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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 запази своя облик и 

традиции и ще се развива в следващите четири години като елитно, конкурентоспособно и 

предпочитано езиково училище, продължител на 130-годишна образователна традиция,  и 

отговарящо на  актуалните изисквания в областта на възпитанието, социализацията и 

образованието на подрастващите. 

Ще продължи развитието на училището като единствено в гр. Русе и едно от 23-те училища 

в България, което е в системата на Немска езикова диплома и осигурява квалифицирана 

подготовка за получаване на престижния езиков сертификат Немска езикова диплома ІІ /от 1999 г./ 

и І /от 2016 г./. Утвърждаване на водещата роля на обучението по немски език като първи чужд 

език за всички ученици и профилиращ предмет в училището чрез усъвършенстване на обучението 

по немски език за отстояване на вече завоюваните позиции – първо място в Европа и второ място в 

света по успех на изпитите за Немска езикова диплома ІІ, ниво В2/С1 от Единната европейска 

езикова рамка, както и увеличаване броя на учениците, успешно положили изпитите за Немска 

езикова диплома І на  ниво А2/В1 за учениците от ІХ и Х клас. 

Осигуряване на трайно качествено обучение по английски език като втори чужд език в 

училището и запазване на постиженията: изучаването на английски език достига нивото на първия 

чужд език, което доказват резултатите от ДЗИ по английски език и получените от учениците 

езикови сертификати Кеймбридж /от 2012 г./. Утвърждаване на училището като изпитен център за 

престижния сертификат, какъвто център училището стана през 2015 г. 

Иновативно организирано чуждоезиково обучение, извънкласната дейност и реализиране 

на международни проекти и партньорства с интеркултурна насоченост неминуемо води до 

разширяване кръгозора на учениците в европейски план, до интернационализация на училището. 
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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. 

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. 

Педагогическият персонал в училището ще полага усилия 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. 

Амбициите на училищния екип са свързани с изпълнение на критериите за признаването на 

училището за иновативно училище в края на четиригодишния период на развитие до 2020 г. 

 

Училището ще 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 гимназиалната училищна степен, в който ще се осъществява 

профилирана езикова подготовка. Гарант за постигане на училищната структура е изпълнението 

на училищния план-прием на ученици в І-ви клас /5 с тенденция към 4 паралелки/ и на държавния 

план-прием на ученици след завършено основно образование в VІІ клас /3 паралелки/. Предвижда 

се в държавния план-прием на ученици след завършен VІІ клас – основна степен на училищно 

образование - една от паралелките да бъде заложена за обучение с интензивно изучаване на 

немски език в VІІІ клас поради наличен интерес на външни кандидати към училището. 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе 

 

1.  Кратка история на училището 

Средно училище с преподаване на немски език «Фридрих Шилер», както се казва 

училището след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование от 

01.08.2016 г., 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, които с умиление, но и с 

респект си спомнят за начина на смятане, по който са обучавани, и за реда и дисциплината в 

училището. 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. Пръв директор на училището е била 

учителката Анна Винтер, през 1911 г. ръководството на училището поема Карл Виргенц, доктор 

на политическите науки, който го възкресява и като директор и личност оставя ярка следа в 

историята на гр. Русе, а в периода 1941 – 1944 г. последен директор на училището е Ернст Клозе. 

Немските учители са били висококвалифицирани, с немски и швейцарски дипломи, някои от тях 

доктори, строги и взискателни, но отлични педагози. Немското училище 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 – Гьоте, Шилер, Бетовен и др., 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 „Аufwaerts”, провеждани са екскурзии в България и за 

най-добрите ученици 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. Със 

задачата се заема инициативен комитет с членове: 



7 

 

- проф. Кирил Енчев, председател на комисията по образование в Общинския 

съвет; 

- г-жа Юлия Ангелова, началник Отдел „Образование” в Община Русе; 

- г-н Пламен Иванов, общински съветник и заместник-председател на 

Постоянната комисия по „Култура и духовно възраждане” към Общинския съвет; 

- г-н Димитър Волф, възпитаник на Немското училище в гр. София, 

квалифициран преподавател по немски език, председател на Сдружение „Приятели на 

Германия”; 

- други членове на Постоянната комисия по образование към Общинския 

съвет; 

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: 

  Начален етап – І – ІV клас с първи чужд език - немски, който по учебен 

план, утвърдил се с годините до днес, се изучава в І-ви клас 3 часа седмично, във ІІ-ри 

клас 4 часа седмично, а в ІІІ-ти и ІV-ти клас 5 часа седмично. 

 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/ с 5 часа седмичен 

хорариум 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”/със седмичен хорариум по немски език 23 часа в учебния план, 

включващи и часовете по СИП/, за ученици от други училища, завършили VІІ клас. От 

учебната 2007/08 и 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 
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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 провежда 

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

Седмичният хорариум по немски език от средно 7 часа през последните години се е 

увеличил, както следва: ІХ клас - 7 часа; Х клас – 9 часа; ХІ клас – 11 часа и ХІІ клас – 

10 часа.  

Голямо признание и чест за училището поради показаните високи резултати в учебния 

процес по немски език 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 /2016 г./ в училището успешно се обучават ученици от Х клас, подбрани след 

изпит по немски език, до ХІІ клас в специални класове /Лайстунгскласен/ 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 в тези класове се координира и контролира от Немската централа за образование в 

чужбина със седалище посолството на Германия 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 

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; 

Понастоящем училището разполага с 13 висококвалифицирани учители по немски език с 

висше образование, преподаващи в прогимназиалния, гимназиалния етап и в ДСД-класовете. 
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Ежегодно те участват в безплатни квалификационните мероприятия на редица немски институции 

като семинари за преподавателите в Лайстунгскласе на Консултантския отдел на Немската 

централа за образование в чужбина, семинари за  учители със стаж до 6 години и за начални 

учители по немски език на Гьоте-институт София, за хоспитация в училища в Германия на 

Немската служба за педагогически обмен към Министерството на външните работи на Германия, 

семинари на различни немски издателства и др. 

Училището разполага с отлична материална база благодарение на немските партньори. 

Консултантският отдел на Немската централа за образование в чужбина в лицето на консултант-

координатора по немски език за България господин Михаел Хабенбахер и неговите 

предшественици е правил многократни дарения от учебници, учебни помагала и техника – 

копирни машини, компютри, принтери за училището и особено за ДСД-класовете. От 2009 год в 

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

литература на немски език на стойност 30 000 евро. На тържественото откриване на медиотеката 

като почетни гости присъстваха посланикът на Германия в България Матиас Хьопфнер и 

пресаташето към немското посолство Елизабет Хорнунг. 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. 

Плодотворното сътрудничество с немски институции намира изражение също така и в 

иницииране и участие в много проекти с ученици и учители от училището. По покана на 

министъра на финансите на провинция Баден-Вюртемберг, Германия, Вили Щехеле вокалната 

група на училището посети през 2009 г.гр. Щутгарт и Министерството на финансите в града. Със 

съдействието и финансовата подкрепа на министъра бяха положени основите на дългосрочно 

двустранно партньорство между СОУПНЕ и училището Реалшуле в гр. Оберкирх, Баден-

Вюртемберг, където вокалната група изнесе концерт и пребивава в рамките на една седмица. 

Обменът на ученически групи продължава оттогава до днес - 2016 г. 

Проектът “Екологията гради мостове”, по който ученици от училището работиха 3 години 

/от октомври 2009 г. до септември 2012 г./ в партньорство с ученици от гр. Гьопинген, Баден-

Вюртемберг, Германия, чрез обмен на групи ангажира учениците с изследвания на екологични 

теми в двете страни. Проектът се реализира под егидата на президента на Германия и се 

финансира от Немската държавна фондация “Екология”. От 2013 г. до 2016 г. той продължава като 

двустранно партньорство между училището и  гимназия Фрайхоф, гр. Гьопинген, чрез 

дългосрочен обмен на ученически групи от изявени ученици от 10-ти клас – Лайстунгскласе. Със 

съдействието на посланика на България в Конфедерация Швейцария Н. Превъэходителство - 
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Меглена Плугчиева през 2014 г. бяха поставени основите на ново партньорство на СУПНЕ с 

училището Кантонсшуле в гр. Золотурн, Швейцария. 

От 2009/10 г. учебна 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 или 6 месеца организираха различни 

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

език по различни теми. И през 2016/17 учебна година в училището ще работи доброволец от 

Германия. През предходните години сме имали също и два пъти практиканти от Германия, 

представители на Фондация Бош в рамките на 6 месеца, които провеждаха часове по немски език 

заедно с наши преподаватели. 

Чрез посредничеството на Гьоте институт в София през 2012 и 2013 г. с шестокласниците 

от училището се организира литературно четене и работилница за творческо писане с немския 

писател Армин Понгс, който провокира интереса на учениците и ги мотивира за четене на немски 

книги.  

Консултантският отдел на Немската централа за образование в чужбина провежда ежегодно 

олимпиада за написване на есе на немски език, която през последните няколко години се 

трансформира в работа по проекти за учениците от Х клас – Лайстунгскласе – 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. 

Немската служба за академичен обмен /DAAD/ също предлага в национален мащаб в 

България няколко стипендии с пълна издръжка на студента по време на следването му в Германия 

за дванадесетокласници с изключителни постижения не само по немски език, а и в определена 

научна област. Гордост и признание за училището ни  са няколко наши ученици, спечелили този 

вид стипендия в условията на тежка конкуренция със своите връстници от други училища в 

България. 

От 2016 г. СУПНЕ „Фр. Шилер” е член на „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 „Фр. Шилер” участва през последните пет години в Националните програми „С 

грижа за всеки ученик”, където в занятията се подготвят учениците за олимпиадите по немски 

език и география и икономика, „Без свободен час в училище”, която се отрази положително върху 

дисциплината на учениците в училището, защото чрез нея беше ликвидирано понятието „свободен 

час”. Чрез схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”  на учениците от начален етап на 

основното образование се предоставя разнообразно здравословно хранене.  По проект „УСПЕХ” в 

училището се изградиха много извънкласни клубове за работа с учениците в различни 
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направления според техните интереси. Училището реализира и своя собствена програма за 

извънкласна дейност „Уча и успявам”, където в клубовете за занимания по интереси учениците 

надграждат знанията по чужди езици, най-малките формират умения за творческо писане, а най-

големите ученици се учат на актьорско майсторство. 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. Традиционни са успехите им не само по немски език, а и по останалите 

общообразователни предмети. Високи са резултатите на учениците и на състезанията по 

английски език „Спелинг Би”/излъчен национален първенец от училището/,  „Хипо”/трима 

участници в международния кръг на състезанието в Италия/ и „Лингвистично кенгуру”/призови 

места на национално равнище/. 

Заслужават да се споменат още успехите на учениците в областния и националния кръг на 

олимпиадата по география и икономика през последните две години 2015 и 2016, за които огромна 

заслуга има преподавателката госпожа Цецка Маркова, успехите за създаване на собствени творби 

на български език, например в конкурса „Бог е любов”, за създаването на прекрасни образци в 

областта на изобразителното изкуство в множество конкурси за рисунка на определена тема, 

където креативността и творческият потенциал на участниците, вдъхновени и обгрижени от 

преподавателките госпожа Галина Панова и госпожа Донка Варамезова, са показани с размах. 

