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УВОД 

Настоящата стратегия очертава развитието на ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ за период от 

четири години (2016-2020 год.). Тя отчита сегашното му състояние и неговите ресурси 

и възможности за развитие в съответствие с обществените потребности и националните 

и европейски образователни тенденции.  

Задачата на стратегията е да формулира основните цели за развитие на училището, 

както и да очертае основните дейности за тяхното постигане. 

Стратегията се основава на разбирането, че главна ценност в училището е детето 

(ученикът). От това следва, че интересите на всички останали участници в 

образователно-възпитателния процес са подчинени на основната цел – осигуряване на 

съвременно, качествено образование за децата. 

 

ВИЗИЯ на ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ 

Модерно, съпоставимо с европейските и световни образователни измерения училище, 

предоставящо обучение с високо качество. 

МИСИЯ: 

Изграждане на високообразовани, креативни и конкурентноспособни личности, 

владеещи ключови умения и компетентности за успешна реализация във 

висококонкурентната среда на глобалния свят. 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ: 

 ориентираност към интереса и мотивацията на детето/ученика, към възрастовите 

и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика;  

 иновативност и ефективност в педагогическите практики; 

 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището; 

 съхраняване на културното многообразие;  

 хуманизъм и толерантност;  

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
 Интелектуално, емоционално, социално, нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му; 

 Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и   

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

 Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете/ученик и 

насърчаване на развитието му; 

 Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

 Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие; 

 Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции. 

 



3 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

I.1. Развитие капацитета на училището 

I.2. Осигуряване на пълноценни условия за обучение и развитие в модерна 

образователна среда 

 

II. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

II.1. Привеждане дейността на училището в съответствие със ЗПУО и новите 

държавни образователни стандарти 

II.2. Повишаване квалификацията и развитие на педагогическите специалисти 

II.3. Повишаване на образователните постижения (обучение, възпитание, 

социализация) 

 

III. ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ (УЧИТЕЛИ, 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ) В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА НА ЧСУЧП „АБРАХАМ ЛИНКЪЛН“ 

(2016 - 2020 г.) 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

СРОК 

 

ОТГОВАРЯЩ 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

ИНДИКАТОРИ 

за ефективност 

 

I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

I.1. Развитие 

капацитета на у-

щето. 

 

 

 

I.1.1. Надграждане на нови 

класове до запълване на 

средна образователна 

степен: 

 IX клас  

 X клас 

 XI клас 

 XII клас 

 

 

 

 

2016/17 уч. г. 

2017/18 уч. г. 

2018/19 уч. г. 

2019/20 уч. г. 

 

 

 

 

Собственик и 

директор 

 

 

 

 

Частно финансиране-

съобразно 

бюджетните  

възможности  

 

 

 

 

Брой паралелки, 

брой ученици 

 

 

 I.1.2. Поетапно  привеждане 

структурата на училището в 

съответствеие с 

изискванията на ЗПУО. 

 Завършване на основно 

образование след VІІклас 

 

 Структуриране на двата етапа 

на средната образователна 

степен: 

- първи гимназиален етап 

VІІІ - Х клас (завършване 

на задължителното 

 

 

 

от 2016/17 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

от 2017/18 уч. г. 

 

Директор Не е необходимо 

целево финансиране 

Структурирани 

четири 

образователни етапа 
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образование) 

- втори гимназиален етап 

ХІ-ХІІ клас (придобиване 

на средно образование 

след полагане на 

държавни изпити) 

 

от 2019/20 уч. г. 

I.2. Осигуряване на 

благоприятни 

условия за 

обучение и 

развитие чрез 

изграждане и 

поддържане на 

модерна 

образователна 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1. Реконструкция и 

доизграждане на 

допълнителни класни стаи и 

специализирани кабинети. 

 

 

Собственик и 

Директор 

 

 

 

 

Частно финансиране- 

около 150 000 лв. 

 

Изградени 

допълнително 1 

класна стая, 3 

специализирани 

кабинети, 1 

конферентна зала и 1 

административен 

кабинет  

 

 

I.2.2. Обогатяване и 

модернизиране 

оборудването на 

специализираните кабинети 

по природни и обществени 

науки 

поетапно от  

2017 г. до 2020 г. 

Собственик, 

Директор, 

учители по 

природни и 

обществени 

науки 

Частно финансиране- 

около 70 000 лв. 

Съвременно 

оборудване за 

минимум два 

кабинета 

I.2.3. Повишаване технологичната 

зрялост на училището за 

преминаване към 

електронно управление и 

оптимизиране на 

училищните процеси чрез 

електронната платформа 

ШКОЛО 

от 2018/19 уч. г.  Директор Частно финансиране- 

около 2 000 лв./год. 

Преминаване изцяло 

към електронен 

дневник 

Въвеждане на 

електронна система 

за сигурно 

електронно връчване 

на документи 

II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТОСТИ, 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

II.1. Привеждане 

дейността на 

училището в 

съответствие със 

ЗПУО и новите 

държавни 

образователни 

стандарти 

II.1.1. Планиране и организиране  

работата на педагогическите 

спецалисти в съответствие с 

новите ДОС  

от 2016/17 уч. г. Директор, 

учители 

Не е необходимо 

целево финансиране 

Проучени и 

приложени 19 ДОС 

II.1.2. Разработване и прилагане 

на нови училищни учебни 

планове по випуски 

2016 г.- 2020 г. Директор, 

учители 

Не е необходимо 

целево финансиране 

Разработени 12 

училищни учебни 

планове (за всеки 

випуск) 

II.1.3. Участие в процедурите по 

оценяването на 

пригодността на проектите 

за нови учебници. 

