имущество. 

Повишен ангажимент на 
учениците към опазва-
нето на реда и имущест-
вото на училището 

 

(22) Сътрудничество и 
подкрепа (професионална 
и материална) за реализи-
ране на инициативи на 
ученическия съвет. 

Повишено самочувствие и 
удовлетвореност на уче-
ниците, занимаващи се с 
дейности по свой избор 

 

7. 
Оптимизиране 
на мрежата от 
извънкласни 
форми 

(23) Анализ на дейността 
на досегашните извънк-
ласни форми по критери-
ите желаност, ефектив-
ност, полезност, резултат-
ност. 

Яснота за резултатите от 
досегашните извънкласни 
форми. 

 

(24) Провеждане на ан-
кети сред учениците с цел 
установяване на нови ин-
тереси и разкриване на 
съответните нови извънк-
ласни форми. 

Яснота за желанията на 
учениците.  

(25) Популяризиране и от-
читане на резултатите от 
работата на извънкласни-
те дейности. 

Увеличаване на броя на 
учениците пряко ангажи-
рани с полезни, ефек-
тивни и желани извънк-
ласни форми и чувството 
на удовлетвореност на 
учителите. 

 

8. 

Даване на въз-
можности за 
изява на 
талантливите 
ученици 

(26) Създаване база 
данни за възможностите 
за изява на талантливите 
ученици 

База данни с възможнос-
тите за изява.  

(27) Създаване на подхо-
дящи форми за подкрепа 
на всеки ученик и техните 
учители при подготовка 
за участие в представи-
телни форуми и състеза-
ния. 

Извънкласни форми, в ко-
ито освен че талантливите 
ученици ще се развиват, 
ще се обхванат и други 
ученици с капацитет да 
преминат в тази група. 

 

(28) Ресурсно обезпеча-
ване на подготовката и 

Добро представяне на 
учениците в състезания и 
публични изяви.  

 



Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2024 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 28 

 Подцели Дейности  Очаквани резултати Срок 
изявите на талантливите 
ученици. 

9. 

Подобряване 
дейността на 
училищната 
комисия за 
превенция и 
противодейст-
вие на проти-
вообществе-
ните прояви 
на малолет-
ните и непъл-
нолетните 

(29) Актуализиране на 
състава и дейността на 
УКБППМН. 

Активно работеща коми-
сия.  

(30) Внедряване на нови 
форми на превантивна ра-
бота и мерки за въздейст-
вие. 

Намаляване на противо-
обществените прояви.  

(31) Ефективно взаимо-
действие с органите, отго-
ворни за дейността на об-
щинско ниво. 

Намаляване на противо-
обществените прояви.  

10.

Оптимизиране 
на приема в 
съответствие с 
възможнос-
тите на учили-
щето за обез-
печаване на 
качествено об-
разование 

(32) Утвърждаване на нас-
тоящия прием по класове, 
профили и професии 

Устойчив прием.  

(33) Увеличаване пълняе-
мостта на паралелките. 

Увеличаване на вътреш-
ната конкуренция между 
учениците. 

 

(34) Преминаване на при-
ема за професионална па-
ралелка след 7 клас (в съ-
ответствие с новия закон 
за народната просвета). 

Обхващане на учениците 
в по-ранен етап на обуче-
ние. 

 

(35) Подобряване на мар-
кетинговата стратегия на 
училището във връзка с 
популяризиране на учили-
щето и привличане на 
нови ученици с по-висок 
бал. 

Повече и по-добри уче-
ници.  

11.

Усъвършенст-
ване и разви-
тие на вътреш-
ноучилищна 
система за 
стимулиране и 
оценяване 
труда на учи-
телите. 

(36) Анализ на дейността 
на учителите получили 
най-висока и най-ниска 
оценка в предходни пери-
оди. 

Яснота за ефекта от оце-
няването.  

(37) Въвеждане на ясни и 
адекватни критерии за 
оценяване на труда на 
учителите. 

Стремеж у учителите да 
удовлетворят критериите.  

(38) Прозрачност при оце-
няване на учителите. Добър работен климат.  

12.
Развитие на 
училищната 
ритуализация 

(39) Организиране и про-
веждане на традицион-
ните за училището праз-
ници. 