От години в училището се организират вокални групи под ръководството на 

преподавателките госпожа Албена Анчева и госпожа Цецка Маркова. Изявите на певческите 

таланти са неотменна част от  всяко училищно тържество и на общински форуми и редовно в 

годините са печелили първо място на общинския преглед на певческото изкуство, както и през 

изминалата година първо място на конкурса за руска песен дори. За талантите в областта на 

драматичното изкуство в училището успешно функционира клуб „Театрална работилница” под 

ръководството на актьора и режисьор господин Венцислав Петков, чиито изяви на сцената не за 

пръв път през 2016 г. донесоха първа награда от конкурса за театрално изкуство „Климент 

Михайлов”. 

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

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

Венцислав Колев, господин Бисер Мандажиев, господин Петър Костов, който вече е в пенсия. 

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. 
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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 очертаване 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. 

През последните четири години СУПНЕ“Фр. Шилер“ има ученици стипендианти в „1000 

стипендии“ в областите езикознание, литература, театрално и филмово изкуство и изобразително 

изкуство. В годините стипендианти по литература или езикознание са били Берна Алиева / 2 

години с литература/, Габриела Григорян, Александра Попова, Инна Георгиева / театрално 

изкуство/, Преслава Петрова, Никол Димитрова. В областта театрално изкуство стипендиантката е 

подготвяна от ръководителите на училищната театрална трупа, учителите по български език и 

изобразително изкуство Цветелина Цветанова и Донка Варамезова. В областта на изобразителното 

изкуство учениците Джем Мустафа, Онур Нури, Михаела Цанева, Полина Христова, Тея  

Георгиева, Дария Великова, подготвяни от Галина Панова и Донка Варамезова. 

Наред с учениците като учители наставници на фондация „Комунитас“ са отличени д-р 

Марияна Георгиева / два пъти наставник/, Цветелина Цветанова / наставник четвърта поредна 

година/, Галина Панова /два пъти наставник/ и госпожа Донка Варамезова / два пъти наставник/. 

Учителите наставници биват избирани чрез кандидатстване в екип ученик-учител и имат 

едногодишни ангажименти за индивидуална работа със стипендиантите си. Всяка година през м. 

февруари екипите учител-ученик участват във ВИЖфест в изложби, презентации и концерти. През 

изминалата учебна година участваха учениците Михаела Петрова, Вероника Панайотова и  

Полина Христова. Свършената работа те отчитат през юни месец пред фондацията. 

Политиката на училището и занапред ще бъде насочена към  усъвършенстване и 

обогатяване на уменията и способностите 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 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ІV КЛАС  

2.1. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2016 г. с областните 

средни резултати. 

НВО – 2016 г. 

Училище

н среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен 

резултат 

БЕЛ 15,72 14,16 +1,56 

Математика 16,10 14,17 +1,93 

Човекът и природата 17,25 15,27 +1,98 

Човекът и обществото 18,65 16,28 +2,37 

Общ среден тестови бал: 16,93 14,97 +1,96 

 

По всички учебни предмети съпоставката на средния училищен резултат спрямо средния резултат 

за областта е в полза на училищния. Според средния  си успех от изпитите за НВО – ІV клас през 

2016 г. училището се нарежда на 10-то място в Област Русе. 

 

2.2.  Съпоставителна таблица за средния успех от НВО ІV клас от 2011 г. До 2016 г. 

Учебен предмет 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

БЕЛ 5,44 5,75 5,34 5,78 5,70 5,18 

Математика 5,27 5,50 5,40 5,21 5,49 5,26 

Човекът и обществото 5,27 5,50 5,40 5,54 5,24 5,82 

Човекът и природата 5,90 6,00 5,67 5,85 5,77 5,54 

Ср. Успех от НВО 5,47 5,75 5,45 5,60 5,55 5,45 

 

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 около стойността Отличен 5,50. Това е основателен повод за 

задоволството 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. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО VІІ КЛАС 

 

2.3. Среден успех по предмети от НВО от 2013 г.  до 2016 г. 

 

Сравнението на резултатите по години показва движение на средния успех около стойността 4,50 

като плавно нараства от 2013 г. до 2015 г., когато той е най-висок., но през 2016 година е налице 

спад. Това е най-ниският успех, който сме имали от четири години насам и причините трябва да се 

търсят не само у учениците и в различните им интелектуални възможности. Нерешени успешно 

остават проблемите с дициплината във випуска, с отстраняването от час, с мотивацията на по-

голям брой ученици за по-високи постижения в учебната работа. 

 

2. 4.  Сравнение на средните училищни резултати по БЕЛ и математика от НВО VІІ клас за 2016 

г. с резултатите в областта. 

НВО VІІ клас – 2016 г. 

Училище

н среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен 

резултат 

БЕЛ 4,64 4,08 +0,56 

Математика 3,68 3,44 +0,24 

 

 2.5.  Сравнение на средните училищни резултати по БЕЛ от НВО VІІ клас от 2013 г. до 2015 г.  

с резултатите в областта за същите години. 

НВО VІІ 

клас 

Училищен 

среден 

резултат 

2013 

Областен 

среден 

резултат 

2013 

Училище

н среден 

резултат 

2014 

Областен 

среден 

резултат 

2014 

Училище

н среден 

резултат 

2015 

Областен 

среден 

резултат 

2015 

БЕЛ 4,85 4,12 4,58 4,08 4,62 4,02 

 

Предмети от НВО 

 VІІ клас 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

БЕЛ 4,85 4,58 4,62 4,64 

Математика 4,53 4,56 4,15 3,68 

История 3,68 4,72 5,01 4,86 

География 4,85 5,01 4,85 5,10 

Немски език 4,53 4,23 5,17 5,00 

Биология 4,68 5,22 4,07 4,30 

Химия 3,90 4,27 4,40 3,81 

Физика 4,21 4,18 4,55 4,40 

Общ среден успех 4,40 4,59 4,60 4,38 
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Въпреки по-ниския среден успех на НВО VІІ клас през 2016 г.в училището като цяло от данните  в 

горните две таблици е видно, че на областно ниво резултатите по БЕЛ и математика са по-ниски 

от училищните резултати, а по БЕЛ през годините са по-ниски дори с над 0,50. Според средния 

общ успех на изпитите по БЕЛ и математика за 2016 г. училището заема 9-то място в областта. 

През изминалата 2015 г. СУПНЕ „Фр. Шилер” е било на престижното 3-то място в областта по 

среден успех от всички предмети от НВО, а по отделните предмети следва да отчетем заслуженото 

на преподавателите за 2-то място в областта по география, за 4-тото място по БЕЛ, история и 

химия и 5-тото място по чужд език, който не е само немски във всички училища. 

Изхождайки от направената равносметка за резултатите от 2015 г. и 2016 г. и от  заявените 

амбиции на училището да осигурява качествено обучение по всички предмети е нужно да се 

положат целенасочени съвместни усилия на преподавателския екип за постигане на по-добро ниво 

на  успеваемост, което да затвърди челните позиции на училището сред реномираните училища в 

града.  

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ 

2.6.  Съпоставителна таблица за средния успех от ДЗИ от 2011 г. до 2016 г. 

 

Учебен предмет 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

БЕЛ 5,37 5,11 5,34 4,92 4,96 4,94 

Немски език 5,30 4,89 5,49 5,35 5,32 4,94 

Английски език 5,01 4,87 5,42 5,00 5,23 5,16 

Математика 4,65 4,77 4,31 3,48 - - 

Философски цикъл - - 4,17 3,92 4,48 4,87 

Биология и ЗО 4,46 5,50 5,00 5,01 4,79 5,86 

География и иконом. 4,32 5,79 4,10 - 4,46 4,91 

Химия и ОС 4,41 - - - 5,81 - 

 

Резултатите по отделните матуритетни предмети са  стабилни през годините като успехът е със 

стойности в интервала Много добър 4, 50 – 5,50. През 2016 г. училището заема престижното 1-во 

място с успеха си по география и икономика и 3-то място по БЕЛ в Област Русе за учебната 

2015/16 година. Училището е постигало през годините завидно добри резултати на ДЗИ и 

заслужено получи през учебната 2014/15 година допълнително финансово стимулиране от 

Община Русе. 
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2.7.  Сравнение на средните училищни резултати по предмети от ДЗИ за 2016 г. с резултатите в 

областта и с резултатите по БЕЛ в страната. 

 

ДЗИ – 2016 г. 

Училище

н среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен 

резултат 

Резултат в 

страната 

БЕЛ 4,94 4,19 +0,75 4,17 

Немски език 4,94 4,87 +0,07 - 

Английски език 5,16 5,01 +0,15 - 

Философски цикъл 4,87 4,12 +0,75 - 

Биология и ЗО 5,86 4,15 +1,71 - 

География и иконом. 4,91 3,44 +1,47 - 

 

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 и то по всички 

предмети, по които нашите ученици са положили изпити. 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.  

Признание за училището и знак за качество на образованието е и фактът, че от четири русенски 

училища, попаднали в класацията Топ 100 на най-добрите училища в България, едното е СУПНЕ 

„Фр. Шилер” - Русе, което заема 74-то място в класацията. 

 

3. Анализ на педагогическия и непедагогическия персонал в училището 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

№ Възраст Бр. Процент 

1.  под 30 години 2 2,23% 

2.  31– 34 години 6 6,67% 

3.  35 –39 години 9 10% 

4.  40– 44 години 17 18,89% 

 Общо: 34  
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 Средна възраст:  38 години   

 

№ Възраст Бр. Процент 

1.  45 –49 години 19 21,12% 

2.  50–54 години 13 14,45% 

3.  55 –59 години 21 12,34% 

4.  60 –64 години 3 3,34% 

5.  над 64 години 0 0,00% 

                                 Общо: 56  

 Средна възраст:  55 години   

Изводи: 

 35,56% 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. 

71,13%  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. 

 30,13 % от педагогическия персонал е на възраст над 55 години, а 15,68 % са на възраст от 55 до 64 

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 състоянието на персонала е следното: 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2015/2016 92 
Магистър – 69 

Бакалвър – 23 
48 

2014/2015 89 
Магистър – 68 

Бакалвър – 21 
45 
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2013/2014 88 
Магистър – 67 

Бакалвър – 21 
41 

2012/2013 84 
Магистър – 64 

Бакалвър – 20 
39 

  

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

 

Доктор 

 

 

Магистър 

 

 

Бакалавър 

Професионално              

квалификационна                              

степен- брой 

 

БДП 

I II III IV V  

2 63 25 1 8 10 12 14 81 

 

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

педагогически състав, 50% от който е с ПКС. 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД. 

