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СТРАТЕГИЯ  

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА  ОУ „БРАТЯ  МИЛАДИНОВИ“  ЗА 
ПЕРИОДА 2020 – 2024 година 

 

I. Въведение : 

Като се опира на и продължава посоката на Стратегия 2016-2020, 

Стратегия 2020-2024 взима предвид изводите, направени от предходния 
период. Новото в този дневен ред е акцентът върху равенството и 
приобщаването, качеството и учебните резултати, модернизацията на 
учебния процес, модернизацията на учебната среда, осигуряване на 
мерки за по-безопасна среда за всички участници в учебния процес,   
както и ученето в извънучилищна среда продиктувано от новата 
опасност  - COVID19. Поставя се акцент върху това, че е особено важно 
развитието на образователни системи, които са по-устойчиви и 
чувствителни при наличие на конфликт, епидемиологична обстановка и 
природно бедствие – за да се гарантира, че образованието продължава в 
извънредни ситуации. 

Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за 
развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и 
училищно образование.    

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите 
училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, 
Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот  
2014-2020 г. и програма „Образование 2030“, което я допълва. , Стратегия 
за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 
/ 2013-2020г/, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 
комуникационни технологии в образованието и науката на Република 
България (2014-2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността (2014-2020 г.), и Национална стратегия за развитие на 
педагогическите кадри.  
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II. Анализ на състоянието:  
Направеният анализ има за цел постигане на широкообхватна оценка на 

факторите, които са от значение за развитие на училището и наличните 
ресурси, които да се насочат за реализиране на целите. 

Външни фактори /оценка на средата, в която се развива училището/. 

- политически: дават отражение върху регулаторната рамка на училищната 
институция, принуждават я да преразгледа и внесе изменение в 
стратегическите си планове 

-икономически: отразяват развитието на икономиката в страната, в региона и 
въздействието върху училището. 
- социални: отразяват не само промените в демографско отношение, но и в 
ценностите, стила на живот, които са характерни за определен етап на 
развитие на обществото, както и екологичните и културни фактори. 
-  технологични фактори: имат значение при оценяване на въздействието  във 
връзка с новите технологии, информационните потоци, организацията на 
управление и междуинституционалните връзки; 
 - обстоятелства, произхождащи от природни и епидемиологични 
ситуации, предвид кризата предизвикана от COVID19 през изминалата 
учебна година; 

2.  Вътрешни фактори 

 -  Силни страни  
• Създадени условия за позитивна мотивация за учене у учениците: 

индивидуален подход, дейности за изява на способностите и 
възможностите им. 

• Добро равнище на получените знания и изградени умения, 
съобразени с държавните образователни  стандарти ; 

• Приложение на  интерактивни методи на работа от учителите; 
• Участие в иновативни проектни дейности; 
• Желание от страна на учениците за участие в училищни и 

извънкласни дейности; 

• Отлични изяви на учениците в областта на изобразителното 
изкуство, музиката, хореографията, литературата, математиката, 
информационните технологии и спорта; 

• Целодневна организация на учебния процес в начален етап; 
• Добра координация и обмен на информация между класните 

ръководители, педагогическите съветници  и ръководството на 
училището при работа с ученици с проблемно поведение или в риск; 
разработване на индивидуални програми за работа с учениците със 
специфични образователни потребности и  успешно социализиране 
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на тези ученици. Училището работи по Проект „Включващо 
обучение“ и разполага с екип от  специалисти, които работят с 
децата със специални образователни потребности; 

• Много добра  материална база, ергономична и естетизирана среда. 
Училището разполага с Актова зала, плувен басейн, зала за 
рисуване, добре оборудвани компютърни кабинети, кабинети по 
музика, хореографска зала, два физкултурни салона и училищен 
стол, просторен двор с обособени зелени площи и зони за спорт, 
оборудвани с уреди и специални спортни настилки; 

• Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и 
възнаграждения, осигурителни вноски; 

• Собствени приходи от отдаване под наем; 
• Благоприятно териториално разположение на училището  и  голям 

брой ученици; 
• Регистрирано училищно настоятелство;  

 

Слаби страни 

 Недостатъчно  приложение на  иновативни методи на работа от част от 
учителите и непълноценно използване на възможностите, които предлага  
материалната база; 

Недостатъчно единодействие на част от педагогическата колегия при 
изисквания към учениците, аргументиране на оценяването на постиженията 
на учениците. 

Незаинтересованост и нежелание на част от  родителите  за 
сътрудничество с училището.  