Добре синхронизирана 
работа на Методично 
обединение „Изкуства“, 
Художествено-творчес-
ката комисия, Училищно 

 
(40) Тържествено откри-
ване на учебната година. 
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(41) Коледно тържество и 
провеждане на традицио-
нен коледен базар съв-
местно с училищното нас-
тоятелство с цел събра-
ните парични средства да 
се използват за подпома-
гане на нуждаещи се и 
награди за талантливи 
ученици. 

настоятелство, Учени-
чески съвет 

(42) Патронен празник – 
19.02 
(43) Традиционен проле-
тен карнавал със съдейст-
вието на ученическия съ-
вет 
(44) Участие в градското 
шествие по случай 24май 
(45) Ритуално изпращане 
на учениците от 12. клас и 
тържествен акт за връч-
ване на дипломите им за 
средно образование 

13.

Отбелязване и 
подобаващо 
честване на 
юбилеи и 
кръгли годиш-
нини свързани 
с историята на 
училището; на 
града 

(46)  

 

 

(47)   

14.

Ефективна и 
ползотворна 
работа с учи-
лищното нас-
тоятелство на 
всички нива. 
Реална работа 
с родителс-
ките активи. 

(48) Популяризиране дей-
ността на училищното 
настоятелство с цел прив-
личане на съмишленици и 
спомоществователи. 

Увеличаване на подкре-
пата от страна на училищ-
ното настоятелство за 
дейностите в училището. 

 

(49) Приобщаване на ро-
дителите към дейностите 
на училищното настоятел-
ство, провокиране на ро-
дителите за нови инте-
ресни инициативи. 

Повишена ангажираност у 
родителите за успевае-
мостта на децата им. 

 

15.

Обвързване на 
професионал-
ното обучение 
с потребнос-
тите на общ-
ността и бъде-
щата професи-

(50) Развитие на форми за 
професионално консулти-
ране и ранно професио-
нално ориентиране 

Популяризиране на про-
фесионалните паралелки 
в училището. 

 

(51) Продължаване и раз-
витие на съвместните 
дейности с работодатели 
и община. 

Ангажираност у учени-
ците и удовлетвореност 
от постиганите резултати. 

 



Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2024 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 30 

 Подцели Дейности  Очаквани резултати Срок 
онална реали-
зация на уче-
ниците (52) Работа по проекти за 

ученически практики. 

Ангажираност на учени-
ците в реална работна 
среда. Удовлетвореност 
от постиганите резултати, 
от учениците, от учите-
лите и от работодателите. 

 

16.

Стимулиране 
на инициати-
вите за учас-
тие на учили-
щето с работа 
по проекти 

(53) Осигуряване на ин-
формираност за възмож-
ностите за работа по про-
екти 

Повишен брой проекти, 
по които училището ра-
боти. Възможност да се 
избира от широка гама 
проекти въз основа на 
тяхната ползотворност. 

 

17.

Училищно сто-
лово хранене 
с възможност 
за обхващане 
на целия учи-
лищен състав 

(54) Осигуряване на топла 
храна на ученици, учители 
и непедагогически състав 

Здравословно хранене; 
икономия на време през 
междучасията. 

 

18.

Разширяване 
и усъвършенс-
тване на съ-
ществуващата 
материално 
техническата 
база 

(55) Разширение на СУ 
„Васил Левски“ 

Изграждане на:  
 актова зала; 
 бюфет за хранене на 
ученици и персонал; 
 библиотечно-информа-
ционен център; 
 гаражи и тоалетни; 

 

(56) Основни ремонти 

 укрепване на скатовете 
пред училището; 
 подобряване на базата 
за ИКД в собствения имот 
в мах. Баба Стана. 

 

(57) Текуща и навременна 
подмяна на остаряло обо-
рудване и обзавеждане с 
ново такова. 

Комфорт по време на 
учебния процес на всички 
негови субекти. 

 

(58) Увеличаване на броя 
на компютрите в учи-
лище. 

Достигане на нормата: на 
13 ученика по 1 работно 
място с компютър  

 

(59) Създаване на нови 
кабинети и актуализация 
на старите. 

Подобряване на възмож-
ностите за обучение по 
отделни предмети. 

 

(60) Закупуване на нови 
учебни помагала. 

Подпомагане на социално 
слаби ученици.  

(61) Подобряване на ра-
ботната среда 

Подобряване на здравос-
ловното състояние и ка-
чеството на живот на пе-
дагогическия и непедаго-
гическия състав. 
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19.