№ Длъжност Възраст Бр. Процент 

1.  ЗДАСД 60 – 64 години 1 4,55% 

2.  
Гл. счетоводител, 

бюджетен 
40 – 44 години 1 4,55% 

3.  Библиотекар 55 – 59 години 1 4,55% 

4.  Технически изпълнител 35 – 39 години 1 4,55% 

5.  Секретар 40 – 44 години 1 4,55% 

6.  
Касиер-счет., служител 

ЧР 
60 – 64 години 1 4,55% 

7.  Домакин 60 – 64 години 1 4,55% 

Общо:   7 

Средна възраст: 52 години 
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№ Длъжност Възраст Бр. Процент 

1.  Чистач 45 – 49 години 3 18,18% 

2.  Чистач 50 – 54 години 5 18,18% 

3.  Чистач 55 – 59 години 3 13,64% 

4.  Чистач 60 – 64 години 1 4,55% 

5.  
Работник, поддръжка на 

сгради 
60 – 64 години 1 4,55% 

6.  Портиер 60 – 64 години 1 4,55% 

7.  Общ работник Над 64 години 1 4,55% 

Общо: 15 

Средна възраст: 55 години 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12   ГОДИНИ 

 

 

№ 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

брой 

Непедагогич

ески 

персонал 

брой 

1. 2005/2006 год. 90 24 

2. 2006/2007 год. 91 25 

3. 2007/2008 год. 95 24 

4. 2008/2009 год. 83 24 

5. 2009/2010 год. 80 21 

6. 2010/2011 год. 78 20 

7. 2011/2012 год. 81 19 

8. 2012/2013 год. 84 20 

9. 2013/2014 год. 88 21 

10. 2014/2015 год. 89 22 

11. 2015/2016 год. 92 23 

12. 2016/2017 год. 90 22 



20 

 

 

 

№ 

Учебна 

година 

Педагогически 

персонал 

брой 

Непедагогич

ески 

персонал 

брой 

 

Процент 

1. 2013/2014 год. 88 21 23,86% 

2. 2014/2015 год. 89 22 24,72% 

3. 2015/2016 год. 92 23 25,00% 

4. 2016/2017 год. 90 22 24,44% 

 

 

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 бюджетите на общините. Собствените приходи основно се 

формират от отдаване под наем на свободни, неизползваеми в учебния процес помещения от 

училищната сграда.  
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ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ 

ПО ГОДИНИ ЗА ПЕРИОДА  2013 Г. – 2020 Г. (ФИГ.1) 

 

Наименование на 

приходите 

§§,     

под-

§§ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

% % % % % % % % 

Приходи и доходи от 

собственост 
24-00 0.45 0.42 0.39 0.40 0.38 0.35 0.34 0.33 

Други приходи 36-00 0.14 0.01 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внесен ДДС и други 

данъци върху 

продажбите 

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

Помощи и дарения в 

страната 
45-00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I. Всичко приходи, 

помощи и дарения 
 0.59 0.42 0.56 0.40 0.37 0.34 0.33 0.32 

Трансфери между 

бюджети (нето) 
61-00 95.17 97.91 98.01 97.14 99.63 99.66 99.67 99.68 

Трансфери между 

бюджети и сметки за 

средствата от 

Европейския съюз 

(нето) 

62-00 0.00 0.00 -0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III. Всичко 

трансфери 
 95.17 97.91 97.72 97.14 99.63 99.66 99.67 99.68 

Събрани средства и 

извършени плащания 

за сметка на други 

бюджети, сметки и 

фондове - нето (+/-) 

88-00 0.00 -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Депозити и средства 

по сметки - нето (+/-) 
95-00 4.24 1.78 1.72 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

V. Финансиране на 

бюджетното салдо 
 4.24 1.67 1.72 2.46 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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фиг.1  

 

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; 

- разходи за застраховки; 

- данъци, такси и административни санкции; 

- стипендии; 

- основен ремонт на дълготрайни материални активи; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

V. Финансиране на бюджетното салдо

III. Всичко трансфери

I. Всичко приходи, помощи и дарения



23 

 

- 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  2013 Г. – 2020 Г. (ФИГ.2) 

 Делегирани от 

държавата дейности 

§§,     

под-

§§ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

% % % % % % % % 

Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и служебни 

правоотношения 

01-00 61.24 61.87 63.14 64.34 65.73 66.96 67.08 67.06 

Други 

възнаграждения и 

плащания за 

персонала 

02-00 4.58 4.17 4.53 5.98 5.43 4.48 6.01 5.59 

Задължителни 

осигурителни вноски 

от работодател 

05-00 13.53 13.67 14.02 14.36 14.78 14.86 14.89 14.88 

Общо разходи 

свързани с трудови и 

извънтрудови 

правоотношения 

 79.35 79.71 81.69 84.68 85.94 86.30 87.98 87.53 

Издръжка 10-00 17.96 18.09 15.79 13.44 12.36 12.15 10.61 10.79 

Стипендии 40-00 1.43 1.35 1.62 1.88 1.18 1.16 1.17 1.45 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 

52-00 1.26 0.85 0.90 0.00 0.52 0.39 0.24 0.23 

Общо разходи за 

издръжка, данъци, 

стипендии, основни 

ремонти и 

придобиване на 

активи 

 20.65 20.29 18.31 15.32 14.06 13.70 12.02 12.47 

Всичко разходи за 

дейността: 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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фиг.2  

 

 

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. 

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 обществения съвет. 

 

І. SWOT- анализ за училището 
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Общо разходи свързани с трудови и
извънтрудови правоотношения

Силни страни Слаби страни 

 Пълен цикъл на обучение от І до ХІІ клас. 

Представени са всички образователни етапи 

 Недостиг на финансови средства за 

развитие на по-качествен образователен 
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на основното и средното образование. 

 Наличие на традиции за предоставяне на 

качествено образование; 

 Въведени основни компоненти на системата 

за национално стандартизирано външно 

оценяване в ІV и VІІ клас. 

  Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование –

безплатни учебници за началния етап, 

програма за допълнителна работа с 

надарени ученици; 

 Наличие на добре изградена система на 

охрана; 

 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”, от 

които 71 старши учители; 

 Наличие на две учителски синдикални 

организации; 

 Привличане на ученици от други общини и 

области; 

 Добре изградена структура на 

извънучилищни 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 завършен осми клас по 

документи; 

 Високо равнище на обучение – 

реализация на завършващите ученици във 

ВУЗ в страната и в чужбина – 98%; 

 Възможност за получаване на 

немскоезикова диплома /Sprachdiplom/, ниво 

B2/C1 в ХІІ клас и директно кандидатстване 

във ВУЗ в Германия, Австрия; 

 От 2016 г. възможност за получаване и 

на немска езикова диплома, ниво А2/В1. 

 Отлична подготовка по немски език – 

процес; 

 Необходимост от по-нататъшно 

модернизиране на материалната база ; 

  Недостатъчна МТБ за пълно въвеждане на 

целодневно обучение и проблеми с 

преминаването на едносменен режим на 

обучение и полудневна организация; 

 Лошо състояние на училищната спортна 

площадка и частичен ремонт на салона за 

физкултура и спорт; 

 Недостатъчен капацитет на спортната 

база. 

 Трудности при намиране на 

квалифицирани учители по чужди езици и др. 

 Липса на стоматологичен кабинет в 

училище; 

 Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на допълнителни 

средства чрез училищните настоятелства. 

 Все още недостатъчна оборудваност на 

училищното обучение с актуална техника 

– компютри, мултимедийна апаратура, 

аудио- и видеотехника и пр.; 

 Лоша оборудваност на администрация и 

учителски екип с актуална техника – 

компютри, мултимедийна апаратура, 

аудио- и видеотехника; 

 Частично неремонтирани учебни 

кабинети; 

 Неремонтиран покрив и подпокривно 

пространство; 

 Неремонтирана настилка на училищен 

двор и липса на подходящ наклон за 

изтичане на дъждовни води; 

 Недостатъчност на оборудването на 

кабинетите – физика (телескопи, 

електрически и оптически уреди и 

нагледни пособия), химия (химически 

вещества за лабораторна работа), биология 

(микроскопи, нагледни пособия) 

 Недостатъчна нагледна база по история и 

география – липса на исторически и 

географски карти; 

 Липса на условия за ученици със 

специфични образователни потребности                   

( подстъпи, асансьор); 

 Недостатъчна осветеност в повечето 

класни стаи, кабинети, коридори; 

 Липса на ученически стол; 

 Разширяване на възможностите за 

целодневна организация за обучителния 

процес; 
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мощна немска катедра от 20 учителки, под 

прякото ръководство и контрол на 

Консултантски отдел на Немската 

централата за образование в чужбина към 

посолството на ФРГ в София и МОН; 

 Методическа и финансова помощ от 

Немската централа 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; 

 Реализиран проект по ЕП Еразъм+, 

Ключова дейност 1 за квалификация на 

учители по английски език от училището във 

Великобритания. 

 Безплатна квалификация  и 

предоставяне на учебна литература и 

софтуер за обучението по английски език от 

издателство Оксфорт прес. 

 Осигуряване подготовка и явяване на 

изпити за получаване на сертификат по 

английски език Кеймбридж в училището. 

 Отлична подготовка по общообразова- 

телните предмети; 

 Големи възможности за квалификация 

на учителите, включително и в чужбина; 

 Създаване на езикова среда за 

развитие на учениците, включително и в 

чужбина; 

 Реализирани и действащи 

партньорства с немски училища и с училище 

в Швейцария. Редовен обмен на групи и 

работа по съвместни проекти. 

 Участие и резултатност на учениците в 

олимпиади  и състезания по немски език, 

английски език, български език и всички 

останали предмети. Призови постижения на 

национално равнище. 

 Отлични условия и база за спорт – 

добре отоплени физкултурни салони. 

 Високо равнище на хигиена, 

озеленяване на сградата и двора на 

училището; 

 Отопление на ТЕЦ; 

 Успешна работа по проекти в 

България и в чужбина; 

 Богата наситеност с културни и 

спортни извънкласни форми (спортни танци, 
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ІI. Анализ на броя на паралелките през последните 5 учебни години и през настоящата 

2016/2017 година в СУ с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” – Русе, прогноза за 

драматичен театрален състав, вокални групи 

с традиции и спортни отбори по волейбол, 

баскетбол, футбол ); 

 Богата библиотека-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 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); 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Достъп до националните програми 

“Оптимизация на училищната мрежа”, 

“ИКТ в училище”, “Училището - територия 

на учениците”, “Модернизация на 

материалната база в училище”, “Без 

свободен час в училище”, “Ученически 

олимпиади и състезания”, “Твоят час” др. 

 Достъп до програмата на ЕС “Еразъм+” и 

др. 

 Въвеждане на нови технологии в учебния 

процес; 

 Привличане на допълнителни средства 

чрез училищните настоятелства и 

отдаване под наем на неизползвана 

база, както и от дарения на немски и 

български организации, частни и 

юридически лица; 

 Училището работи в системата за 

делегирани бюджети и на механизма 

за диференциране на единни разходни 

стандарти; 

 Изготвяне на проект за изграждане на 

нов физкултурен салон. 

 Възможност за създаване на 

необходимите условия до началото 

на учебната 2020/2021 година за 

осъществяване полудневната 

организация на учебния ден преди 

обяд чрез предоставяне на сграден 

фонд на друго училище или 

дострояване на наличната сграда на 

училището. 

 Голям брой нормативни актове, регулиращи 

образованието, много тежка бюрокрация; 

 Системата на финансиране на училищата не 

поощрява развитието на СУПНЕ “Фр. 

Шилер” – Русе; 

 Нисък социален статус  и недостатъчен 

авторитет на българския учител, заста- 

ряващ учителски състав и феминизация на 

учителската професия; 

 Трудности при поддържане на оптимален 

състав от квалифицирани учители по ЧЕ. 

 Сериозни затруднения при създаване на 

необходимите условия до началото на 

учебната 2020/2021 година за 

осъществяване полудневната 

организация на учебния ден преди обяд.  

 



28 

 

броя на паралелките за следващите четири години и възможни варианти за създаване на 

необходимите условия до началото на учебната 2020/2021 година за осъществяване 

полудневната организация на учебния ден преди обяд. 

1. Справка за броя на паралелките в СУПНЕ "Фр. Шилер” в предходните пет години и през 

настоящата учебна година 

К
л
ас

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Б
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. 
п
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ал
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и
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. 
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и

 

Б
р
. 
п
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к
и

 

І 5 6 7 6 6 5 

ІІ 4 5 6 7 6 6 

ІІІ 4 4 5 6 7 6 

ІV 4 4 4 5 6 7 

V 4 4 4 3 4 5 

VІ 4 4 4 4 3 4 

VІІ 3 4 4 4 4 3 

VІІІ 3 3 4 3 3 3 

ІХ 3 2 2 3 3 3 

Х 2 3 2 2 3 3 

ХІ 3 2 3 2 2 3 

ХІІ 2 3 2 3 2 2 

Общо: 41 44 47 48 49 50 

 

Данните от таблицата недвусмислено показват, че има засилен интерес към училището, в резултат 

на което броят на паралелките се увеличава с всяка изминала година.  

