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МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе има за цел издигане и утвърждаване 

престижа на училището в условията на конкуренция, като съхранява българските традиции и се 

приобщава към европейските ценности. 

Обучението и възпитанието на учениците е насочено към изграждане на свободни, морални и 

инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, 

правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитанието и обучението се 

осъществяват според държавните образователни стандарти на ЗПУО и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности, в дух на усвояване и формиране на 

общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността на учениците и 

стимулиране на творческите им заложби. 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” – Русе ще продължи да защитава в 

следващите четири години имиджа си на предпочитано училище, отговарящо на  актуалните 

изисквания в областта на възпитанието, социализацията и образованието на подрастващите. 

Ще продължи успешното развитие на училището като единствено в гр. Русе, което е в 

системата на Немска езикова диплома и осигурява квалифицирана подготовка за получаване на 

престижните езикови сертификати Немска езикова диплома І /ДСД І, ниво А2-В1 по ОРЕЕР/ и 

Немска езикова диплома ІІ /ДСД ІІ, ниво В2-С1 по ОРЕЕР/. Водеща роля има чуждоезиковото 

обучение по немски език и английски език, които се изучават от всички ученици в училището 

от първи до дванадесети клас на високо ниво. Във втория гимназиален етап те са профилиращи 

предмети. Чуждоезиковото обучение се осъществява в цели класове и се създават условия за 

подготовка и явяване на изпитите за езиковите сертификати по немски език за всички ученици 

от девети клас /ДСД І/ и от дванадесети клас /ДСД ІІ/. Всички ученици, които се подготвят 

усърдно, се допускат до явяване на изпитите. От 2016 г. до 2019 г. 216 ученици са получили 

сертификата за владеене на немски език ДСД І. От 2016 г. до 2020 г. 161 ученици са получили 

сертификата за владеене на немски език на по-високо ниво ДСД ІІ. Успеваемостта и на двата 

изпита е много добра. Целта е увеличаване броя на учениците, успешно положили двата изпита.  

Училището окончателно се утвърди като изпитен център за престижния езиков 

сертификат по английски език Кеймбридж Адвансд за учениците от единадесети клас. 

Успеваемостта на изпита през последните четири години е 100%, а трима от учениците са 

получили сертификати на най-високото ниво С2 по ОРЕЕР. Това ни дава увереност в работата и 

училището ще продължи да предлага безплатна допълнителна подготовка за изпита на всички 

желаещи ученици.  
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От 2018 година СУПНЕ „Фридрих Шилер“ е признато за иновативно училище и до 2022 

година ще работи по проект за иновативност на тема „Комуникативност, креативност, качество 

в учебния процес – гаранция за успешна реализация в живота“, свързан с прилагането на нови 

методи в обучението по немски и английски език. През следващите години усилията ни ще са 

насочени към разпространяване на иновативната методика на работа от чуждоезиковото 

обучение в обучението по другите учебни предмети чрез вътрешноучилищната квалификация. 

Като иновативно училище през 2019 година се включихме в дейностите за обмен на иновативни 

практики по НП „Иновации в действие“ и си партнирахме с две иновативни училища -  СУ „Св. 

св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград и ЕГ „Иван Вазов“ в гр. Смолян. Намеренията ни са 

свързани с продължаване на участието в тази национална програма, както и с разширяването на 

училищния проект за иновативност чрез въвеждането на STEM обучение и изграждане на 

STEM учебна среда в сградата на училището, което ще усъвършенства обучението по 

информационни технологии и природните науки, но ще подпомогне също така и обучението по 

чужди езици. Друга иновация, към която се стремим, е „доброволчеството“ като дейност, която 

ще насърчи инициативността и изграждането на активната гражданска позиция у учениците, ще 

подпомогне цялостното им личностно развитие. 

Иновативно организираното чуждоезиково обучение се подпомага от богата извънкласна 

дейност и реализиране на международни проекти и партньорства с интеркултурна насоченост, 

което води до разширяване кръгозора на учениците в европейски план, до 

интернационализация на училището. През следващите четири години ще продължим проектите 

на училището за обмен на ученици с гр. Оберкирх, Германия, и гр. Вишеу де Сус, Румъния, ако 

ситуацията с разпространението на корона вируса се подобри или опасността от зараза отпадне. 

Запознаването на учениците с културата и начина на живот на другите европейски народи и 

възпитанието им в дух на разбирателство и толерантност ще гарантира безпроблемното им 

вливане на трудовия пазар на Европейския съюз и успешното следване във висшите учебни 

заведения в Европа, за това и в бъдеще ще инициираме подобни проекти. Училището поддържа 

връзка с два университета в Германия – в град Офенбург и гр. Цвикау, и участва в съвместни 

проекти с тях за улесняване и подпомагане, включително и финансово чрез стипендии, на 

следването на нашите ученици в тях. 

Обучението по чужди езици и по всички останали предмети, възпитанието и 

социализацията на учениците се осъществяват от  високо квалифициран педагогически екип от 

отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото 

достойнство, които непрекъснато усъвършенстват професионалните си умения чрез участие в 

разнообразни квалификационни форми на различни образователни институции и успешно 

използват наличния ресурс за вътрешноучилищна квалификация. Традиция стана учителите по 

немски език да посещават обучителни семинари в страната, организирани от Немската централа 
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за обучение в чужбина със седалище в гр. София, а също и в Германия. Учителите по английски 

език спечелиха проект по европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, за 

квалификация на педагогически специалисти във Великобритания през учебната 2020-2021 

година на тема  „Качествено обучение и европейско развитие чрез култура, традиции и ИКТ“. 

Педагогическият персонал в училището ще полага усилия, особено в условията на 

разпространение на COVID-19 за още по-активното включване на родителите като партньори в 

процеса на образование, възпитание и социализация на учениците за изграждане на сплотена 

училищна общност, способна да се справя успешно с всички предизвикателства. Сега повече от 

всякога се нуждаем от единомислие и взаимна подкрепа. 

През последните години училището затвърди и усъвършенства структурата си на средно 

училище като провежда обучение на ученици в начален етап /І – ІV клас /и прогимназиален 

етап /V–VІІ клас/ на основната училищна степен, както и на ученици в първи гимназиален етап 

/VІІІ – Х клас/ и втори гимназиален етап /ХІ и ХІІ клас/ на средната степен, в който ще се 

осъществява профилирана подготовка. Гарант за постигане на училищната структура е 

изпълнението на училищния план-прием на ученици в І-ви клас /3 паралелки/ и на държавния 

план-прием на ученици в VІІI клас /3 паралелки/. Всички паралелки в VІІІ клас се обучават по 

рамков учебен план с интензивно изучаване на немски език и се състоят предимно от наши 

възпитаници.  

През последните четири години в училището се обучават и ученици със СОП в 

индивидуална форма на обучение. Педагогическият екип полага всички усилия за тяхното 

успешно обучение по отделните предмети и тяхната социализация, но в тази сфера имаме 

твърде малко опит. Учителите имат нужда от солидна психологическа и методическа подкрепа 

в конкретната си работа с тези ученици. Предвиждаме обучения в тази насока и подобряване на 

физическата среда.   

Вниманието ни ще бъде насочено и към учениците с изявени дарби, които ще бъдат 

регистрирани и ще получат нужната подкрепа за по-нататъшното си развитие в съответната 

научна или културна област и в спорта. 