Повишаване 
интереса на 
учениците към 
природните 
науки и пред-
лагане на въз-
можности за 
разнообразни 
извънкласни 
форми по при-
родни науки 

(62) Сформиране на групи 
в СИП. 

 Осигуряване на по-го-
лям брой часове по при-
родни науки;  
 повишаване активност-
та на учениците към из-
вънкласни и извънучи-
лищни дейности;  
 насоченост към бъде-
ща професионална реали-
зация;  
 задълбочаване на зна-
нията и развитие на ка-
чества като конкурент-
ност, съобразителност, 
печеливша тактика;  
 формиране на еколо-
гично възпитание. 

 

(63) Посещения на лабо-
ратории, ИПЖЗ, пречист-
вателни станции. 

(64) Организация и учас-
тие в състезания на раз-
лични нива. 

(65) Инициативи за опаз-
ване и почистване на 
околната среда. 

20.

Изграждане на 
условия за ре-
ален достъп 
до качествено 
образование 
на всички уче-
ници 

(66) Реално функциони-
ране на училищна коми-
сия за работа с деца със 
СОП. 

Изработване на реални 
ИОП и работа с децата със 
СОП на всички учители и 
възпитатели. 

 

(67) Институционализи-
ране на осигуряването на 
средства за подпомагане 
на социално слаби уче-
ници чрез създаване на 
комисия. 

Откриване на проблем-
ните социални случаи и 
търсене на индивидуален 
подход при решаването 
на всеки от тях. 

 

(68) Максимално подпо-
магане на пътуващите 
неправоимащи ученици 
при пътуване до училище. 

 Предотвратяване на от-
падането от училище. 
 Стимулиране на обуче-
ние в училище на ученици 
от други населени места. 

 

21.

Целенасочена 
работа към 
съхраняване и 
подобряване 
на здравето на 
учителите. 

(69) Осигуряване на стая 
за отдих на учителите. 

 Намаляване на броя на 
отпуските по болест. 
 Увеличаване на позити-
визма при работа в учи-
лище. 

 

(70) Повишена взискател-
ност към работата на фир-
мата за трудова меди-
цина. 

 Увеличаване на броя 
на осигурените прегледи. 
 Преодоляване на фор-
мализма в направените 
предписания. 
 Подобряване на усло-
вията на труд. 

 

(71) Използване на тийм-
билдинг за подобряване 
на психоклимата в учител-
ския колектив 

 Подобряване на уме-
нието за работа в екип.  
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22 Непрекъснато 
усъвършенст-
ване на вът-
решноучилищ-
ната норма-
тивна база 

(72) Ежегодно актуализи-
ране и отчитане на резул-
татите от изпълнението на 
училищната Стратегия за 
развитие 

 Адекватно планиране 
на дейностите. 
 Система за контрол 
върху изпълнението. 

 
23  (73) Разработване на План 

за изпълнение на училищ-
ната Стратегия за разви-
тие 

 Точно разписване на 
личните и институцио-
нални задължения на 
всички субекти на образо-
вателния процес в учи-
лище. 

 
24  (74) Актуализиране на 

Правилника за дейността 
на училището. 

 Разработване на гъвкав 
инструмент за организи-
ране на работата в учи-
лище. 

 
25  (75) Разработване на учи-

лищна Стратегия за ра-
бота с отпадащите и невк-
лючени в образовател-
ната система български 
граждани 

 Разгръщане на широка 
социална дейност на учи-
лището. 
 Подпомагане на мест-
ната власт при формиране 
на качествен резерв за па-
зара на труда. 

 

VII. Реализация и контрол върху изпълнението на 
проекта 

Етапи за изпълнение 
Етапите за изпълнение на настоящата стратегия са два: 

I. етап – 2021–2022 година 
II. етап – 2023–2024 година 

Поетапно изпълнение на Стратегията 
Дейностите за всеки етап с източниците за финансиране, сроковете и отговорниците за 
изпълнение се разписват в Планове за реализиране на училищната стратегия на СУ „Ва-
сил Левски“, Троян за периода 2021/2024 година за всеки отделен етап.  
В началото на всяка учебна година се планира и гласува от Педагогическия съвет едно-
годишен план за действие, заедно със заложените индикатори за отчитане на резулта-
тите. 
В края на всяка учебна година се отчита изпълнението на заложените за годината задачи. 

Контрол 
Мониторингът по изпълнение на стратегията на училището се извършва по одобрени 
чрез заповед на директора правила.
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