2.Справка за реализирания прием 

Учебна година 
Училищен план-прием 

I клас 

Държавен план-

прием след VII клас 

Държавен план-

прием след 

VIII клас 

2013/2014 7 - 2 

2014/2015 6 - 3 

2015/2016 6 - 3 

2016/2017 5 - 3 
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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 и вече 

четвърта година се налага класиране на желаещите, а и част от подалите заявления кандидати, 

нямат шанса да бъдат наши ученици.  

3. Прогноза за оптимално намаляване план-приема в СУПНЕ "Фр. Шилер”  за периода от 

2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година 

Учебна година 

Училищен 

план-прием 

в I клас 

Държавен 

план-прием 

след VII клас 

Държавен 

план-прием 

след VIII клас 

Допълнителен 

държавен 

план-прием 

след Х клас 

2017/2018 4 3 2 - 

2018/2019 4 4 - - 

2019/2020 4 4 - - 

2020/2021 4 4 - 2 

4. Прогноза за оптимално намаляване броя на паралелките в СУПНЕ "Фр. Шилер”  за периода 

от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година 

Учебна 

година 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Клас Брой паралелки 

I 4 4 4 4 

II 5 4 4 4 

III 6 5 4 4 

IV 6 6 5 4 

V 5 4 5 4 

VI 5 5 4 5 

VII 4 5 5 4 

VIII 3 3 4 4 

IX 2 3 3 4 

X 3 2 3 3 

XI 3 3 2 2 

XII 3 3 3 2 

Общо 49 47 46 45 
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Ръководството на училището и педагогическият съвет ще предприемат действия за трайно 

намаляване на  училищния план-прием за периода на настоящата стратегия. 

Държавният план-прием за периода на настоящата стратегия е съобразен с големия брой 

паралелки в начален и в прогимназиален етап и прогнозите и поради това за учебната 2018/2019 

нараства с една паралалка. Това е продиктувано от 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. 

Допълнителният държавен план-прием за периода на настоящата стратегия е ограничен, въпреки 

че се очаква броят на желаещите да се обучават във втори гимназиален етап в училище да се 

увеличава, за да получат немска езикова диплома. 

 

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.  

Предвиденото в стратегията за развитие на училището намаляване на училищния, 

държавния и допълнителния държавен план-прием няма да доведе до създаване на необходимите 

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

учебната 2020/2021 година.  Тъй като училището разполага с 40 класни стаи, а в настоящата 

стратегия броя на паралелките през учебната 2020/2021 година се предвижда да бъде 45( таблица 

по т. 2). Това би било възможно едва в края на следващия четиригодишен стратегически период. 

Ръководството на училището и педагогическият съвет са твърдо убедени, че по-рязко 

намаляване броя на паралелките през настоящия стратегически период ще бъде пагубно за 

дейността на училището, както и за реализиране на набелязаните в тази стратегия цели. Затова ще 

се търсят други варианти, за да се създадат необходимите условия до началото на учебната 

2020/2021 година в училището да се осъществява полудневната организация на учебния ден преди 

обяд. 
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5. Възможни варианти за създаване на необходимите условия до началото на учебната 

2020/2021 година за осъществяване на полудневната организация на учебния ден преди обед ( 

съгласно  §4 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 10 /01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование) 

 

ВАРИАНТ 1 

Директорът на  СУПНЕ "Фр. Шилер” – Русе в сътрудничество с Община Русе да 

предприеме действия за осигуряване на необходимия брой класни стаи  за  осъществяване на 

полудневната организация на учебния ден преди обяд  чрез дострояване на наличната сграда на 

училището. Сградата и дворът позволяват това. 

 

ВАРИАНТ 2 

Директорът на  СУПНЕ "Фр. Шилер” – Русе в сътрудничество с Общита Русе да подсигури  

за ползване наличен свободен сграден фонд на друго училище, намиращо се в близост до сградата 

на училището на ул. Измаил № 2. 

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, модерна материално-

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

качествено образование за всички ученици. 

Главната стратегическа цел е постижима при следване и работа по стратегическите 

приоритетни цели на училището. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ 

І. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА ЦЯЛОСТНА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

  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 

компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот, 

както и при практическото прилагане на наученото. 

 

 



32 

 

                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           

АНАЛИЗ И МАЩАБ НА ПРОБЛЕМА ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕВЕНЦИЯ 

 

I. НОРМАТИВНА РАМКА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. 

Разработването и въвеждането на УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ /УППРНУ/ 

в СУПНЕ„Фридрих Шилер” – Русе е на основание и в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, обн., ДВ, 

бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., ДОС за приобщаващо образование, Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2014-2020), Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, Национална програма „Без 

свободен час в училище” и Училищната стратегия за развитие на СУПНЕ „Фридрих Шилер”-Русе за периода 2016-2020 г.  

 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ. 

Разработването на ефективни мерки и дейности в училищната програма за превенция на ранното напускане на училище е след анализ на 

заместник-директорите по учебната д

ейност и педагогическия съветник на училището върху отчетените резултати от дейността им, както и от дейността на класните ръководи

тели и методическите обединения и резултатите от учебно-възпитателния процес, отчетени на педагогически съвети в края на учебната 

2015/2016 г. Данните от този анализ определят като най-рискови групи учениците от VІІ, ІХ, ХІ и ХІІ клас. Става ясно и, че основните причини за 

допускане на извинени и неизвинени отсъствия от учениците и риска от ранното им напускане на училище са: 

 

 Педагогически: 

1. Отклонения в отразяването и извиняването на допуснатите отсъствия от учениците. 

2. Приемането на оправдателните документи за извиняване на отсъствията от класните ръководители след определения задължителен 

срок, описан в Правилника за дейността на училището. 

3. Непостоянна комуникация и взаимодействие на класните ръководители с родителите на учениците. 
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4. Неизградени модели за активно включване на родителите на учениците от гимназиален етап на образование в учебно-възпитателния 

процес в училище.  

5. Слабости в методиката на обучение и преподаване. 

 

 Психологически: 

1. Трудности при усвояването на учебния материал и отдалеченост на учебното съдържание от учениците. 

2. Занижен интерес на учениците към учебния процес и липса на мотивация за постигане на по-високи резултати на ДЗИ поради 

необвързаността на успеваемостта с продължаването във висше учебно заведение. 

3. Нарушаване на учебната дисциплина и конфликтно поведение, поради което учениците се отстраняват от учебни часове. 

 

 Социално-икономически причини:  

1. Липсата на родителски контрол и незаинтересованост към участието и резултатите от учебния процес на учениците от гимназиален етап. 

2. Нарушена семейна цялост – работещи в чужбина един или и двамата родители, като учениците се отглеждат от други възрастни, които не 

успяват да приложат успешно възпитателни модели на поведение поради липса на авторитет или поради други причини. 

3. Трудова заетост – учениците от ХІ и ХІІ клас все повече се включват в пазара на труда, за да подпомогнат семейния бюджет или да 

подпомогнат бъдещото си образование в България или в чужбина. 

4. Закъснения или отсъствия поради отдалеченост на местоживеенето от училище – не са малко учениците, които живеят в близките села и 

по-малки градове. 

 

  Здравословни причини. 

 

III. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. 

Направеният анализ на ситуацията в училище изведе следните основни цели на училищната програма: 
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1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане 

на училище на идентифицираните ученици, попадащи в рискови групи. 

2. Подобряване на резултатите от обучението, измерими от НВО, РВО и ДЗИ и осигуряване на подходяща образователна среда за развитие на 

всеки ученик. 

 

IV. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА И РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

І. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 

за допусканите отсъствия от 

училище по педагогически 

причини: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

МЯРКА № 1: 

 

Оптимизиране на работата по 

намаляване броя на 

отсъствията на учениците 

1. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика само при 

представяне на извинителните бележки в определения в ПДУ срок – 

до три дни, след удостоверяване на валидността на документа. 

Класни ръководители 

2. Повишаване на контрола от класните ръководители при получаване 

на документи за извиняване на отсъствията – по негова преценка: се 

консултира с медицинското лице в училище относно лигитимността 

на медицинските бележки; чрез справка с личния лекар на ученика 

или с лицето, издало документа, когато отсъствията на ученика са 

системни и продължителни. В случай, че е представена бележка от 

родител за отсъствия по семейни причини – се прави справка с 

родителите на ученика. 

Класни ръководители, 

Медицинско лице в 

училище 

3. При системни и продължителни отсъствия на ученик, класният 

ръководител задължително провежда разговор с родителите 

своевременно за изясняване на причините за отсъствията. 

Класни ръководители 
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4. Класният ръководител ежемесечно проверява ученическите книжки, 

като изисква вписаните отсъствия, оценки и бележки за поведението 

да бъдат подписани от родител. 

Класни ръководители 

5. Извършване на системен ежемесечен текущ контрол за редовното и 

точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната 

документация. 

Директор 

Ресорните ЗДУД 

 

 

 

 

6. При установена от оценката на индивидуалните потребности на 

ученика необходимост, класният ръководител разработва, план за 

действие с конкретни срокове относно ученик, допуснал голям брой 

отсъствия, с цел превенция на риска от отпадането му от училище. В 

плана задължително се включват дейности и за работа с 

родителите/настойниците на ученика. 

Класни ръководители 

 

7. Засилен контрол относно изпращането на уведомителни писма до 

дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече 

от 5 /пет/ неизвинени отсъствия в рамките на един месец. 

Ресорните заместник-

директори по УД,  

Директор 

8. При отсъствие на ученика повече от три поредни дни, през които не 

е установена връзка с него и с родителите му за изясняване на 

причините за отсъствията, класният ръководител уведомява писмено 

директора на училището за случая. 

Класни ръководители 

9. Сформиране със заповед на директора мобилна група за посещения 

на адреса по местоживеене на ученика, застрашен от ранно 

напускане на училище. 

Директор 
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МЯРКА № 2: 

 

Изграждане на ефективна 

комуникация и 

взаимодействие с 

родителската общност 

1. Разчупване на стериотипа за провеждане на родителските срещи в 

посока приобщаване на родителите чрез търсене на тяхната гледна 

точка, стимулиране на изразяването на предложения и активното им 

включване в работата по  подобряване  живота в паралелката и в 

училище. 

Класни ръководители 

 

 

 

 

2. Запознаване на родителите в началото на всяка учебна година и при 

актуализация с Правилника за дейността на училището и с всички 

 

 други нормативни документи, отнасящи се до задълженията, 

отговорностите и санкциите за поведението на учениците срещу 

подпис, с цел синхронизиране на целите и  взаимодействието в 

учебно-възпитателния процес. 

Класни ръководители 

3. Системно поддържане на контакт между класните ръководители, 

учителите и родителите на ученицитес цел обсъждане на 

резултатите, и затруднения в обучението, като и отсъствията на 

ученика. В случай на невъзможност за осъществяване на връзка с 

родителите, се изпращат уведомителни писма. 

Класни ръководители 

Учители, преподаващи на 

ученика 

4. Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на 

отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите 

задължения на родителите. 