Ще продължи дигитализацията на образователния процес в присъствена форма и в ОРЕС 

чрез платформата Майкрософт Тиймс, както и на воденето на задължителната училищна 

документация и комуникация чрез електронния дневник Школо.  
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Ситуацията с разпространението на корона вируса сложи отпечатък върху всички 

сфери на обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Наред с това 

показа, че образованието е една от най-гъвкавите системи и ни даде увереност, че 

правилните решения за постигане на качествено, достъпно и приобщаващо образование 

са по посока на: 

 децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация, 

делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети 

решения и предприети мерки; 

 превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките 

между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в 

обучението; 

 достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от 

платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически 

практики в името на образованието; 

 гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, 

интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване 

на междупредметните връзки; 

 фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента 

върху формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика 

свят и жизнения и социалния опит, който той има; 

 открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в 

процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите 

за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност 

към мнението на другите участници в дейността и вземане на информирани решения; 

 формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, 

здравословен начин на живот и активно гражданство. 

 Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на 

образователния процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на 

ръководството на училището и (съ-)участие на родителите. 
 

 Училището като институция ще създава условия за ефективно и качествено обучение на 

учениците както в класната стая, така и в ОРЕС, и ще осигури безпроблемното преминаване от 
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едната форма на обучение в другата при необходимост и в условията на разпространение на 

корона вируса COVID-19. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе 

1. Кратка история на училището 

Средно училище с преподаване на немски език «Фридрих Шилер» е наследник на 

единственото по рода си немско училище в Русе, основано през 1883 г. и популярно като Дойче 

шуле. Това е първото немско училище на Балканския полуостров. То изиграва значителна роля 

в българското образование с отличното качество на обучение, което предлага по 

общообразователните и особено по специалните предмети като търговска гимназия. 

Предназначено отначало само за децата на живеещите и работещи немци в Русе, дошли тук 

поради оживените търговски връзки между Германия и България, постепенно то се превръща в 

образователен център за качествено обучение и за българските ученици. Училището прави 

достояние за своите възпитаници постиженията на немската култура, образование, наука и 

изкуство, приобщава ги към ценностите на немския народ и хвърля мост към сътрудничеството 

с немскоговорящите страни. Немските учители са били висококвалифицирани, а училището е 

имало отлична материална база. Освен със сградата на училището то е разполагало още и с 

библиотека, физкултурен салон, дърводелска работилница, шевни машини, пишещи машини, 

учебници и помагала, доставяни от Германия. Дойче шуле е имало богат празничен и 

извънучилищен календар. Провеждани са чествания на видни германци, изнасяни са коледни 

сценки, провеждани са изложби на вещи, изработени в часовете по ръчен труд, с 

благотворителна цел, карнавали по Заговезни. Училището е имало хор, оркестър, куклен театър 

с ежемесечни изяви, училищно издателство за отпечатване на формуляри за часа по 

счетоводство и учебни помагала, издавало е местен вестник „Аufwärts”, провеждани са 

екскурзии в България, а за най-добрите ученици също и в Германия. 

По политически причини през 1944 г. училището е окончателно затворено от 

българското правителство. 

Предвид изключително позитивната роля и трайните следи на Дойче шуле в българското 

образование през 1991 г. се ражда идеята за възраждане на немскоезиковото училище в Русе. 

Взема се решение за преструктуриране на ОУ „Св. Климент Охридски” в СОУ с преподаване на 

немски език. Така през 1992 г се създава СОУПНЕ /Средно общообразователно училище с 

преподаване на немски език/ с директор Стойко Димитров, което по-късно, на 5.04.2001 г. 

приема името на Фридрих Шилер, когато директор е Пламен Иванов, който ръководи 

училището от 1998 г. до 2016 г. Новосъздаденото училище като приемник на традициите в 

обучението и възпитанието на Дойче шуле постепенно изгражда следната структура: 
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 Начален етап – І – ІV клас с чужд език - немски, който по учебен план, 

утвърдил се с годините до днес, се изучава от І-ви клас, а не от ІІ-ри клас, както е в 

повечето училища в страната. 

 Прогимназиален етап – V – VІІІ клас с първи чужд език – немски, който 

се изучава по различни учебни планове: 

1. Учебен план за ранно чуждоезиково обучение /РЧО/ за учениците, приети 

в първи клас в училището и продължаващи обучението си след ІV клас в 

прогимназиалния етап. 

2. Експериментален учебен план на Министерството на образованието, 

утвърден през 1994 г. за единственото по рода си училище в България - русенското, с 

8 часа седмичен хорариум /ЗП, ЗИП и СИП/ за ученици от други училища, приети за 

обучение в V-ти клас като начинаещи по немски език. Този учебен план не се 

прилага от учебната 2009/10 г. насам.  

3. VІІІ клас с интензивно обучение по немски език /с предишно 

наименование „Подготвителен клас”/ за ученици от други училища, завършили VІІ 

клас. От учебната 2007/08 до учебната 2015/16 г. този прием не е актуален за 

училището . 

 Гимназиален етап – ІХ – ХІ клас, а впоследствие ХІІ клас, с 

профилирано обучение по немски език за ученици предимно от училището, завършили 

VІІІ клас в един от трите потока – приети в І-ви клас, приети в V клас и приети в VІІІ 

клас с интензивно обучение по немски език. Първоначално приемът в ІХ клас се е 

провеждал чрез изпит по немски език, но в последствие той се извършва само по 

документи. 

От 2016 година директор на училището е Искра Иванова, когато то става средно 

училище с преподаване на немски език. 

Голямо признание и чест за училището в новата му история е присъединяването му през 

1999 г. към системата на Немска езикова диплома, основна заслуга за което има вече бившият 

директор на училището Пламен Иванов. Оттогава до днес /2020 г./ в училището успешно се 

обучават ученици за полагане изпитите за Немска езикова диплома ІІ. Дипломата е валидна цял 

живот и с нея много наши ученици безпрепятствено следват в немскоговорящите страни. 

Цялостната работа на преподавателите по немски език се координира от Немската централа за 

образование в чужбина със седалище в гр. София с подкрепата на МОН. 

Осигуряването на учители, учебници и учебни помагала за обучението по немски език в 

началния етап в първите години е била доста трудна задача. Едва през 2002/03 учебна година в 

училището започват работа първите начални учители със специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език – немски” /НУПЧЕ/. До днес техният брой е нарастнал и обучението в 
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началния етап е обезпечено изцяло с квалифицирани кадри. От 1995 г. насам в училището са 

работили и много немски преподаватели от Германия, които са преподавали немски език и 

предмети на немски език в различни класове. Първият дългогодишен преподавател е господин 

Юрген Хофман /от 1995 до 2001 г./, преподавал история и мегаикономика на немски език и 

немски език в различни класове в гимназиалния етап. Следват Аделхайд и Урсула Хардер 

/1995/96 учебна година/, преподавателки по немски език, Биргит Пецолт /1997/98 учебна 

година/ преподавателка по химия и биология на немски език, Петра Пецке /1997/98 учебна 

година/ преподавателка по химия и биология на немски език, Димитър Карл Волф /от 1999 до 

2001 г/, преподавател по немски език в различни класове. В системата за Немска езикова 

диплома /ДСД/ са работили следните учители от Германия: 

Кристиане Фурман – 2000/01 учебна година; 

Инге Мишева – от 2001/02 до 2009/10 учебна година – най-дългогодишният и най-

резултатен преподавател по немски език; 

Барбара Лотермозер – от 2009/10 до 2010/11 учебна година, преподавател по немски език 

и учител-методик в системата ДСД; 

Керстин Шперлих-Хофман – през учебната  2019/2020 година.  

Понастоящем училището разполага с 11 висококвалифицирани учители по немски език с 

висше образование, преподаващи в основната и средната степен. Ежегодно те участват в 

безплатни квалификационни мероприятия на редица немски институции в страната и в 

чужбина. 