Проучване и прилагане в 

преподаването на новото 

учебно съдържание 

2016 г. –  за І и V 

клас  

2017 г. – за ІІ, VІ 

и VІІІ клас 

2018 г. – за ІІІ, 

VІІ и ІХ клас 

2019 г. – за ІV и 

Х клас 

2020 г. – XI клас 

Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Оценени учебни 

комплекти за  11 

класа и за 

подготвителни групи 

5-годишни и 6-

годишни 

II.1.4. Компенсиране на 

учебното съдържание по 

учебните предмети история 

и цивилизация, география и 

икономика и биология и 

здравно образование за 

учениците, които се 

обучават в VІІ клас през 

учебната 2016/2017 г. и през 

учебната 2017/2018 г. за 

осъществяване на плавен 

преход между основна и 

гимназиална степени на 

образование 

2016/2017 уч. г., 

2017/2018 уч. г. 

Директорът и 

учителите по 

ИЦ, ГИ и БЗО 

Без целево 

финансиране 
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II.2. Повишаване 

квалификацията 

и развитие на 

педагогическия 

персонал 

II.2.1. Запознаване на 

педагогическия персонал с 

новия държавен стандарт за 

статута и професионалното 

развитие на учителите и 

другите педагогически 

специалисти  

 

2016 г. Директор Не е нобходимо 

целево финансиране 

Запознати мин. 20 

учители 

II.2.2.  Подготовка на екипа за 

въвеждане на новите 

държавни образователни 

стандарти за учебния план, 

за общообразователната и 

профилираната подготовка, 

за приобщаващото 

образование, за оценяване 

резултатите на учениците и 

др. 

2016 г., 2017 г., 

2018 г. 

Директор Не е нобходимо 

целево финансиране 

Проучени и 

приложени в 

действие 15 ДОС 

II.2.3. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти като гаранция 

за повишаване качеството на 

образователния процес. 

2016-2020 г. Директор 7 700 лв. / средно 

годишно 

Брой учители 

участващи в 

различни форми на 

квалификация 

II.2.4. Подготовка и въвеждане 

на система за атестиране на 

учителите 

2019/20 уч. г. Директор 

Собственик 

Съобразно 

бюджетните 

възможности 

Качествени и 

количествени 

резултати от 

атестирането 

II.3.  Повишаване на 

образователните 

постижения 

(обучение, 

II.3.1. Анализ на резултатите от 

проведени национални 

външни оценявания и 

държавни изпити - IV, VII, 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Резултати от НВО и 

ДЗИ  

(2016 – 2020 г.) 
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възпитание, 

социализация) 

VIII, X и XII клас. 

Определяне мерки за 

повишаване качеството на 

обучението. 

II.3.2. Планиране и организиране  

на образователния процес 

според предходните 

постижения на учениците и 

повишаване на 

ефективността му. 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Резултати от НВО и 

ДЗИ  

(2016 – 2020 г.) 

II.3.3. Прилагане на иновативни 

подходи и осъвременяване 

на образователния процес 

чрез замяна на 

традиционните методи на 

преподаване и учене с нови 

технологии, проектно-

базирано обучение и др. под. 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Резултати от НВО и 

ДЗИ  

(2016 – 2020 г.) 

II.3.4. Акцентиране върху 

функционалната грамотност 

при обучението и 

оценяването на учениците 

чрез включване на въпроси 

и задачи, които да 

провокират мисленето и 

прилагането на наученото в 

нови ситуации и при 

разрешаване на практически 

казуси от ежедневието. 

целогодишно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Резултати от НВО и 

ДЗИ (2019/20 уч. г.) 

II.3.5. Осигуряване на 

допълнителни възможности 

и условия за подкрепа на 

целогодишно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Брой ученици, 

включени в 

допълнителна 
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ученици, които срещат 

затруднения в процеса на 

усвояване 

индивидуална 

работа, консултации 

и др. 

II.3.6. Създаване на условия за 

изява на учениците с 

откроени таланти, 

способности и интереси 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Брой ученици, 

включени в 

конкурси, 

състезания, 

олимпиади и др. 

II.3.7. Повишаване на 

мотивацията на учениците 

за учене и индивидуално 

развитие чрез осмисляне на 

свободното им време с 

разнообразни извънкласни 

дейности 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

Брой ученици, 

включени в 

извънкласни 

дейности 

 II.3.8. Изграждане и прилагане 

на училищна система за 

гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование  

от 2017/18 уч. г.  Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 III.1. Планиране и организиране 

на работата на 

Педагогическия съвет като 

ефективно действащ 

специализиран орган за 

решаване на основните 

педагогически въпроси в 

училище 

ежегодно Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

 

III.2. Създаване на Училищно 

настоятелство - активно 

2018/19 уч. г.  Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 
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подкрепящо и стимулиращо 

развитието на училището.  

III.3. Създаване на ученически 

съвет и разгръщане на 

ученическото 

самоуправление 

2018/19 уч. г.  Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

 

III.4. Въвеждане и прилагане на 

вътрешна система за 

управление на качеството с 

цел подобряване на 

образователната услуга и 

организационно развитие на 

училището 

2019/20 уч. г.  Директор, 

учители 

Без целево 

финансиране 

 

 