Класни ръководители, 

Учители, Педагогически 

съветник, УКПППМН, 

УКСППТУ, външни 

специалисти 
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5. Включване на родителите в училищния живот чрез пряко и непряко 

участие в мероприятия и инициативи на паралелката, както и в 

училищни акции, тържества и събития. 

 

Класни ръководители, 

Учители, Родители, 

Ученически парламент, 

УН, Педагог. съветник 

6. Извършване на текущ контрол върху изпълнението на задълженията 

на педагогическите екипи за непрекъснат контакт и информиране на 

родителите за развитието на ученика и присъствието му в училище. 

Педагогически съветник 

Ресорните ЗДУД 

 

МЯРКА № 3: 

 

Преодоляване на слабостите в 

методиката на обучение и 

преподаване. 

 

1. Планиране и реализиране на ориентирано към потребностите на 

всеки ученик обучение. 

Учители 

2. Включване на теми в плановете на МО, които ще осигурят обмяна 

на добри практики и опит в прилагането на иновативното 

преподаване и обучение чрез представяне на електронни уроци, 

уроци с практическа насоченост, игрови и ролеви игри, работа по 

групи и др.  

Председателите на МО 

3. Текущ контрол по изпълнението на заложените в плановете на МО 

теми за провеждане на сбирки за обмяна на опит и добри практики. 

ЗДУД 

4. Анализиране на резултатите от обучението по отделните учебни 

предмети спрямо очакваните резултати в края на всеки учебен срок. 

Всички МО 

5. Анализиране на резултатите, получени от оценяването на входните и 

изходни равнища, РВО, НВО и ДЗИ и набелязване на мерки за 

повишаване на успеваемостта. 

Учители,  

Класни ръководители, 

МО, Ресорните ЗДУД 

6. Поддържане и повишаване квалификацията на учителите и 

педагогическия съветник, включването им в училищни, национални 

Директор,  

УК по квалификацията на 
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и международни проекти и програми, свързани с оптимизиране на 

качеството на образованието чрез съвременни модели и техники на 

преподаване и насочени към идентифициране и справяне със 

случаите на риск от преждевременно напускане на училище. 

пед. специалисти 

МЯРКА № 3: 

Преодоляване на слабостите в 

методиката на обучение и 

преподаване. 

7. При необходимост, осигуряване на методическа подкрепа на 

учителите с малък или никакъв педагогически стаж чрез определяне 

на „наставник”. 

Учители 

Ресорните ЗДУД, 

Председателите на МО 

8. Периодичен текущ контрол за наблюдения на учебните часове. Директор, Ресорни ЗДУД 

ІІ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 

за допусканите отсъствия от 

училище по психологически 

причини: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

МЯРКА № 1: 

 

Преодоляване на трудностите 

у ученика при усвояването на 

учебния материал и 

сложността на учебното 

съдържание 

 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти за ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения чрез устни и писмени вътрешни и 

външни изпитвания, наблюдения, индивидуални разговори и 

изготвяне на план за работа с ученика и други. 

Учители 

Класни ръководители  

 

2. Осъществяване на контрол върху отговорността на класните 

ръководители за оценяване на рисковите фактори, които ги поставят 

в риск от отпадане от училище и изпълнението на набелязаните 

мерки в плана им за работа с тези ученици. 

Координатор на ЕПЛР, 

Ресорни заместник-

директори по УД 

 

3. Навременно информиране на родителите за затрудненията, които 

изпитва ученика. Консултиране и планиране на общи дейности за 

Учители 

Класни ръководители 
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оказване на подкрепа, като се дадат конкретни насоки на родителите 

за проверка на поставените задачи за домашна работа и усвояване на 

урока. 

Родители 

 

МЯРКА № 1: 

 

Преодоляване на трудностите 

у ученика при усвояването на 

учебния материал и 

сложността на учебното 

съдържание 

 

4. Провеждане на индивидуални консултации с ученика извън 

редовните учебни часове по учебните предмети, които го 

затрудняват, по изготвен план-график, съгласуван с ресорния ЗДУД. 

Учителите 

5. Включване на ученика в училищни и други програми за 

допълнително обучение, съгласувано с родителите. 

Учители  

6. Включване на повече ролеви и игрови техники от учителите за 

преодоляване на сложността на учебното съдържание и провокиране 

интереса на учениците. 

Учители  

7. Поощряване на ученика и родителите за постигнатите успехи и 

резултати от положените старания, усилия и взаимодействие при 

постигането на общите ни цели. 

Учители  

Класни ръководители 

8. Системна проверка за редовните посещения ученика на 

консултациите с учители по учебните предмети, с педагогически 

съветник, както и на допълнителните занимания. 

ЗДУД 

МЯРКА № 2: 

Повишаване на интереса към 

училищния живот, учебния 

1. Осигуряване на позитивна образователна среда – условия за 

обучение, училищен климат, атмосфера на взаимоотношения и 

управление. 

Директор 

Всички педагогически 

специалисти, ЗДУД 
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процес и липсата на 

мотивация и перспектива у 

учениците към постигане на 

високи резултати в 

обучението 

2. Включване на ученици с по-голям брой отсъствия в привлекателни 

за тях извънкласни дейности, занимания по интереси, спортни игри 

и др., които ще повлияят положително върху изграждането и 

утвърждаването на положителни нагласи за 

Класни ръководители 

Педагогически съветник 

 училището, да им помогне те да го разпознаят като добронамерена 

към тях общност за подкрепа, за развитие на умения, за получаване 

на знания и опит. 

 

3. Поетапно подновяване и поддържане на МТБ на училището – 

съвременно обзавеждане и освежаващи ремонти на класните стаи, 

закупуване на нови географски и исторически карти, обновяване на 

компютрите в специализираните кабинети и медиотеката на 

училището и профилактика на софтуерното и хардуерното 

обслужване, осигуряване на условия за провеждане на лабораторни 

опити и упражнения, закупуване на книги и помагала за нуждите и 

на учителите и на учениците и учителите, подобряване на спортната 

база. 

Директор,  

Главен счетоводител, 

Училищно настоятелство, 

Родителски общности   

4. Работа по национални програми и проекти за осигуряване на 

качествено образование и превенция на отпадащите ученици 

Класни ръководители 

Педагогически съветник 

5. Инициативи за подпомагане и взаимопомощ на ученици в риск от 

техни ученици на принципа „ученици обучават връстници” по време 

на учебните часове и при подготовката на домашната работа. 

Класни ръководители 

6. Използване на формите и структурите за местно ученическо Педагогически съветник 
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самоуправление за оказване на положително въздействие върху 

активизирането на интереса към включването на учениците в 

училищни кампании, дейности с обществена полза и др. 

Училищен съвет 

МЯРКА № 2: 

Повишаване на интереса към 

училищния живот, учебния 

процес и липсата на 

мотивация и перспектива у 

учениците към постигане на 

високи резултати в 

обучението 

 

 

7. Диагностика, информиране, консултиране и посредничество на 

ученика за кариентото му ориентиране с оглед подпомагането му 

при формирането на самостоятелен и осъзнат избор на образование. 

Класни ръководители 

Преподаватели по 

учебните предмети 

Педагогически съветник 

8. Включване на учениците, застрашени от отпадане и с обучителни  

затруднения, обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

Класни ръководители 

 

МЯРКА № 3: 

 

Редуциране на случаите на 

изгонване на ученик от 

учебен час поради 

нарушаване на учебната 

дисциплина и конфликтно 

поведение. 

 

1. Прилагане на подходи от учителя за провокиране и поддържане на 

интереса на учениците към темата на учебния час с цел създаване на 

заетост активно участие в учебния час, като учителя следва да се 

съобрази с динамиката на паралелката – различните нива на знания 

и подготовка на учениците. 

Учители  

2. Поставяне на задачи за изпълнение както в рамките на часа, така и 

след приключването му, като в помощ на ученика може да се 

определи и съученик и/или  наставник – значима и авторитетна за 

ученика личност. 

Учители 

3. Посещения от директора, заместник-директори по УД, класните Директор, ЗДУД, 
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ръководители и педагогическия съветник в проблемните класове с 

цел намаляване на отсъствията при отстраняване от учебен час. 

Педагогически съветник 

 

МЯРКА № 4: 

 

Осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проучване и актуализиране на информация за ученика и 

семейството – адрес по местоживеене, телефони за връзка, личен 

лекар, месторабота на родителите, данни за носителя на 

родителските права при раздяла или развод на родителите чрез 

справка с Решението на съдебните власти на родителя.  

         В случай на отглеждане на ученика от близки и роднини или 

приемен родител, да се изиска представянето на Определението/ 

Решението на съда за предприетата мярка за закрила или 

нотариално заверена декларация от родителите за временно 

определяне на лице, полагащо грижи за 

ученика/настойник/попечител в тяхно отсъствие. 

Класни ръководители 

 

2. Изготвяне на справки в края на всеки учебен срок/година или при 

промяна на статуса на ученици, чийто родители живеят и работят в 

чужбина, които са  отглеждани от един родител / от близки или 

роднини / приемен родител. 

 

Класни ръководители 

 

3. Вписване на информацията, подадена от справките на класните 

ръководители по т. 2 в Информационен блок за семейния статус 

на учениците. 

Педагогически съветник 

4. Класните ръководители подават писмено информация на 

ръководителя на Екипа за подкрепа личностното развитие, след 

извършен анализ и оценка на индивидуалните потребности на 

ученици, за които е установено, че са в риск от ранно напускане на 

училище. 

 

Класни ръководители, 

Учители 
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 5. Водене на Регистър на учениците, застрашени от ранно 

напускане на училище чрез вписване на подадената информация по т. 

4, след извършена от учителите оценка на учениците, попадащи в тази 

рискова група. 

 

Педагогически съветник 

6. Подобряване на възможностите за обучение на деца със СОП – 

назначаване на необходимите специалисти, създаване на 

необходимите условия за провеждане на специализираното обучение 

на тези ученици. 

 

Директор  

7. Определяне на екипи за ПЛР на учениците, при конкретен случай, 

съгласно издадената заповед на директора.  

Съгласно заповедта на 

директора 

8. Контрол върху изпълнението на заложените в индивидуалния план за 

работа с ученика дейности. 

 

 

Координатор на ЕПЛР 

ІІІ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 

за допусканите отсъствия от 

училище по социално-

икономически причини: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

МЯРКА № 1: 

Подкрепа на родителската 

общност за повишаване на 

контрола за спазване на 

задълженията и 

отговорностите на учениците 

1. Запознаване на родителите с утвърдените училищни планове и 

програми и образователни изисквания и възможностите за обща и 

допълнителна ПЛР. 

Класни ръководители 

2. Консултации на родителите по въпросите за възпитанието, 

развитието и отговорностите на учениците, с цел успешно прилагане 

на възпитателни модели и насърчаване на родителите за 

осъществяване на системен родителски контрол.   

Класни ръководители 

Педагогически съветник 
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в учебно-възпитателния 

процес 

 

 

 

 

 

3. Включване на родителите в различни обучения и тренинги за 

повишаване на родителския капацитет. 

Педагогически съветник/ 

УН 

4. Координация и взаимодействие с дирекция „Социално подпомагане” 

и отдел „Закрила на детето” при случаи на деца в риск. 

Учители, Педагогически 

съветник, Директор  

5. Провеждане на инициативи от членовете на Училищното 

настоятелство в посока повишаване на ефективно взаимодействие с 

родителите на учениците в риск от ранно напускане на училището и в 

посока  повишаване на родителския контрол и прилагането на 

училищните политики за качествено образование 

Училищно 

настоятелство, 

Директор, 

Педагогически съветник 

МЯРКА № 2: 

Повишаване на 

сътрудничеството между 

родителската общност и 

ръководството на училището 

1. Съгласуване с родителите на планираните от учителите и 

педагогическия съветник дейности и мерки за подкрепа и позитивно 

въздействие на ученика. 