Училището разполага с отлична материална база. Консултантският отдел на Немската 

централа за образование в чужбина е правил многократни дарения от учебници, учебни 

помагала и техника – копирни машини, компютри, принтери за училището. От 2009 год. в 

училището функционира нова, модерна медиотека с учебно-методическа и художествена 

литература на немски език на стойност 30 000 евро. Тази прекрасна придобивка е плод на 

съвместен проект между Консултантския отдел на Централата за образование в чужбина и 

Община Русе и е пример за плодотворно сътрудничество на немските и българските 

институции. Училищната медиотека е не само притегателен център за самообразование на 

ученици и учители, но и място за семинари, за уроци по класове, за презентациии и тържества 

от различен характер. От 2016 г. насам материалната база се обновява всяка година – разшири 

се достъпът до интернет до всички помещения, в които се провежда обучение, чрез 

разширяване на безжичната мрежа в училището, в класните стаи бяха монтирани 

мултимедийни проектори, лаптопи и тонколони в помощ на преподавателите, ремонтираха се и 

се обзаведоха с нова техника два компютърни кабинета, които да се използват и за нуждите на 

чуждоезиковото обучение. 
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Плодотворното сътрудничество с немски институции намира изражение също така и в 

иницииране и участие в много проекти с ученици и учители от училището. Със съдействието и 

финансовата подкрепа на министъра на финансите на провинция Баден-Вюртемберг, Германия, 

Вили Щехеле, през 2009 година бяха положени основите на дългосрочно двустранно 

партньорство между СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и училището Реалшуле в гр. Оберкирх, 

провинция Баден-Вюртемберг, Германия. Обменът на ученически групи продължава оттогава 

до днес, 2020 г., вече 10 години. 

Със съдействието на посланика на България в Конфедерация Швейцария Н. 

Превъэходителство - Меглена Плугчиева през 2014 г. бяха поставени основите на ново 

партньорство на СУПНЕ„Фридрих Шилер“ с училището Кантонсшуле в гр. Золотурн, 

Швейцария, което приключи през 2018 година. 

СУПНЕ „Фр. Шилер” е единственото училище в Русе, което през 2018 г. се включи в 

Международни младежки дебати /“Jugend debattiert international“/ – международно състезание в 

Централна и Източна Европа, организирано по инициатива и с подкрепата на Гьоте-институт 

София, на германската фондация „Спомен, отговорност и бъдеще“, на Общополезната 

фондация Херти и на Немската централа за училищно дело в чужбина. Общо около 2500 

ученици от 150 училища  в дванадесет страни в Централна и Източна Европа участват в 

проекта.  България се включва за първи път в състезанието с 18 училища, сред които е и 

нашето. Тази инициатива постави началото на редица дейности и успехи на нашите ученици, 

свързани с изкуството на спора и красноречието. Призови места в регионалния етап от 

състезанието, както и класиране до финален етап на наши ученици, включване на 

преподаватели по философия и немски език в обученията за координатори и жури, 

организирани от Гьоте-институт, са част от приоритетите, които очертават рамките на нашето 

училище - да предлага качествено образование, бърз темп на развитие и конкурентност. 

През 2019 г. училището спечели и друг проект, свързан с дебатите - Ученически дебати, 

посветени на 260 години от рождението на Фридрих Шилер. Проектът се реализира по 

програма „Знание и растеж“, осъществявана от фондация „Русе - град на свободния дух“ с 

подкрепата на фондация „Еконт“. В него участваха със своите отбори три училища–партньори, 

а ние бяхме домакини. Всяка инициатива, свързана с дебатирането, е предпоставка за създаване 

на една благоприятна обучителна среда, която има за цел усъвършенстването на 

комуникативните умения, способността за правилен подбор на аргументи, умението за 

толерантност към събеседника. 

От учебната 2009/2010  година в училището ежегодно са посрещани немски доброволци 

по програмата “Културвайт” на Службата за педагогически обмен към Министерството на 

външните работи на Германия, които в рамките на една година организираха различни 



11 

 

мероприятия  за учениците и работиха в помощ на учителите и учениците в обучението по 

немски език по различни теми.  

През 2017 г. група ученици от VIII клас се включиха в дейностите по международен 

проект по Програма Еразъм+ , Ключова дейност 1 – Младеж в действие, на тема «Цирк без 

граници». СУПНЕ «Фридрих Шилер», гр. Русе, България, и KOMITET  PARTNERSKI  ZIEMI  

GOSLIMSKIEJ, Полша, участваха като партньори в проекта, който се координира от 

Сдружение Harlekids e. V., гр. Зенфтенберг, Германия, и  включва организирането и 

провеждането на две младежки срещи на ученици от Германия, България и Полша през месец 

юли в Германия и през месец октомври 2017 г. в Полша. По време на съвместните срещи-лагери 

учениците намериха нови приятели от Полша и Германия, с които тренираха в смесени групи 

под ръководството на опитни немски треньори и изградиха начални умения в областта на 

цирковото изкуство, които демонстрираха на заключително представление. 

През 2018 г. беше основано ново партньорство за обмен на ученици с Технологичен 

лицей в гр. Вишеу де Сус, Румъния, за срок от четири години на тема „Интеркултурното 

образование в европейски контекст“. Успешно бяха проведени две визити по проекта, но в 

следващия период на изпълнение на стратегията планираните дейности могат да бъдат осуетени 

от разпространението на корона вируса. 

Консултантският отдел на Немската централа за образование в чужбина провежда 

ежегодно олимпиада за проектна работа за учениците от Х клас, като най-добрите постижения 

на учениците от училищния кръг се оценяват от жури и най-добрите ученици в национален 

мащаб се награждават със стипендия за участие в семинар с младежи от различни страни в 

Германия. Почти всяка година наш ученик печели такава стипендия. 

През изтеклия период на стратегията СУПНЕ „Фр. Шилер” утвърди членството си в 

„Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“, което дава възможност на 

преподавателите за допълнителна квалификация, а на учениците за изяви в състезанията, които 

Асоциацията организира. 

СУПНЕ «Фридрих Шилер» е сред 10-те отличени училища с Приз «Глобално училище - 

2019»  През 2020 г. училището отново е с награда «Глобално училище-2020» и получи дарение 

от 500 лв. за стимулиране дейности във връзка с Целите за устойчиво развитие на ООН. В 

глобалното училище се полагат усилия учениците и учителите да получат знания за света, да 

натрупат глобални компетентности и да допринасят за свят с повече справедливост, равенство и 

права за всички. 

СУПНЕ „Фр. Шилер” участва през последните четири години в НП „Ученически 

олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие 

в ученическите олимпиади”, където в занятията се подготвят учениците за олимпиадите по 

немски език и география и икономика за заемане на призови места, и в НП „Без свободен час ”, 
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Модул „Без свободен час в училище“, която се отрази положително върху дисциплината на 

учениците в училището, защото чрез нея беше ликвидирано понятието „свободен час”. По 

проект „Твоят час” през учебните 2016/2017 и 2017/2018 година в училището се изградиха 

много извънкласни клубове за работа с учениците в различни направления според техните 

интереси. През учебната 2018/2019 г. са организирани 16 групи по интереси с 330 включени в 

тях ученици, а през учебната 2019/2020 г. броят на групите е нарастнал на 21, а участниците са 

409 ученици. Целенасочената работа в клубовете води до много успехи както в областта на 

науката, така и в областта на изкуството и спорта. 

Учениците участват ежегодно в олимпиади, състезания и конкурси и се класират на 

призови места на общинско, регионално и национално ниво. Традиционни са успехите им не 

само по немски език, а и по останалите общообразователни предмети. Заслужават да се 

споменат успехите на учениците в областен и национален кръг на олимпиадата по география и 

икономика през 2015 г., 2016 г. и 2019 г. (трето място за ученик от VII клас на националния 

кръг на олимпиадата), за които огромна заслуга има учителката госпожа Цецка Маркова-

Енчева; успехите за създаване на собствени творби на български и немски език, на прекрасни 

образци в областта на изобразителното изкуство в различни конкурси за рисунка на определена 

тема, където креативността и творческият потенциал на участниците, вдъхновени от учителките 

госпожа Галина Панова и госпожа Анна Пенчева, са показани с размах. Успехите в олимпиади 

и състезания са следствие от високопрофесионалната и целенасочена работа на учителите с 

учениците. 