Недостатъчно последователна работа с ученици, които не постигат добри 
резултати; 

Често пренебрегвана потребност на ученика от индивидуален и 
диференциран подход съобразен с психо-физиологичните му особености; 

Недостатъчно функционираща система за проучване на потребностите, 
желанията и мненията на родителите и учениците;  

Недостатъчни дейности, осигуряващи приемственост  начален – 

прогимназиален етап; 
Недостатъчна рекламна дейност за привличане на ученици и 

популяризиране постиженията на ученици и учители; 
Недостатъчна активност от страна на Училищното настоятелство; 
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III.ВИЗИЯ:  
 

УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ-УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ. 
УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ. 
 

  Дневният ред, заложен в стратегията се основана на правата на човека 
и е вдъхновен от хуманистична визия към образованието и развитието, 
основана на принципите на човешкото достойнство, равните права, 
социална справедливост, мир, културно многообразие и споделена 
отговорност, безопасност. 

Утвърждаване на ОУ “Братя Миладинови“  като водеща институция, в 
която се създава конкурентна образователна и възпитателна среда, 
подкрепяща и насърчаваща разгръщане на потенциала на всеки ученик, 
стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за 
успешна социална реализация. Съобразена е с макроцелите на социално-

икономическото развитие, посочени в Националния план за развитие. 
 

IV.МИСИЯ:  
   Образованието е в основата на дневния ред за устойчиво развитие и е 
от ключово значение за успеха на всички цели за устойчиво развитие. 
Новият дневен ред в сферата на образованието е цялостен, амбициозен, 
перспективен и универсален, вдъхновен от визия за образование, която 
променя живота на хора, общности и общества, което е независимо от 
обстоятелства и се осъществя въпреки тях. 

ОУ ”Братя Миладинови”  с постоянната си дейност  създава гаранции, че 
целта на институцията е да подготви  българските граждани за учене през 
целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на 
европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен 
достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищно 
образование, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна 
реализация. Подобряване качеството на обучението и преодоляване на 
образователните дефицити на учениците и  развиване на техните 
способности. 
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V.ЦЕННОСТИ: 

   

1.Ориентираност към индивидуалните интереси повишаване на мотивацията 
на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 
способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 
2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на 
всеки ученик; 
3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 
училищното образование; 
4. Запазване и развитие на българската образователна традиция; 
5. Хуманизъм и толерантност; 
6. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския 
език; 
7. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 
организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост 
и прогнозиране на резултатите от иновациите; 
8. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 
предучилищното и училищното образование; 
9. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 
децентрализация; 
10.Мениджмънт на качеството на образователния и съпътстващите процеси, 
както и на образователния продукт. 
 

VI. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: 
  Образователните системи трябва да отговарят на бързо променящите се 
работни пазари, напредъка в технологията, урбанизацията, миграцията, 
политическата нестабилност, влошеното състояние на околната среда,  
демографските предизвикателства. Да подготвим младия човек за 
неизвестността на утрешния ден е главна цел и предизвикателство за 
образователно-възпитателния процес. 

Утвърждаване на ОУ”Братя Миладинови” като ефективно училище, което 
осигурява високо качество на образование, трайни и високи достижения и 
справедливост за всички. Устойчиво развитие на институцията с цел 
осигуряване на нейната адаптивност, балансираност, стабилност и запазване 
в образователен, социокултурен и финансов план,   успешно съчетаващо 
националните традиции с европейските измерения. 
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VII.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: 
1.Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 
физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 
съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 
общности; 
4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 
развитие; 
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 
насърчаване на развитието и реализацията им; 
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
7. 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; 
8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 
културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците 
и хората с увреждания; 
10. Познаване на националните, европейските и световните културни 
ценности и традиции; 
11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, 
тенденции и техните взаимовръзки; 
12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 
правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в 
Европейския съюз. 
 

VIII.ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:
  

  Принципите заложени в изпълнението на тази стратегия произтичат от 
фундаменталните такива и конкретни за действителността в нашето училище. 

• Образованието е фундаментално право на човека, което дава 
възможности. За да реализират това право, училището трябва да 
гарантира универсален достъп до приобщаващо и равноправно 
качествено образование и учене, което трябва да бъде безплатно и 
задължително. Целта на образованието трябва да бъде цялостното 
развитие на човешката личност и насърчаването на разбиране, 
толерантност, приятелство и мир. 
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•  Образованието е публично благо. То е споделена социална дейност, 
която предполага участието на гражданското общество, учителите, 
частният сектор, общностите, семействата, младежите и децата, които 

играят важна роля при реализирането на правото на качествено 
образование. Ролята на държавата е от ключово значение при 
регламентирането на стандарти и норми.  

• Равенството между половете, толерантност към етносите, културните и 
религиозни особености е неразделно свързано с правото на образование 
за всички. Постигането на равенство изисква подход, основан на 
правата, които гарантират, че учащите не само получават достъп до и 
завършват образователния цикъл, но и получават равни възможности 
във и чрез образованието. 