Класни ръководители, 

Учители, 

Педагогически съветник 

2. Създаване на екипи от учители и родители на ниво паралелка за 

организиране  на дейности за осмисляне на свободното време на 

учениците, съобразени с интересите и потребностите на учениците. 

Класни ръководители, 

Учители 

3. Включване на родителите в организирани спортни игри и форми на 

организиран отдих и туризъм, посещения и организиране на културни 

събития, училищни празници. 

Класни ръководители, 

Учители  
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ІІІ. ПРЕВАНТИВНИ 

МЕРКИ 

за допусканите отсъствия от 

училище по социално-

икономически причини: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

МЯРКА № 3: 

Ограничаване на 

закъснения или отсъствия 

поради отдалеченост на 

местоживеенето или липса 

на финансови средтва. 

1. Информиране и оказване на съдействие на ученика за възможностите 

за кандидатстване за финансова подкрепа по общински и програми и 

благотворителни фондации. 

Класни ръководители, 

Учители  

2. Съдействие за осигуряване на безплатни карти за пътуване. Класни ръководители, УН 

3. Съдействие за осигуряване на безплатни комплекти учебници и 

учебни помагала на ученици от семейства с финансови затруднения, 

полусираци и кръгли сираци. 

Класни ръководители, 

Училищно настоятелство 

ІV. ПРЕВАНТИВНИ 

МЕРКИ 

за допусканите отсъствия от 

училище по здравословни 

причини: 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

МЯРКА № 1: 

 

Подкрепа на учениците 

със здравословни 

нарушения и родителите 

1. Запознаване на родителите и учениците с формите на обучение в 

училище и прилаганите към тях училищни учебни планове, според 

ЗПУО. 

Класни ръководители, 

Педагогически съветник 

2. Запознаване на родителите и учениците с реда и начина за избор на 

формите за обучение според ЗПУО. 

Класни ръководители, 

Педагогически съветник 
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им 

 

3. Адаптиране на училищната среда с нуждите на ученици с опорно-

двигателни затруднения.  

Директор, 

Училищно настоятелство  

4. Оказване на емоционална подкрепа на родителите и учениците за 

приемане на здравословното състояние.  

Класни ръководители, 

Педагогически съветник 

 

 

V. АКТУАЛИЗИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА. 

Училищната програма е отворена към допълнения и актуализиране и следва да се спазва от всички педагогически специалисти, работещи в 

училището. 

С цел по-висока ефективност на мерките и дейностите от настоящата програма ще се осъществява текущ мониторинг и контрол от 

директора на училището и заместник-директорите по учебната дейност през цялата учебна година. 

В края на всяка учебна година ще се изготвя отчетен доклад за изпълнението на програмата, който ще бъде представен пред педагогическия 

съвет на училището. 

 

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР”- РУСЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОСИГУРЯВАНЕТО НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОБЛЕМА. 

Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства и едно от тях е предоставянето на равни 

възможности и приобщаването учениците от уязвимите групи в системата на образованието.  

Основните причини за пораждането на тези предизвикателства са в пряка зависимост от жизнената и семейна среда, в които се отглежда и 

възпитава детето, и определят неговия икономически, социален, образователен и здравословен статус в обществото. Все повече родители на деца 

с увреждания желаят техните деца да бъдат обучавани съвместно с връстниците им в общообразователните училища.  



47 

 

Друга причина за начилието на тези предизвикателства е глобализацията, която създаде  условия хората да пътуват, да живеят на различни 

места по света, да са граждани на света, да учат в интернационална среда и да работят в мултинационални институции.  

В България все по-чести са срещите с представители на различни култури, ценности, норми, традиции и гледни точки. Тази ситуация 

формира необходимостта от приобщаване и интегриране на децата от различните етнически групи към образователната среда. 

Всичко това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и 

начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите – и понякога към самите себе си.  

Начините за приобщаване на децата са много и най-разнообразни, но в основната си част са базирани на образователни мерки. От една страна, се 

насърчава ученето през целия живот: специални програми обхващат децата от най-ранна възраст (и техните родители) до възрастни хора, които 

получават втори шанс да се образоват, да получат професионални умения и да се интегрират в обществото. От друга, се набляга на 

интеркултурното образование, умението за общуване с представители на различни култури, съзнателно изграждане на толерантност; особено 

важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.  

За да се ориентираме по-конкретно в ситуацията и да имаме по-ясна представа кои деца следва да се приобщят и интегрират в 

образователната система, се фокусираме върху тези четири групи деца, които в Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ са 

определени като уязвими или с потребности от допълнителна работа, поради спецификите на тяхното развитие, а това са:  

1. Деца и ученици в риск (от ранно напускане на училище; със слаба мотивация за постигане на по-високи резултати в обучението и 

развитието; жертва на насилие и тормоз; жертва на въвличане в трафик на хора; полусираци и сираци, с родители емигранти; с девиантно 

поведение; участващи в употреба и/или разпространение на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и опиати; участващи и 

склонни към развиването на зависимости към хазартни игри; от етническите малцинствени групи).   

2. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/. 

3. Деца и ученици с изявени дарби. 

4. Деца и ученици с трайни здравословни проблеми.   
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Вариациите вътре във всяка от групите е предизвикателство пред учителите, което неизбежно води до разместване на педагогическите 

практики в класната стая и създава нова обучителна ситуация за намиране на начини за учене и напредък за всяко дете. 

Най-важното в образователната практика и взаимодействието с учениците от тези четири групи в посока тяхното успешно 

приобщаване и осигуряване на равни възможности за обучение и развитие е да се прояви разбиране за тяхното различие. Ученето да се 

свързва със силните им страни и интересите им, а учителят да е посредникът, който да планира и улеснява процеса. Неговото 

майсторство след ва да е в откриването на точките на включване на всяко дете в ученето, в събуждането и поддържането на желанието 

му да знае и изследва, в търсенето и в намирането на форми, отговарящи на засиления интерес и в прилагане на решения за активното 

му участие.  

Учебната програма служи на учителя в неговата творческа дейност и поддържането на "живото" във взаимодействието му с децата. 

Тя се разполага на мястото между детето и учителя,  като последният придава смисъл чрез думите, които ще каже на ученика. 

Взаимоотношението между учителя и ученика е същината на обучението.  

 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ. 

Изключително важна предпоставка за успешното социално и образователно включване на учениците от уязвимите групи е промяна в 

нагласите в обществото спрямо тях. Това обуславя необходимостта от провеждането на системни дейности в училищната среда за преодоляване 

на тези субективни бариери и за промяна на стереотипите в начина, по който те се представят и възприемат от обществото. Тези дейности следва 

да протичат успоредно с решаването на всички трудности, свързани с приобщаването и успешно включване на учениците в учебно-

образователния процес.  

До момента СУПНЕ„Фридрих Шилер”-Русе осъществява дейността си, стараейки се да предостави на своите ученици равен достъп за обучение, 

подкрепа на специфичните потребности и затруднения в обучението, подкрепа за усъвършенстване и развитие на индивидуалните възможности 

като: 

 реализира държавния план-прием на ученици в І, V и ІХ клас, съгласно утвърдените Наредби на МОН и утвърдените критерии за прием в тези 

класове; 
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 осигурява възможности за включване в допълнително обучение на учениците с по-ниски резултати по учебните предмети, както и за учениците 

с изявени дарби и високи постижения в ученически състезания и олимпиади чрез: 

 проект „Подадена ръка за първите стъпки в училище” по Национална програма „Училището-желана територия на ученика”, Модул 

„В подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап на образование”; 

 училищна програма „Уча и успявам”; 

 консултации по учебните предмети с приоритетна насоченост към учениците с обучителни затруднения; 

 успешно включване в проект за извънкласни и извънучилищни дейности ,„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 

хоризонти” за периода на изпълнението му (до края на учебната 2013/2014 г.) по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година; 

 активно участие в две последователни учебни години в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността чрез 

кампанията „Чети с мен”; 

 спечелен проект за участие във Фаза 1: „е-обучение 2015 г.-2017 г.” на Националната стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в 

образованието и науката” /2014 г.-2020 г./ - предстои реално обучението да се осъществи през 2017 г. чрез технически средства – 

таблети; 

 предвижда се включване в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания”  през учебната 2016/2017 година – за 

ученици с изявени дарби, постижения и високи резултати в олимпиади и състезания.  

 утвърждаване на тематични разпределения на класните ръководители за часа на класа в началото на всяка учебна година, в които са заложени 

теми за провеждане на часове, с които да се осъществи първична и обща превенция на риска от употребата на алкохол, тютюневи изделия, 

наркотични вещества и опиати, превенция на риска от ранно забременяване и предаваните по полов път болести, превенция на рисковото 

поведение и др. теми, свързани със здравното и гражданко образование, които могат да се провеждат и съвместно с педагогическия съветник и 

външни специалисти; 

 предоставя възможност за консултиране, сътрудничество и подкрепа на учениците чрез дейността на училищния педагогически съветник; 
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 предоставя достъп до училищната медиотека, където могат да ползват съобразно потребностите и интересите си справочна и художествена 

литература, както и литература в помощ на чуждоезиковото им обучение; обурудването на медиотеката дава възможност да се провеждат и 

интерактивни и мултидисциплинарни уроци с учениците;  

 за учениците с опорно-двигателни затруднения са извършени частични подобрения на архитектурната училищна среда – поставени са рампи от 

централното фоайе към коридора на І етаж и към изхода към задния училищен двор, изцяло ремонтирана и адаптирана към специфичните 

изисквания тоалетна на І етаж;  

 в паралелките, в които се обучават ученици от тази уязвима група седмичното разписание на часовете е съобразено и изготвено така, че 

учебните часове да се провеждат само в една класна стая, за да се облекчи придвижването на учениците с двигателни затруднения;  

 за учениците, които са с трайни здравословни проблеми е одобрено преминаването им в индивидуална форма на обучение и са утвърдени 

индивидуални учебни планове и програми, по които да се проведе обучението им; 

 удовлетворено е желанието за обучение в самостоятелна форма на обучение на двама ученици. 

 

Въпреки постигнатите положителни резултати по осигуряването на достъпна среда за учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе с 

опорно-двигателни затруднения, е необходимо действията в тази насока да продължат, като за тази цел е необходимо да се отделят средства на 

национално, регионално и местно ниво, но също така и активно да се търсят възможности за финансиране на тези дейности по различни програми 

и проекти, с които ефективно да се постигне цялостно адаптиране на архитектурната среда спрямо нуждите на тази уязвима група ученици. За тях 

от изключително важно значение е предприемането на мерки и действия по осигуряването на пригодени условия за физическата активност - 

достъп до училищните спортни обекти и съоръжения. Това ще окаже положително въздействие в терапевтичен и психологически план на тези 

ученици, а от друга страна по този начин училището ще окаже подкрепа и на техните родители, ще ги направи по-спокойни и уверени за 

безопасната и сигурна среда, в която децата им се обучават. 

Кък момента в СУПНЕ „Фридрих Шилер”-Русе не се обучават ученици със СОП. По тази причина в училището не са наети педагогически 

специалисти като ресурсни учители, логопед и психолог, които да обезпечат адекватно обучението им, съобразно специфичните изисквания и 

потребности на учениците от тази уязвима група.  
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Записаните ученици в училище, които представляват съставна част от етническите малцинства, живеещи в България, към момента нямат 

необходимост от прилагане на интегрирано и/или интеркултурно обучение, тъй като успешно покриват държавните образователни стандарти за 

учебното съдържание, и за степента на образование, както и общообразователния минимум и учебния план.  