Традиционно в училището се организират вокални групи под ръководството на 

преподавателките госпожа Албена Анчева и госпожа Цецка Маркова-Енчева. Изявите на 

ученическите певчески таланти са неотменна част от всяко училищно тържество и на общински 

форуми. През 2020 г. последната им изява беше в организирания от СУПНЕ „Фридрих Шилер“  

за Област Русе онлайн концерт по случай 24 май, Деня на славянската писменост и култура. 

Достойни за адмирации са и спортните отбори на училището по волейбол, баскетбол, 

футбол, бадминтон и лека атлетика, ръководени от учителите по физическо възпитание и спорт. 

Неизброими са техните призови места през последните години. 

С времето училището се утвърди като благодатно място за откриване и развиване на 

таланти във всички области на науката, изкуството и спорта, като стимулатор на творческата 

енергия на своите възпитаници още от най-ранна възраст. Огромна заслуга за това има 

педагогическият колектив на училището, който влага много усилия и доброволен труд в името 

на духовното израстване на подрастващите като достойни граждани на нашата страна. За 

стимулиране на най-изявените с дейността и успехите си ученици и учители през 2016 г. беше 

учредена награда „Фридрих Шилер“, която се връчва на заслужил ученик и учител всяка 

година. 
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Първите носители на наградата „Фридрих Шилер” учебната 2015/2016 г. са  госпожа 

Петя Великова, старши учител по немски език, и Берна Алиева, ученичка от XII А клас. 

Призьори на отличието за учебната 2016/2017 г. са госпожа Сияна Мандажиева, старши 

учител по обществени науки, и Румен Димитров, ученик от XII А клас. 

Носители на наградата "Фридрих Шилер" за  учебната 2017/2018 година са господин 

Николай Чакъров, главен учител, автор на книгата за историята на Дойче шуле, и Екатерина 

Банчева от XII А клас. 

Носители на наградата за  учебната 2018/2019 година са госпожа Цецка Маркова, старши 

учител по география и икономика, и Адриана Витанова, ученичка от XII Б клас. 

Изнесената информация далеч не обхваща всички постижения на учениците от 

училището в областта на обучението, културата и спорта. Тя само очертава рамките на 

цялостната картина на училищните постижения. А това е главна предпоставка и ориентир както 

за обобщаване и изводи, така и за набелязване на перспективите и концепцията в настоящата 

стратегия. Ръководството на училището и педагогическият екип преценяват, че постиженията 

на възпитаниците ни, ръководени от своите учители, са много мотивиращи за учебния и 

възпитателен процес. Те градят единството между учители и ученици, родители и училище. 

Политиката на училището и занапред ще бъде насочена към усъвършенстване и 

обогатяване на уменията и компетентностите на учениците чрез различни възможности, форми 

и методи с оглед постигане на още по-големи резултати в цялостния училищен живот. 

 

2. Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ІV КЛАС  

 

2.1. Съпоставителна таблица за средния успех по предмети от НВО ІV клас от 2016/17 учебна 

година до 2019/20 учебна година. 

 

Учебен предмет 2016/17 г. 2017/18 г. 2018/19 г. 2019/20 г. 

БЕЛ 84,63 84,83 72,33 ---- 

Математика 83,48 86,54 76,84 ---- 

Човекът и обществото 85,88 92,21 81,72 --- 

Човекът и природата 91,09 89,50 82,60 ----- 

Ср. успех от НВО 86,27 88,27 78,37  
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Средният успех по предмети и по години от таблицата показва стабилни резултати от изпитите 

по всички предмети. С малки отклонения във възходяща или низходяща посока средният успех 

на училището е позициониран между Много добър 5,00 и Отличен 5,50 и е по-висок от средния 

успех за област Русе и страната. Това е основателен повод за удовлетвореност на 

педагогическия екип от постигнатите от учениците резултати и го мотивира да работи и в 

бъдеще в съответствие с традициите на нашето училище за предоставяне на качествено 

образование. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО VІІ КЛАС 

 

2.2. Съпоставителна таблица за средния успех по предмети от НВО VII клас от 2016/2017 

учебна година до 2019/2020 учебна година. 

 

Учебен предмет 2016/17 г. 2017/18 г. 2018/19 г. 2019/20 г. 

БЕЛ 63,919 60,078 63,729 65,040 

Математика 39,466 48,986 48,255 43,264 

Ср. успех от НВО 51,69 54,53 55,99 54,15 

 

Като цяло от данните в горната таблица е видно, че резултатите по БЕЛ и математика са 

устойчиви в последните четири години. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ 

 

2.3. Съпоставителна таблица за средния успех по предмети от ДЗИ от 2016/2017 учебна година 

до   2019/2020 учебна година. 

Учебен предмет 2016/17 г. 2017/18 г. 2018/19 г. 2019/20 г. 

БЕЛ 4,96 5,00 4,90 4,95 

Немски език 5,41 5,01 5,12 5,51 

Английски език 5,66 5,66 4,80 5,56 

Математика 4,38 4,96 5,37 5,69 

Философски цикъл 3,94 4,51 5,53 5,15 

География и иконом. 4,31 4,57 4,34 4,13 

Биология и ЗО 4,96 4,20 4,18 4,16 

Среден успех от 

всички предмети 
4,80 4,84 4,89 5,07 
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Резултатите по отделните матуритетни предмети са стабилни през годините като 

средният успех нараства и трайно е в рамките на Много добър. Впечатление прави отличният 

успех по английски език през три от четирите години, които сравняваме. През 2019/20 учебна 

година успехът е най-висок в сравнение с предходните години и по три предмета успехът е 

Отличен – немски език, английски език и математика. Училището е постигнало през последните 

четири години завидно добри резултати на ДЗИ и заслужено получава допълнително финансово 

стимулиране под формата на средства за стипендии от МОН. 

Сравнението на училищните резултатите от ДЗИ по различните предмети с резултатите в 

област Русе и с резултатите по БЕЛ в страната са недвусмислено в полза на училището.Това е 

убедително доказателство за полаган системен усърден труд от страна на преподавателите в 

училището и за усвояване на трайни знания и умения от учениците, които след дипломирането 

си стават успешни студенти във висшите учебни заведения в страната и в чужбина.  

 

3. Анализ на педагогическия и непедагогическия персонал в училището 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

№ Възраст Бр. Процент 

1.  под 30 години 2 2,56 % 

2.  31– 34 години 3 3,85 % 

3.  35 –39 години 8 10,26 % 

4.  40– 44 години 15 35,90 % 

 Общо: 28  

 Средна възраст:  39 години   

 

№ Възраст Бр. Процент 

1.  45 –49 години 17 21,79 % 

2.  50–54 години 12 15,38% 

3.  55 –59 години 14 17,95 % 

4.  60 –64 години 7 8,97 % 

5.  над 64 години 0 0,00 % 

 Общо: 50  

 Средна възраст:  53 години   
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Изводи: 

 33,33 % от  педагогическия персонал е на възраст от 31 до 44 години. В този възрастов диапазон 

педагогическите кадри са най-пълноценни, най-работоспособни, надграждат квалификации, прилагат  

различни стилове от педагогиката и разгръщат максимално творческите си сили – стабилна 

предпоставка за качеството на обучение. 