• Ориентираност към личността  - Най-важната задача за нас е успехът 
на отделната личност, разбиран като формиране у всеки ученик на 
знания и умения за индивидуална предприемчивост, за справяне и 
личностна реализация в динамично променящия се живот. 

• Гъвкавост – Образователната система предвижда, разработва и прилага 

новаторски и технологично обезпечени методи и форми на 
педагогическо въздействие и взаимодействие и е в състояние да 
провежда такова извън училищната сграда. 

• Новаторство  - Толериране на нови педагогически практики. 
Административното ръководство и педагогическата колегия 
демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи и 
философии с цел постигане на по-добри резултати.  

• Автономност - Училището има относителна автономия и провежда 
собствена политика, отговаряща  на държавните образователни 
изисквания. 

• Отчетност - Всички участници в образователната и възпитателната 
дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване 
на резултатност на политиките. 

• Ефективност - Динамично управление, реализация и обвързване на 
ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 
въздействие. 

• Законосъобразност - Всички цели, приоритети, мерки и конкретни 
действия съответстват на Конституцията на Република България, на 
законите и другите нормативни актове. 
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IX.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И АКЦЕНТИ: 
Повишаване на качеството на образованието. 
Предотвратяване на ранното отпадане от училище. 
Иновативност и ефективност в педагогическите практики. 
Научно обосновано  организиране на образователния процес. 
Прогнозиране на резултатите от използваните иновации.  
Акцент върху равноправие, приобщаване и равенство. 
Акцент върху безопасната учебна среда. 
Подход към образованието в извънредни ситуации. 

 

X.ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Приоритетно направление  1: Утвърждаване на училището като  научно, 

културно и спортно средище. 
Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на 

децата в училището. 
Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка/система за оценка и самооценка  по 
ЗПУО/. 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване на системата за 
квалификация, преквалификация и обучение. 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните 
образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с 
ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специфични 
образователни потребности. 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, 
сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи/чл.2,ал.2 от 
ЗПУО/. 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във вътрешната и 
външната среда в училището. 

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от 
извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на 
условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти/национални и 
вътрешни/. 

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика: е-политика, 
работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение. 

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и 
развитие/темпове, етапи/. 
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Приоритетно направление 12: Оцеляване на училището в извънредни 
ситуации.  
 

XI.ЦЕЛИ: 
Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция. 
Утвърждаване  уникалния образ на ОУ“Братя Миладинови“ като училище, 

предлагащо  обучение по изкуства  и информационни технологии. 
Запазване на високото ниво на прием. 
Оптимална подготовка на учениците според  ДОС. 
Мениджмънт на качеството: качествено преподаване, качествено учене, 

качествен процес на обучение, качествени резултати от обучението. 
Осъществяване на оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците.  
Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояваните 

знания и умения. 
Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и 

формиране на потребности, интереси и нагласи за учене и 
самоусъвършенстване през целия живот. 

Въвеждане на съвременни иновативни образователни и възпитателни 
технологии. 

Обогатяване и осъвременяване на всички видове ресурси в училището. 
Участие в Националната образователна мрежа/НОМ/. 
Оптимизиране структурата на съществуващата система за квалификация. 
Повишаване на ефективността на педагогическата работа . 
Високо равнище на комуникативност и информираност. 
Засилена интензивност на възпитателните събития и премахване на 

тяхната неглижираност за сметка на обучението. 
Поддържане и развитие на културата на училището. 
Въвеждане на нови форми на обучение, които дават възможност за 

обучение през целия живот в съответствие с нормативните актове в средното 
образование. 

Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия 
живот. 

Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на 
превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на 
опасностите. 
 

XII.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ: 
1. Проучване на нуждите, заложбите и желанията на учениците за 

избираема и факултативна подготовка. 
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2.Проучване на инидвидуалността на всяко дете, възпитаване в 
креативност, включване на родителската общност в ОВП. 

3.Разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на 
организацията и съдържанието на обучението. 

4.Реализиране на  проекта по Национална програма „Изграждане на 
училищна STEM среда“ и изграждане на  „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ 
НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“. 

5.Реализация на проект по Национална програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като 
образователна среда“. 

6.Организиране  по нов или усъвършенстван начин управлението, 
обучението и училищната среда. 

7.Усъвършенстване на системата за квалификационна и 
вътрешноквалификационна  дейност на учителите. 