  

 

III. НОРМАТИВНА РАМКА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ. 

През последните няколко години в образователната система на Република България се извършиха важни промени, насочени към 

интегриране на деца със СОП, на деца от малцинствата и ограничаване на броя на отпадащите от училище. Все повече се налага и т. нар. социален 

модел, който отчита образователните потребности и потенциалните възможности на децата за обучение, както и различните въздействия на 

средата. 

Текущите приоритети на Министерствотона образованието и науката /МОН/ включват повишаване на качеството на образованието, 

развитие на личността и културна интеграция чрез поощряване на артистичните таланти, обучението по религия, извънкласните и 

извънучилищните дейности, преподаване на поне два чужди езика, както и въвеждане на нови учебни програми. В подкрепа на тези приоритети 

МОН разработи държавни образователни стандарти за учебното съдържание, и за степента на образование, общообразователния минимум и 

учебния план.  

Българската образователна система се стреми също така да приложи европейските изисквания относно здравното образование,  

гражданското  образование, екологичното образование и информационните технологии.  Налице са и планове за подобряване на системата за 

обучаване на учителите. 
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По отношение на образованието, свързано със СОП, приоритет на МОН е предоставянето на достъп до образование на всички деца с 

увреждания, практическото осъществяване на интегрирано обучение във всички степени на образованието, както и подобряването на 

законодателството, свързано с насочването за обучение в специални училища.  

Разработването и въвеждането на УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ в Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”-Русе е на основание и в 

изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, обн., ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., ДОС за 

приобщаващо образование, Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), Национална стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, Националния план за интегриране на деца със СОП и/или хронични заболявания в 

системата на народната просвета, Наредба № 1 на МОН за обучение на деца и ученици със СОП, Училищната стратегия за развитие на СУПНЕ 

„Фридрих Шилер”-Русе за периода 2016-2020 г. и във връзка с успешното прилагане на Училищна програма за превенция на ранното напускане 

от училище /УППРНУ/. 

 

IV. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ: 

1. Обхващане на учениците от уязвимите групи в образователната система чрез комплекс от ефективни мерки и дейности и изграждане на 

съответната подкрепяща среда за тях, следвайки приетите национални политики, свързани с предоставянето на равни възможности и 

приобщаване на учениците от уязвимите групи. 

2. Спомагане за успешно реализиране на Училищната стратегия за развитие на СУПНЕ „Фридрих Шилер”-Русе за периода 2016-2020 г.  

3. Развиване на условия и гаранции за равнопоставеност в обучението. 

4. Развиване на условия и гаранции за приобщаващо образование и интегрирано обучение в училище, съобразно индивидуалните и специфични 

потребности на учениците. 
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V. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ: 

1. Провеждане на системни и последователни дейности в посока преодоляване на субективните бариери в училищната общост, свързани с 

нагласите и начина, по който се представят и възприемат учениците от уязвимите групи. 

2. Повишаване на уменията, компетентностите и педагогическите практики на учителите, отнасящи се до специфичните потребности на учениците 

от уязвимите групи и прилагането на нова обучителна ситуация, според която се търсят и намират начини за учене и напредък на всяко дете. 

3. Надграждане на постигнатите положителни резултати в предоставянето на равни възможности за достъп до качествено обучение и развитие 

на учениците от уязвимите групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

                                                                                                                                                                                                            Приложение 2                                                                                                                                                                                                                         

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ                                    

ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

 

І. Мерки, чрез които 

да се обхванат 

учениците в риск: 

 

Дейности 

Участници/Отговорни 

лица в/по изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

Мярка 1:  

Повишаване на 

квалификацията на 

учителите и 

педагогическите 

специалисти 

 

 

1. Включване на учителите и педагогическите 

специалисти в обучения с практическа 

насоченост за повишаване на уменията за ранно 

разпознаване на ученицици жертва на насилие и 

тормоз, жертва на въвличане в трафик на хора; 

обучения за работа с ученици с девиантно 

поведение, със слаба мотивация за учене; 

обучения за рисковете от употребата и 

развиването на зависимости към алкохол, 

тютюневи изделия, наркотични вещества и 

опиати, към  участието и развиването на 

зависимости към хазартни игри; обучения за 

повишаване на информираността на здравното и 

гражданско образование на учениците; за 

работа с родители на ученици в риск. 

УК за квалификация на 

педагогическите кадри/ 

специалисти учители, 

педагогически съветник 

Ресорните ЗДУД 

Директор 
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2. Представяне на получените знания и умения от 

посетените обучения и квалификации в 

заседания на МО и/или на тематични 

педагогически съвети, съгласно плана на МО и 

Плана за вътрешноучилищна и 

външноучилищна квалификация.  

  

 3. Практическо прилагане на получените знания и 

умения от посетените обучения / семинари / 

обмени на опит и добри практики. 

Учители, 

 

Ресорните ЗДУД 

  

 

Мярка № 2: 

 

Развиване на условия 

и гаранции 

за равнопоставеност  

в обучението и 

осигуряване на 

възможности за 

прилагане на 

приобщаващо/ 

интегрирано обучение 

в училище 

1. Осъществяване на системен контрол за спазване 

на утвърдените критерии и изисквания на МОН 

при реализиране на държавния прием на 

ученици в училище. 

ЗДУД 

 

 

 

Директор, Обществен 

съвет 

 

 

2. Осигуряване на необходимите педагогически 

специалисти за предоставяне на равен достъп до 

качествено образование, в зависимост 

потребностите на учениците и техния брой, 

съгласно изисванията на  ЗПУО и ДОС за 

приобщаващо образование. 

Директор   

 

  

3. Осъществяване на допълнителна подкрепа за 

личностното развитие, съгласно реда, описан в 

ЗПУО. 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

Директор  
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4. Включване на учениците в различни 

национални програми, свързани с 

риска/рисковете и приобщаването и/или 

интегрирането в образователната система във 

взаимодействие с родителите. 

Класни ръководители, 

педагогически съветник, 

УКПППМН, УКСПУТ, 

Ресорните ЗДУД 

Директор  

 5. Изграждане и развиване на толерантност и 

разбиране към другите чрез разширяване на 

познанията на учениците и подобряване на 

уменията за общуване с ученици в риск чрез 

провеждане на дискусии, работа в екип, работа 

по проекти и др. интерактивни методи.  

Учители, 

училищен психолог, 

ресурсни учители, 

училищен психолог, логопед,  

педагогически съветник 

Ресорни ЗДУД 

6. Осигуряване на равни възможности за спорт, 

отдих, туризъм и участие в културния живот 

Учители, класни 

ръководители 

Директор 

 

Мярка 3:  

 

Осигуряване на  

устойчива 

подкрепяща среда 

1. Планиране и реализиране на различни 

педагогически практики за работа с учениците, 

в зависимост от техните потребности. 

Класни ръководители, 

педагог. съветник, УН, 

ученически парламент, мед. 

сестри в училище 

Ресорните ЗДУД 

 

2. Консултиране на учениците и родителите за 

възможностите, които регионалните центрове за 

подкрепа на личностното развитие предоставят, 

чрез работата на регионалните екипи за 

личностно развитие, като възможност за 

допълнителна подкрепа. 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие в 

училище, 

Училищен координационен 

съвет за ППТУ 

Директор  
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3. Насърчаване на учениците за ефективно 

използване на училищната медиотека. 

Учители, библиотекар, 

педагогически съветник 

 

ІІ. Мерки, чрез които 

да се обхванат 

учениците със СОП: 

Дейности Участници/Отговорни 

лица в/по изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

Мярка 1:  

Развиване на условия и 

гаранции за  

равнопоставеност 

в обучението и 

осигуряване на 

възможности за 

прилагане на 

интегрирано обучение 

в училище 

1. Повишаване на компетенциите и уменията на 

учителите чрез включване в обучения, курсове, 

семинари за развиване на уменията за ранно 

разпознаване на ученицици с обучителни 

затруднения, за работа с тези ученици в 

образовате лната среда. 

Класни ръководители, 

Педагогически съветник, 

УК за квалификациите на 

педагогическите 

кадри/специалисти 

Директор, 

Обществен съвет  

2. Преструктуриране и определяне на 

индивидуална учебна програма/план за работа, 

съответстваща на възможностите на ученика. В 

този процес учителите заедно със 

специалистите следва да определят не само 

подходите и формите на работа с ученика, но 

и темите от учебното съдържание. 

Програмата трябва да следва интересите на 

ученика, но също така тя трябва да бъде и 

съобразена с учебната програма на класа или 

да е създадена специално за конкретен ученик. 

Може да включва някои от задължителните 

Учители, ресурсни учители, 

логопед,  училищен 

психолог, педагогически 

съветник 

Ресорните ЗДУД 

Директор  
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теми по съответиня учебен предмет, но може да 

бъде допълнена, адаптирана или направена по 

мярка на ученика, така че да му осигури 

равностоен обучителен опит като този на 

неговите връстници. 

 3. Осигуряване на необходимите педагогически 

специалисти за предоставяне на качествено 

образование, в зависимост от броя на учениците 

със СОП потребностите на учениците, съгласно 

изисванията на  ЗПУО и ДОС за приобщаващо 

образование. 

Директор  Обществен съвет 

 

Мярка 2:  

 

Осигуряване на 

устойчива 

подкрепяща среда 

 

1. Осъществяване на допълнителна подкрепа за 

личностното развитие, съгласно реда, описан в 

ЗПУО 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

Директор  

2. Консултиране на родителите по въпросите за 

развитието и затрудненията в обучението и 

възможностите за оказване на допълнителна 

подкрепа, според ЗПУО.  

Учители, класни 

ръководители, ресурсни 

учители, училищен 

психолог, логопед, 

педагогически съветник 

Ресорни ЗДУД 

3. Изграждане и развиване на толерантност и 

разбиране към другите чрез разширяване на 

познанията на учениците и подобряване на 

общуването им с ученици със СОП чрез 

Учители, 

Училищен психолог, 

Ресурсни учители, 

Училищен психолог, 

Ресорни ЗДУД 
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провеждане на дискусии, работа в екип, работа 

по проекти и др. интерактивни методи. 

Логопед,  Педагогически 

съветник 

4. Осигуряване на равни възможности за спорт, 

отдих, туризъм и активно участие в културния 

живот. 

Учители, класни 

ръководители 

Ресорни ЗДУД 

 

ІІІ. Мерки, чрез които 

да се обхванат ученици с 

изявени дарби 

Дейности Участници/Отговорни 

лица в/по изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

Мярка 1:  

 

Осигуряване на  

устойчива  

подкрепяща среда 

 

1. Извършване на дейности за проучване и ранно 

откриване на ученици с изявени дарби, заложби 

и способности и насърчаване на равитието и 

реализацията им. 

Класни ръководители, 

учители  

Ресорни ЗДУД 

Директор  

2. Подпомагане включването на ученици с 

изявени дарби в различни общински и 

национални програми за закрила на деца с 

изявени дабри 

Класни ръководители, 

учители, педагогически 

съветник 

Директор, Обществен 

съвет 

3. Оказване на съдействие и подкрепа при 

подготовката и изявата на учениците в различни 

общински, регионални, национални и 

международни конкурси, състезания, 

олимпиади. 