70,51 %  от педагогическия персонал е във възрастова група 31 – 54 години. Това означава придобита 

максимална квалификация и натрупан  опит - необходим фактор, който влияе на качеството на 

обучение. 

26,92 % от педагогическия персонал е на възраст над 55 години. Това означава, че  в периода,  който 

стратегията обхваща,  част от тези учители ще се пенсионират. Необходима е политика за назначаване 

на млади специалисти както в профилиращите, така и в непрофилиращите учебни дисциплини. 

Едва  8,9 % са във възрастовата група под 34 години. През следващите години ще се увеличава нуждата 

от млади педагогически кадри. Това  налага извода, че учителската професия не е предпочитана  от 

младите хора поради ниския социален статус  и заплащане. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

През последните четири учебни години  образованието и квалификацията на персонала е следното: 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2019/2020 84,5 
Магистър – 59 

Бакалавър – 25,5 
73 

2018/2019 83 
Магистър – 61 

Бакалавър – 22 
65 

2017/2018 85 
Магистър – 62 

Бакалавър – 23 
43 

2016/2017 90 
Магистър – 66 

Бакалавър – 24 
44 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

Магистър 

 

 

Бакалавър 

 

 

Доктор 

Професионално              

квалификационна                              

степен-брой 

 

БДП 

I II III IV V 

53 25 2 1 8 12 17 29 81 

 

Налага се изводът, че в училището не  работят нередовни учители, а високо квалифициран 

педагогически състав, 85,90 % от който е с ПКС. 
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НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. 

№ Длъжност Възраст Бр. Процент 

1.  ЗДАСД 45 – 49 години 1 5,26 % 

2.  
Гл. счетоводител, 

бюджетен 
45 – 49 години 1 5,26 % 

3.  Библиотекар, ЗАС 45 – 49 години 1 5,26 % 

4.  Технически изпълнител 35 – 39 години 1 5,26 % 

5.  СТРЗ, касиер 55 – 59 години 1 5,26 % 

6.  Домакин 55 – 59 години 1 5,26 % 

7.  Администратор, база данни под 30 години 1 5,26 % 

Общо:     7 

Средна възраст: 51 години 

 

 

№ Длъжност Възраст Бр. Процент 

1.  Чистач 45 – 49 години 1 5,26 % 

2.  Чистач 50 – 54 години 1 5,26 % 

3.  Чистач 55 – 59 години 5 26,32 % 

4.  Чистач 60 – 64 години 1 5,26 % 

5.  Портиер 45 – 49 години 1 5,26 % 

6.  Портиер 60 – 64 години 1 5,26 % 

7.  
Работник, поддръжка на 

сгради 
над 64 години 1 5,26 % 

8.  Общ работник над 64 години 1 5,26 % 

Общо:    12 

Средна възраст: 56 години 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ 

 

 

№ 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

брой 

Непедагогически 

персонал 

брой 

Брой 

паралелки 

1. 2011/2012 год. 81 19 41 

2. 2012/2013 год. 84 20 44 

3. 2013/2014 год. 88 21 47 

4. 2014/2015 год. 89 22 48 

5. 2015/2016 год. 92 23 49 

6. 2016/2017 год. 90 22 50 

7. 2017/2018 год. 85 22 49 

8. 2018/2019 год. 83 22 47 

9. 2019/2020 год. 84,5 20 45 

10. 2020/2021 год. 78 19 42 

 

 

№ 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

брой 

Непедагогическ

и персонал 

брой 

 

Процент на 

непедагогическия 

персонал от 

педагогическия 

1. 2017/2018 год. 85 22  25.88 % 

2. 2018/2019 год. 83 22 26,51 % 

3. 2019/2020 год. 84,5 20 23,67 % 

4. 2020/2021 год. 78 19 24,36 % 

 

4. Анализ на финансовата политика на училището и прогнози 

СУПНЕ  „Фридрих Шилер“ – Русе е общинско училище, прилагащо системата на делегиран бюджет. 

Системата на делегирания бюджет предоставя свобода на директора за вземане на адекватни решения 

при управлението, контрола и реализация на бюджета на училището, съобразно определените в 

настоящата стратегия приоритети и целите на СУПНЕ  „Фридрих Шилер”.  

 Дейностите по възпитание и обучение на учениците в СУПНЕ  „Фридрих Шилер” се финансират със 

средства от държавния бюджет, собствени средства, европейски фондове и програми и други източници. 

Основна част от приходите на училището са с източник средствата, предвидени по стандартите за 

финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Образование”, финансирани чрез 
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бюджетите на общините. Собствените приходи основно се формират от отдаване под наем на свободни, 

неизползваеми в учебния процес помещения от училищната сграда.  

 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ 

ПО ГОДИНИ ЗА ПЕРИОДА  2017 Г. – 2024 Г. (ФИГ. 1) 

 

Наименование на 

приходите 

§§,     

под-

§§ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

% % % % % % % % 

Приходи и доходи от 

собственост 
24-00 0.35 0.48 0.62 0.33 0.57 0.59 0.60 0.62 

Други приходи 36-00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

Внесен ДДС и други 

данъци върху 

продажбите 

37-00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

Помощи и дарения от 

страната 
45-00 0.00 0.08 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

Помощи и дарения от 

чужбина 
46-00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I. Всичко приходи, 

помощи и дарения 
 0.36 0.56 0.79 0.36 0.56 0.58 0.59 0.61 

Трансфери между 

бюджети (нето) 
61-00 99.64 99.44 99.21 99.64 99.44 99.42 99.41 99.39 

III. Всичко 

трансфери 
 99.64 99.44 99.21 99.64 99.44 99.42 99.41 99.39 

V. Финансиране на 

бюджетното салдо 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Общо приходи:  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Значителна част от бюджетните разходи представляват разходи свързани с трудови и извън трудови 

правоотношения. В тези разходи влизат плащанията за: 

- заплати и възнагражденията на персонала нает по трудови правоотношения; 

- възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения; 

- за СБКО и представително облекло на персонала; 

- обезщетения за неизползван отпуск; 

- обезщетения при пенсиониране; 

- обезщетенията за сметка на работодателя за дните на временна неработоспособност; 

- задължителните осигурителни вноски от работодател.  

Към разходи за издръжка, данъци, стипендии, основни ремонти и придобиване на активи на училището 

се отнасят плащанията за: 

- храна; 

- постелен инвентар и облекло, в т. ч. работно облекло на непедагогическия персонал 

- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – учебници и учебни 

комплекти за безвъзмезно ползнане от учениците от I  до VII клас; 

- материали – материали подръжка, канцеларски материали и др.; 

- вода, горива и енергия; 

- разходи за външни услуги – квалификация на персонала, охрана, поддръжка техника,  пощенски 

разходи и други; 

- текущ ремонт; 

- командировки в страната и чужбина; 
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- разходи за застраховки; 

- данъци, такси и административни санкции; 

- стипендии; 

- основен ремонт на дълготрайни материални активи; 

- придобиване на дълготрайни материални активи - компютри и хардуер, друго оборудване, машини 

и съоръжения, стопански инвентар; 

- придобиване на нематериални дълготрайни активи - програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти,  други нематериални дълготрайни активи. 