8.Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация. 
9.Квалификация на учителите по въвеждането но нови учебни програми. 
10.Ефективно партньорство и обмен на добри практики с БСУ и 

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“. 
11.Прилагане  на нови методи на преподаване. 
12.Създаване на условия за приемственост между начален и 

прогимназиален етап. 
13.Разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните програми 

и учебните планове. 
14.Разработване на по-ефективна система за проверка и оценка на 

резултатите постигнати с дистанционно обучение. 
15.Гъвкавост при преструктурирането и редуциране на учебното 

съдържание в извънредни ситуации. 
16.Ефективно използване на електронно учебно съдържание. 
17.Осигуряване на платени абонаменти към образователни платформи. 
18.Изготвяне на интегрирани уроци, с акцент върху комуникативните 

умения на учениците.  
20.Развитие на електронна среда за дистанционно обучение.  
21.Засилване  ефективността на педагогическия контрол. 
22..Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване 

на вътрешно-училищната контролна дейност. 
  23.Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, 
чрез разработване на актуализирани оценъчни карти. 

24.Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване 
на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството. 
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25.Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване 
безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на 
движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа 
на класа. 

26.Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. 
Периодично/два пъти годишно/ провеждане на практическо обучение - 

проиграване на основни бедствени ситуации /земетресение, наводнение, 
пожар, терористичен акт/.  

27.Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към 
насилие и агресия. 

28.Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които 
спомагат за по-добрата организация на свободното време и за развитие на 
творческия потенциал на учениците.  

29.Разработване на Програма за развитие на ИИД. 
30.Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на 

резултатите от работата с децата  пред родителите. 
31.Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното 

провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. 
32.Поддържане  на интернет страницата  на училището с възможности за 

поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на 
вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения 
на учители и ученици, галерия със снимки.  

33.Оптимизиране работата на Ученическия съвет. 
34.Ползотворно сътрудничество с Обществения съвет, Училищното 

настоятелство, институции, медии. 
35.Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество при 

решаване на училищните проблеми. 
36.Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна 

информация за поведението и успеваемостта на учениците.  
37.Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на 

проблема с безпричинните отсъствия.    

38.Реализиране на гражданско , здравно и  
екологично образование. 

39.Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 
бюджет и европейски програми, администрирани от МОН. 

40.Изготвяне на училищен проект за определяне на училището като 
иновативно. 



12 

 

41. Изготвяне на програма с мерки за осигуряване на безопасна учебна 
среда предвид новите обстоятелства в световната здравна обстановка и 
периодичното и обновяване. 

42. Осигуряване на техническа възможност и компетентна подкрепа за 
подготовка и предварителна организация за учебен процес в електронна 
среда за учители и ученици от социално слаби семейства. 

 

XIV. Финансиране   
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на 

училищната образователната политика. През четиригодишния период по 
изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на 
средствата за образование. Увеличението на финансовите средства вероятно 
ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване 
на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на 
училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с 
включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един 
ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на 
елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите 
ученици в модела на разпределение на средствата в системата. 
Размерът  на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа 
дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици 
към 01.10. на годината.  

Извън единните разходни стандарти се получават средства  за:  
- учебници и учебни помагала;  
- здравни кабинети;  
- капиталови разходи; 
- спорт;  
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 
учениците в редовна форма на обучение;  
- средствата по национални програми за развитие на образованието;  
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и 
условия за разпределение.  

Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните 
разходни стандарти. 

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на 
системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб 
(основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата 
за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.  
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Училището получава приходи от наеми. Приходите на училището  от 
наеми постъпват в община  Бургас, след което се превеждат  по банковата ни 
сметка и се разходват за подобряване на материалната база.  

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по 
различни проекти. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се 
извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.  

Нашите усилия ще бъдат насочени към:  
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 

управлението на финансовите ресурси на ниво училище.  
Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от 

Европейския съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по 
национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите 
по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска 
добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.  

Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни 
средства към училището. Осигуряване на условия за родителско и 
гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.  

Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в 
училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.    

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-

годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в 
областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще 
извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите 
постигнати от учениците. 

Анализ и оценка на резултатите от дейностите по осъществяване на тази 
стратегия се извършват ежегодно. Срокът за изпълнение на тази Стратегия е 
началото на учебната 2024/2025 г. Актуализира се в случай на значими 
промени в организацията на работата на училището или на нормативните 
актове за средното образование. 

Със стратегията са запознати всички членове на колегията, ученици и 
родители. Осъществява се в изпълнение на чл.263,ал.1,т.1от ЗПУО. 

Стратегията   е приета с решение на ПС, ПРОТОКОЛ № 1 от 24 ноември 
2020 година. 

      И утвърдена със Заповед № 288 от 24 ноември 2020 година на Директора. 

Стратегията за развитие е отворена и  периодично ще се проверява и  
коригира съдържателно при настъпили промени във външната и вътрешната 
среда. 