 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗХОДИТЕ 

ПО ГОДИНИ ЗА ПЕРИОДА  2017 Г. – 2024 Г. (ФИГ.2) 

 Делегирани от 

държавата дейности 

§§,     

под-

§§ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

% % % % % % % % 

Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и служебни 

правоотношения 

01-00 64.75 66.29 68.25 66.20 69.39 69.12 69.41 69.11 

Други 

възнаграждения и 

плащания за 

персонала 

02-00 6.60 4.06 5.26 6.39 4.01 3.98 3.94 4.13 

Задължителни 

осигурителни вноски 

от работодател 

05-00 14.68 15.44 15.81 15.41 16.46 16.40 16.46 16.39 

Общо разходи 

свързани с трудови и 

извънтрудови 

правоотношения 

 86.03 85.79 89.32 88.00 89.86 89.50 89.81 89.63 

Издръжка 10-00 11.77 12.09 8.23 9.83 8.13 8.36 8.26 8.31 

Платени данъци, 

такси и 

административни 

санкции 

19-00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Стипендии 40-00 1.42 1.69 1.53 1.22 1.13 1.26 1.36 1.49 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 

52-00 0.76 0.41 0.85 0.89 0.82 0.82 0.52 
0.52 

 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни активи 

53-00 0.02 0.02 0.00 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 

Общо разходи за 

издръжка, данъци, 

стипендии, основни 

ремонти и 

придобиване на 

активи 

 13.97 14.21 10.68 12.00 10.14 10.50 10.19 10.37 

Всичко разходи за 

дейността: 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Основна цел на финансовата политика на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” –Русе е 

оптимизиране на извършваните разходи, гарантиращо постигане на заложените цели в стратегията за 

развитие на училището. 

Усилията 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 

обществения съвет. 

 

І. SWOT- анализ за училището 

Силни страни Слаби страни 

 Пълен цикъл на обучение от І до ХІІ клас. 

Представени са всички образователни етапи 

на основното и средното образование. 

 Необходимост от постоянно модернизиране на 

материалната база ; 

 Недостатъчна МТБ за пълно въвеждане на 



23 

 

 Наличие на традиции за предоставяне на 

качествено образование; 

 Въведени основни компоненти на системата 

за национално стандартизирано външно 

оценяване в ІV, VІІ и Х клас. 

  Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование –

безплатни учебници за началния етап, 

програма за допълнителна работа с ученици 

с изявени дарби ; 

 Наличие на добре изграден пропускателен 

режим; 

 В училището има реновиран медицински 

кабинет, медицинските лица, които работят 

в него осъществяват програми за 

профилактика на подрастващите; 

 Въпреки отдалечеността от централната 

част на града, училището осъществява 

добро взаимодействие с общинска 

администрация и РУО- Русе; 

 Утвърдени традиции и ритуали в 

училищния живот; 

 Недопускане на слети паралелки; 

 Наличие на квалифицирано ръководство, 

администрация, педагогически и 

непедагогически персонал, преобладаващ 

брой на учителите с образователно- 

квалификационна степен “магистър”, 60 

старши учители и 2 главни учители. 

 Наличие на психолог и педагогически 

съветник в училището; 

 Наличие на две синдикални организации; 

 Добре изградена структура на извънкласни 

дейности; 

 Дейности за стимулиране на деца с изявени 

дарби; 

 Ежегодна 100% реализация на обявения 

училищен прием на ученици в първи клас и 

държавен план-прием на ученици със 

завършено основно образование; 

 Високо равнище на обучение – реализация 

на завършващите ученици във ВУЗ в 

страната и в чужбина – 98%; 

 Възможност за получаване на Немска 

езикова диплома I иII /ДСД I и II/ и 

директно кандидатстване във ВУЗ в 

Германия, Австрия; 

 Отлична подготовка по немски език – 

стабилна немска катедра от 14 учители, под 

прякото ръководство и контрол на 

Консултантски отдел на Немската служба 

за образование в чужбина в София и МОН; 

 Методическа и финансова помощ от 

целодневно обучение и проблеми с 

преминаването на едносменен режим на 

обучение и полудневна организация през 

учебната 2023/2024 година; 

 Лошо състояние на училищната спортна 

площадка; 

 Недостатъчен капацитет на спортната база. 

 Трудности при намиране на квалифицирани 

учители по чужди езици и други учебни 

предмети. 

 Липса на стоматологичен кабинет в училище; 

 Частично неремонтирани класни стаи; 

 Неремонтирана настилка на училищен двор и 

липса на подходящ наклон за изтичане на 

дъждовни води; 

 Липса на условия за ученици със специални 

образователни потребности-подстъпи, асансьор, 

подходящо оборудвана класна стая за 

провеждане на обучението; 

 Липса на ученически стол; 
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Немската служба за образование в чужбина 

чрез организиране на безплатни семинари 

за учителите по немски език и отпускане на 

средства за закупуване на допълнителна 

литература и техника за обезпечаване 

обучението по немски език в училището. 

 Отлична подготовка на учениците по 

английски език от квалифицирани 

преподаватели; 

 Безплатна квалификация  и предоставяне на 

учебна литература и софтуер за обучението 

по английски език от различни издателства. 

 Осигуряване подготовка и явяване на 

изпити за получаване на сертификат по 

английски език Кеймбридж Адвансд /САЕ/ 

в училището. 

 Отлична подготовка по общообразова- 

телните предмети; 

 Големи възможности за квалификация на 

учителите, включително и в чужбина; 

Спечелен проект по ЕП Еразъм+, Ключова 

дейност 1, за квалификация на учители по 

английски език от училището във 

Великобритания. 

 Създаване на езикова среда за развитие на 

учениците, включително и в чужбина; 

 Реализирани и действащи партньорства с 

немско училище и с училище в Румъния. 

Редовен обмен на групи и работа по 

съвместни проекти. 

 Участие и резултатност на учениците в 

олимпиади  и състезания по немски език, 

английски език, география и икономика и 

всички останали предмети. Призови 

постижения на национално равнище. 

 Мн. добри условия за спорт – ремонтирани 

физкултурни салони. 

 Високо равнище на хигиена, озеленяване на 

сградата и двора на училището; 

 Отопление на ТЕЦ; 

 Успешна работа по проекти; 

 Богата наситеност с културни и спортни 

извънкласни форми (групи за занимания с 

изобразително изкуство, чужди езици, 

спортни танци, шах, театрални състави, 

вокални групи с традиции и спортни отбори 

по волейбол, баскетбол, футбол, 

бадминтон); 

 Богата медиотека с три отдела – български, 

немски и английски, с отлично техническо 

оборудване и възможности за провеждане 

на учебни занятия както по езиците, така и 

по общообразователните учебни 
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ІI. Прогноза за броя на паралелките в СУ с преподаване на немски език “Фридрих 

Шилер” – Русе, за следващите четири години и възможни варианти за създаване на 

необходимите условия до началото на учебната 2023/2024 година за осъществяване 

полудневната организация на учебния ден преди обяд. 

 

1. Справка за реализирания прием 

Учебна година 
Училищен план-прием 

I клас 

Държавен план-

прием след VII клас 

2017/2018 4 3 

2018/2019 4 3 

2019/2020 4 3 

2020/2021 3 3 

 

дисциплини, за провеждане на 

конференции, семинари, проектна работа; 

 Висока успеваемост и резултатност на 

спортните и културни форми – 

традиционни призови места на 

републикански, областни и общински 

състезания); 

 Два ремонтирани и обзаведени с нови 

мебели и техника компютърни кабинета; 

 Използване на различни алтернативни 

източници на финансиране – училищно 

настоятелство, външно финансиране по 

проекти, увеличени собствени приходи от 

наеми, дарения; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Достъп до националните програми на МОН; 

 Достъп до програмата на ЕС “Еразъм+” и 

др. 

 Въвеждане на нови технологии в учебния 

процес; 

 Училището работи в системата за 

делегирани бюджети и на механизма 

за диференциране на единни разходни 

стандарти; 

 Възможност за създаване на 

необходимите условия до началото на 

учебната 2023/2024 година за 

осъществяване полудневната 

организация на учебния ден преди 

обяд със съдействието на Община 

Русе. 

 Постоянно променящи се нормативни актове, 

регулиращи образованието, много тежка 

бюрокрация; 

 Недостатъчен авторитет на българския учител, 

застаряващ учителски състав и феминизация 

на учителската професия; 

 Трудности при поддържане на оптимален 

състав от квалифицирани учители по чужд 

език. 
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Основният извод, който се налага при анализ на таблицата е, че има относително стабилна 

тенденция за запазване броя на паралелките в училището по държавен план-прием след 

завършено основно образование, който през последните години се реализира на 100%.  

Интересът на русенската общественост към училищния прием в първи клас е повишен, но в 

последните две години централизираният прием на документи и нормативната база  налагат 

класиране на желаещите и част от подалите заявления кандидати нямат шанса да бъдат наши 

ученици, тъй като живеят извън района на училището.  

 

2. Прогноза за оптимизирано намаляване на план-приема в СУПНЕ "Фр. Шилер”  за 

периода от 2021/2022 учебна година до 2023/2024 учебна година и задържането му през 

следващите години 

Учебна година 

Училищен 

план-прием 

в I клас 

Държавен 

план-прием 

след VII клас 

2021/2022 3/4 3 

2022/2023 3/4 3 

2023/2024 3/4 3 

2024/2025 3/4 3 

 

Ръководството на училището и педагогическият съвет ще предприемат действия за трайно  

оптимално намаляване на  училищния план-прием за периода на настоящата стратегия, като той 

трябва да е съобразен с броя на децата, живеещи в района на училището. 

Държавният план-прием за периода на настоящата стратегия е съобразен с трайно установените 

тенденции в предходните години, а именно – учениците от  СУПНЕ "Фр. Шилер” – Русе да 

продължават обучението си и да завършват средното си образование в училището. 

 

3. Прогноза за оптимално намаляване  на общия брой на паралелките в СУПНЕ "Фр. 

Шилер”  за периода от 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година с цел 

създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се 

осъществява преди обед до началото на учебната 2023/2024 година 

Учебна 

година 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Клас Брой паралелки 

I 3 3/4 3/4 3/4 

II 4 3 3/4 3/4 
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III 4 4 3 3/4 

IV 4 4 4 3 

V 4 4 3 3 

VI 5 4 4 3 

VII 4 5 4 4 

VIII 3 3 3 3 

IX 3 3 3 3 

X 3 3 3 3 

XI 3 3 3 3 

XII 2 3 3 3 

Общо 42 43/42 41/39 40/37 

 

Следствия от намаляването на паралелките: 

Намаляването на броя на паралелките ще доведе до намаляване на броя на часовете за 

задължителна преподавателска норма, (обема на работа), което означава, че ръководството 

трябва да извършва съкращения както на педагогическия персонал, така и на непедагогическия.  

Съкращаването на учители е твърде болезнена мярка, тъй като всички назначени 

учители са доказали своите способности и са осъществявали високото качество на обучение. 

При това почти всички са с висока квалификация. Този проблем има и своята социална страна – 

ще останат без работа отлично подготвени специалисти, които не носят пряка вина за това, че 

ще бъдат съкратени. 

Съкращаването на непедагогически персонал ще доведе до разпределяне на  работата по 

почистване на училището и прилежащите площи върху по-малък брой чистачки, както и до 

затрудняване дейността на администрацията.  

 

  Предоставяне на материална база с цел създаване на необходимите условия 

полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обед до началото на 

учебната 2023/2024 година 

 Предвиденото в стратегията за развитие на училището намаляване на училищния и 

държавния план-прием няма да доведе до създаване на необходимите условия полудневната 

организация на учебния ден да се осъществява преди обед до началото на учебната 2023/2024 

година, ако Община Русе не ни  предостави  помещения от ДГ „Пролет“ или ДГ „Зора“, които 

да бъдат оборудвани като четири класни стаи за учениците от начален етап на основното 

образование ( I и II клас). Тъй като училището разполага с 40 класни стаи, някои от които са по-

малки, предвидени за работа по групи или за индивидуална форма на обучение.  
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Със заповед № РД 09-477/ 20.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката е 

утвърден  предложения от Община Русе план, с който Община Русе  по  направено писмено 

предложение на директора на  СУПНЕ "Фр. Шилер” – Русе, с изх. № 159/10.12.2019 г., трябва 

от учебната 2023/2024 година  да  създаде необходимите условия  полудневната организация на 

учебния ден да се осъществява преди обед чрез подсигуряване за ползване на наличен сграден 

фонд на ДГ, намираща се в близост до сградата на училището. 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Постигане на високо качество на обучение в СУ с преподаване на немски език „Фридрих 

Шилер” – Русе както по профилиращите, така и по останалите общообразователни учебни 

дисциплини за постигане на ДОС чрез съвременни методи на обучение, усвояване на 

интегрирани познания и прилагане на компетентностния подход, чрез модерна материално-

техническа база и висока квалификация на преподавателите при осигуряване на равен достъп 

до качествено образование за всички ученици и в условията на разпространение на COVID-19 

при постоянна грижа за живота и здравето на участниците в образователния процес. 

Ученикът стои в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност и 

е поставен в активна отговорна позиция при овладяване на знанията, при формиране на 

различни компетентности по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през 

целия живот, както и при практическото прилагане на наученото. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ: 

1. ЦЯЛОСТНА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, в 

частност на учениците със специални образователни потребности и на учениците с 

изявени дарби, чрез екипна работа за създаване на подходяща образователна среда, 

подходящ психоклимат и форми на взаимодействие;  

1.1. Осъществяване превенция на ранното напускане на училище;  

1.2. Осъществяване превенция и намаляване на безпричинните отсъствия от учебни 

занятия; 

1.3. Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на учебното съдържание по 

отделните учебни предмети; 

1.4. Създаване на благоприятна среда, за насърчаване на четенето и развиване на 

функционалната грамотност на учениците от различните възрастови групи; 

1.5. Мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и за постигане на 

високи резултати в учебния процес и при участие в олимпиади и състезания; 

1.6. Приобщаване на учениците от уязвимите групи; 

1.7. Разширяване обхвата на учениците и разнообразието на формите на групи за 

занимания по интереси; 

 

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ, 

ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА COVID-19, НА УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

2.1.  Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и възпитание с цел 

превенция на заболявания и предотвратяване на злополуки с учениците в процеса на 

теоретичното обучение, учебните и практически занятия, при обучение по физическо 

възпитание и спорт, по технологии и предприемачество, при извънучилищни дейности, 

при придвижване на ученици като пешеходци или пътници в транспортни средства и др.  

2.2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с цел превенция на 

заболявания и предотвратяване на злополуки, свързани с професионалните рискове за 

работещите и в процеса на изпълнение на трудовите задължения, както и при групово 

придвижване с ученици като пешеходци или пътници в транспортни средства и др.  
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2.3. Осигуряване на максимално безрискова среда за обучение, възпитание и труд в 

условията на обявена от компетентните органи епидемична обстановка, обусловена от 

разпространение на COVID-19 и/или други заразни болести. 

2.4. Формиране на знания у учениците за придобиване на компетентности свързани с 

безопасността за движението по пътищата, както и възпитаване на умения, поведение и 

навици за безопасно движение. 

2.5. Формиране на знания у учениците за придобиване на компетентности свързани със 

защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ, както и 

възпитаване на умения и поведение в кризисни ситуации. 

 

3. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ  

БЪЛГАРСКАТА РОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

3.1. Възпитание в  гражданска активност на  младите хора  по отношение на 

националните ценности. 

3.2. Използване  потенциала и междупредметните връзки  между  българския език и 

литература, история и цивилизация, философия, география и икономика като 

съкровищница на идеи и модели на поведение за съвременния човек, за когото родината е 

общочовешка хуманитарна ценност.  

3.3. Съчетаване на класни и извънкласни форми с цел постигане на максимален 

образователен и възпитателен ефект чрез изучаване на българските традиции, 

историческа памет и  отбелязване на годишнини от големи национални събития и 

личности в националната история и култура.  

3.4. Създаване на  визуална образователна и възпитателна среда, излъчваща послания за 

национална гордост от българското минало, герои, култура и от  националния  принос в 

европейската културна съкровищница. 

 

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ. ФОРМИРАНЕ НА 

УМЕНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

4.1. Формиране на правилна позиция, свързана с ролята и отговорността на всеки 

подрастващ към собственото здраве, към здравето на околните и обществото като цяло. 

4.2. Изграждане на умения за правилна оценка на рискови ситуации, свързани с 

увреждане на човешкия организъм, формиране на практически умения за 
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самонаблюдение и оценка на здравословното състояние и прилагане на последователност 

от действия за оказване на адекватна първа долекарска помощ. 

4.3. Осъзнаване на огромното значение на природосъобразния начин на живот, свързан 

със здравословен режим на хранене, туризъм, спорт, неупотреба на алкохол, цигари, 

наркотични вещества и нерисково сексуално поведение. 

4.4. Осъзнаване на значението на профилактиката за опазване на здравето и ежедневно 

прилагане на хигиенни правила и норми за здравословен начин на живот. 

4.5. Осъзнаване на необходимостта от всеобщо обединяване около идеята за чиста, 

непроменена и разнообразна околна среда за идните поколения и за опазване на флората и 

фауната на планетата Земя. 

4.6. В условията на продължаващо разпространение на COVID-19  приемане на  

превантивни действия срещу по-нататъшното му разпространение, за ограничаване на 

последствията и подкрепа на мерките за контрол, които включват: 

- предоставяне на достоверна информация и факти, съобразени с възрастта на учениците, 

относно COVID-19  от надеждни източници като УНИЦЕФ, СЗО и националните 

здравни организации; 

-  насърчаване на учениците да станат ревностни последователи на мерките за превенция 

и контрол на болестта вкъщи, в училище, в тяхната общност чрез мотивиране за участие 

в дейности; 

-  засилена комуникация, в електронна среда, с родителите с цел опазване на живота и 

здравето на учениците; 

- съвместна работа и тясно сътрудничество с експерти от БЧК, НПО и фондации. 

 

5. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

 

5.1. Педагогическите специалисти се включват ежегодно в богата палитра от форми на 

външно- и вътрешноинституционална квалификация; 

5.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е пряко свързана с 

нуждите на училището от усъвършенстване на използваната методика в обучението, 

ориентирана към иновативни методи и компетентностния подход по всички предмети и 

води до подобряване на образователните резултати на учениците; 

5.3. Синхронизиране на квалификацията в училището с потребностите на учителите. 

5.4. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите. 

5.5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при 

интерес и нужда. 
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5.6. Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материално 

стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата и чл. 246, ал. 1 на 

ЗПУО. 

5.7. Усъвършенстване на формата на открития интегриран урок по различни дисциплини 

като традиционна и полезна форма на вътрешноучилищна квалификация. 

5.8. Изготвяне на професионално портфолио от всеки педагогически специалист, което 

подпомага неговото атестиране и самооценка; 

6. РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

6.1. Ритуализацията на училищния живот е свързана с утвърдените символи на 

училището - училищното знаме и ученическата униформа с емблема, както и с 

установените традиции при училищни тържества, пряко свързани с живота на училището 

и с химните на България, Германия, Европейския съюз и химн на Св. Св. Кирил и 

Методий. 

6.2. Ритуализацията на училищния живот допринася за: 

- възпитание на учениците в дух на уважение към училищната институция и училищен 

патриотизъм; 

- изграждане на единна училищна общност, включваща ученици, учители и родители; 

- изграждане на здрава емоционална връзка на учениците с училището, което е гаранция 

за изпълнението на държавния план-прием; 

- възпитание в дух на любов към родината, уважение към велики личности от 

българската история и литература, както и уважение към културата и традициите на 

другите европейски народи, чиито езици се изучават в училището, чрез трайно въвеждане 

отбелязването на българските, немски и английски празници в училищния живот; 

- морално стимулиране на учениците за повишаване на резултатите от учебния труд; 

- мотивиране на учителите за активно и отговорно участие в живота на училищната 

общност. 

7.  РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА 

УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ 

 

7.1. Работата с родителската общност е от ключово значение за развитието на 

училището, за осъществяване на неговите образователни и възпитателни политики 

и придобива още по-голямо значение в условията на разпространение на COVID-

19; 
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7.2. Създаване на  единно образователно, възпитателно и културно пространство между 

ученици, родители и учители в СУПНЕ „Фридрих Шилер“,  формиращо чувство за 

единство и принадлежност към традициите, ценностите и перспективите на 

училището чрез: 

- продължаване на инициирането и успешното реализиране на съвместни дейности с 

училищното настоятелство – работа по проекти, подкрепа на надарени ученици и 

стимулиране на успехи в състезания, конкурси и олимпиади; съвместни културни и 

спортни прояви; квалификационна дейност на учителите; подкрепа на 

психологическата и педагогическата подготовка на родителите; подобряване на 

МТБ; 

- набелязване и осъществяване заедно с родителската общност (Училищно 

настоятелство, Обществен съвет, родителски активи и др.) на организационни мерки 

за постигане на позитивна дисциплина и по-добро качество на образователно-

възпитателния процес; 

- набелязване на мерки за подобряване на педагогическата и психологическа 

подготвеност на родителите предвид изключителната роля на семейната среда в 

израстването и развитието на ученическата личност; 

- набелязване на съвместни дейности на училищното настоятелство и ученическия 

парламент. 

 

 

8. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ФИЗИЧЕСКАТА 

СРЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

8.1. Материално-техническата база и технологичното оборудване отговарят на 

високите съвременни изисквания за провеждане на учебен процес; 

8.2. Използват се софтуерни продукти за създаване, обработка, разпространение и 

използване на електронната информация за улесняване на учебната и управленската 

дейност.  

8.3. Поддръжка на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията 

на училището.  

8.4. Въвеждане  на  иновативни  технологии  в  обучението. 

8.5. Надграждане на техническите параметри на наличната техниката, където е възможно, 

например увеличаване паметта на всички лаптопи, използвани  в класните стаи и в 

компютърните кабинети. 
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8.6. Формиране на подходяща, подкрепяща среда за създаване на позитивна нагласа към 

ученето и развиване на творческия потенциал на учениците. 

9. АКТИВИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

9.1. Повишаване на обществената информираност на всички заинтересовани страни 

/ученици, родители, широка общественост/ и осигуряване на максимална публичност и 

прозрачност на училищната политика посредством популяризиране чрез различни 

форми: 

           а/ предимствата на Дойче шуле пред другите училища в града. 

           б/ високото ниво на  обучение и възпитание и развиване на креативността на 

учениците от І-ви до ХІІ-ти клас в училището. 

            в/ висококвалифицираните учители и наличието на много добра материална база; 

9.2. Привличане на мотивирани и амбициозни бъдещи ученици, информирайки 

обществеността и популяризирайки дейността и високите успехи в чуждоезиковото 

обучение и върховите достижения в различните спортни и културни направления на 

възпитаниците и преподавателите от СУПНЕ ”Фр. Шилер” – Русе.  

9.3. Затвърдяване на добрия имидж на училището като образователна институция без 

алтернатива в град Русе и региона. 

 

КОНТРОЛ 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е 2024 година. 

Стратегията се актуализира в случай на значителни промени в организацията на работа в 

училището или на нормативната база на средното образование. 

На основата на тази стратегия се изработва план за действие и финансиране за реализиране на 

стратегията. 

Със стратегията за развитие на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе, са запознати всички 

членове на колектива, ученици, родители.  

 