Учители  ЗДУД, Директор  

4. Включване на учениците в различни форми за Класни  ръководители, Ресорните ЗДУД 
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допълнително обучение чрез УП „Уча и 

успявам”, НП „Ученически олимпиади и 

състезания” и др. 

учители / Ресорните ЗДУД  Директор  

5. Да бъдат предлагани за награди, отличия, 

стипендии и др. на училищно, общинско, 

национално и международно ниво. 

Класни  ръководители, 

учители, педагог. съветник, 

ученически парламент  

Ресорните ЗДУД 

Директор 

 6. Популяризиране на успехите и постиженията на 

учениците в училищното, медийното и интернет 

пространство. 

Класни ръководители, 

учители, пед.съветник, 

училищен парламент, УК за 

връзка с медиите 

Ресорните ЗДУД, 

Директор  

 

7. Осигуряване на свободен достъп до 

допълнителна литература чрез училищната 

медиотека. 

Библиотекар  Ресорните ЗДУД 

 

8. Осъществяване на допълнителна подкрепа за 

личностното развитие, съгласно реда, описан в 

ЗПУО. 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

Директор  

ІV. Мерки, чрез които 

да се обхванат 

ученици с трайни 

здравословни 

проблеми и 

заболявания 

Дейности Участници/Отговорни 

лица в/по изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

Мярка 1:  

 

1. Осигуряване на физически достъп до училище 

чрез поетапно изпълнение на дейности за 

скосяване на прилежащите към двора на 

Ръководство на училището и 

УН  съвместно с Община 

Русе 

Директор  
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Осигуряване на  

свободен достъп и 

придвижване до и в 

училище  

училището тротоари. 

2. При възможност изграждане на вътрешен 

асансьор или друго приспособление в училище 

за безопасно и безпроблемно придвижване на 

учениците с двигателни затруднения. 

Ръководство на училището и 

УН   

Директор  

 3. Премахване на архитектурните бариери, 

възпрепятстващи свободния достъп до 

училищните вътрешни и външни спортни 

обекти и съоръжения. 

Ръководство на училището и 

УН   

Директор  

4. Поетапно подобряване на МТБ, съобразно 

потребностите на учениците. 

Ръководство на училището и 

УН   

Директор  

5. Създаване и поддържане на адаптирана към 

физическите нужди на учениците училищна 

среда. 

Ръководство на училището и 

УН   

Директор  

Мярка 2:  

Предоставяне на 

равен достъп до 

качествено обучение и 

образование 

1. Назначаване на необходимите специалисти за 

предоставяне на качествено образование, в 

зависимост вида и степента за здравословните 

проблеми на ученика, съгласно изисванията на  

ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование. 

Директор     

2. Осигуряване на равни възможности за обучение 

в училище чрез предлагане и прилагане на 

формите за обучение и училищни учебни 

планове, според ЗПУО. 

Учители,  

ресорни ЗДУД 

Директор  
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ІV. Мерки, чрез 

които да се обхванат 

ученици с трайни 

здравословни 

проблеми и 

заболявания 

Дейности Участници/Отговорни 

лица в/по 

изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

 

3. Разработване и прилагане на учебни програми по 

специалните  учебни предмети за децата и учениците с 

увреден слух и с нарушено зрение. 

Педагог. специалисти, 

учители,  

ресорни ЗДУД 

Директор  

4. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, 

туризъм и участие в културния живот.  

Класни ръководители, 

учители  

Директор  

 

Мярка 3:  

 

Осигуряване на 

устойчива 

подкрепяща среда 

1. Повишаване степента на информираност на 

обществото за проблемите и възможностите на 

учениците с трайни увреждания и промяна в нагласите 

спрямо тях чрез иницииране и участие в срещи, 

дискусии, семинари, работа по проекти и др. 

Класни ръководители, 

учители, училищен 

психолог и педагог. 

съветник, ресурсни 

учители, мед. лица  

Директор 

2. Консултиране на родителите и учениците за формите 

на обучение в училище, според ЗПУО и прилаганите 

към тях училищни учебни планове. 

Класни ръководители, 

учители, ЕПЛР 

Директор 

3. Осъществяване на допълнителна подкрепа за 

личностното развитие за включващо обучение в 

различните общности (учители, ученици, родители) 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

Директор  
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съгласно реда, описан в ЗПУО. 

 

ІV. Мерки, чрез които 

да се обхванат 

ученици с трайни 

здравословни 

проблеми и 

заболявания 

 

Дейности Участници/Отговорни 

лица в/по 

изпълнението на 

мерките и дейностите 

Контрол по 

осъществяване на 

мерките/ дейностите 

 

Мярка 3:  

 

Осигуряване на 

устойчива 

подкрепяща среда 

 

4. Консултиране на учениците и родителите за 

възможностите, които регионалните центрове за 

подкрепа на личностното развитие предоставят, чрез 

работата на регионалните екипи за личностно 

развитие, като възможност за допълнителна подкрепа. 

Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

Директор 

5. Провеждане на занятия с практическа насоченост за 

развиване на уменията за общуване, разбиране и 

толерантност към учениците с увреждане. 

Учители, класни 

ръководители, 

ресурсни учители 

Директор  
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VI. АКТУАЛИЗИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМАТА. 

Училищната програма е отворена към допълнения и актуализиране и следва да се спазва от 

всички педагогически специалисти, работещи в училището. 

С цел по-висока ефективност на мерките и дейностите от настоящата програма ще се 

осъществява текущ мониторинг и контрол от директора на училището и заместник-директорите по 

учебната дейност през цялата учебна година. 

В края на всяка учебна година ще се изготвя отчетен доклад за изпълнението на програмата, 

който ще бъде представен пред педагогическия съвет на училището. 

 

ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКАТА РОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

             В Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в 

сила от 1.08.2016 г.)  е заложена основната  стратегическа цел “съхраняване  и утвърждаване на 

българската национална идентичност”(чл.5 , ал.2). Това е израз на разбирането на МОН и  

българската държава за ролята на образователните институции и възпитателно-образователния 

процес в българското училище в съхраняването и развитието на българската общност в условията 

на   предизвикателства на XXI в. Тези предизвикателства са свързани с глобализацията на света и 

нейното развитие като динамичен процес, с образователните приоритети и стратегии на 

Европейския съюз, с динамизирането на начина на живот и реализация на голяма част от 

населението у нас и  със засилването на интеркултурния обмен и комуникации в света. 

Формирането на съзнание за национална идентичност има отношение  и към поредица от  ключови   

компетентности, предвидени в Закона(чл.71, ал.1.): 1.компетентности в областта на българския 

език; 2.социални и граждански компетентности;3 културни компетентности и умения за 

изразяване чрез творчество. 

      От създаването си до  днес СУПНЕ  създава богата образователна и възпитателна традиция  в 

това отношение, търсейки баланса между европейската и националната идентичност на своите 

възпитаници, предвид спецификата на училището и мястото му в системата училища с изучаване на 

немски език  за придобиване на езикова диплома “Шпрахдиплом” – “ Училища партньори в 

бъдещето”.   Тази традиция ще бъде продължена и обогатена и в бъдеще. 

 

 ЦЕЛИ :  

1. Формиране  и утвърждаване на съзнание за национална идентичност и на чувство на 

принадлежност към  родината България у възпитаниците на СУПНЕ “ Фр. Шилер” . 
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2. Формиране на гражданска активност у подрастващите по отношение на националните 

ценности. 

3. Осмисляне на българската литература и история  не като отживели и чужди текстове, а като 

съкровищница на идеи и модели на поведение за съвременния човек.    

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

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

европейската културна  съкровищница. 

5. Развитие на комуникативните умения на учениците и осъзнаване на българския език  като 

„свещен текст” за нацията и индивида. 

 

   ФОРМИ: 

Работата върху тази сложна и изключително уязвима фундаментална ценност на личността и 

общността следва да се разгърне  в поредица от класни и извънкласни дейности, ритуализацията 

на училищния живот, празничния календар на  общоучилищния и класния живот  

 

1. Целенасочени дейности по учебните предмети : български език и литература; история и 

цивилизации, гражданско образование; часа на класа. 

 

2. Ритуализация на училищния живот.  

 

3. Празничен календар на СУПНЕ “ Фр. Шилер” 

 

4. Извънкласни форми  - Програма на МОН “ Твоят час” – да се предложат на учениците 

атрактивни форми на работа върху модерния патриотизъм и неговите аспекти, като се 

използва богатия опит на училището ( историята на клубовете “ Родолюбие”, “ С болка по 

изчезващата родина”, на регионалните проекти по история  например “По следите на 

войнишките паметници и др.) 

 

5.  Извънкласни форми по история и цивилизация с акцент върху регионалната и местна 

история. 

 

6. Нагледни материални и електронни ресурси, осигурени чрез  спонсорски и бюджетни 

средства. 

7. Участие в общонационални програми за важни годишнини, свързани със събития и 

личности от националната история и литература. 
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8. Съвместни дейности и проекти с Регионален исторически музей и Държавен архив -Русе . 

 

9. Училищни проекти, свързани с исторически събития и личности. 

                                                                                                                                                   Приложение 3                                                                                                                                                            

ПЛАН ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ – ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА  

ИДЕНТИЧНОСТ  - 2016/2017 

 

№ Дейности Предназначение Срок 

1. 

Осигуряване на материални 

общодостъпни ресурси – постери и 

плакати на „ Азбукарче”, „Учебник 

по родинознание” и др. за 

училищната и класната библиотеки 

Ученици 1-12 кл. X.2016 

2. 

Отбелязване на годишнини от 

национални събития на училищни и 

класни тържества( планиране в 

плановете на ЧК; общоучилищния 

празничен календар) 

Ученици 1-12 кл. IX- VI.2016 

3. 

Създаване на исторически книжки за 

известни исторически личности и 

събития от българската история 

5-7 кл. 
X-VI.2016 

 

4. 
Денят на будителите  - Националната 

кампания „ Чети с мен” 
1-12 кл. 

X-XI.2016 

 

5. 
Да започнем часа със 

стихотворение.... 
5-7 кл. IX-VI.2016 

6. 
Създаване на клубове с акцент върху 

модерния патриотизъм 
5-12 кл. X.2016 



67 

 

7. 

Участие в национални конкурси, 

олимпиади по български език и 

история 

5-12 кл. X-VI.2016/2017 

8. 
Участие в Национално състезание по 

БЕЛ „Стъпала на знанието” и др. 
5-12 кл. 

X-VI.2016/2017 

 

9. 
Съвместни проекти с регионален 

исторически музей 
8-12 кл. X-VI.2016/2017 

 

Програма за здравно образование и за здравословен начин на живот 

 

I. Основни цели. 

1. Да се формира правилна позиция, свързана с ролята и отговорността на всеки подрастващ 

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

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

човешкия организъм, формиране на практически умения за самонаблюдения и оценка на 

здравословното състояние и прилагане на последователност от действия за оказване на 

адекватна първа долекарска помощ. 

3. Осъзнаване на огромното значение на природосъобразния живот, свързан със 

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

вещества и нерисково сексуално поведение. 

4. Оценяване на значението на профилактиката за опазване на здравето и ежедневно 

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

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

непроменена и разнообразна околна среда за идните поколения. Да се реализират различни 

дейности, с които да се подпомогне опазването на флората и фауната на планетата Земя.  
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                                                                                                                                                   Приложение 4                                                                                                                                                                

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

№ Дейности Предназначение Срок 

1 
Дискусии и анкети по повод Световния ден 

„Сърце и здраве” 
8-12 клас 29.09 

2 

Наблюдение и обсъждане на 

видеоматериали на тема „Да поговорим за 

тези неща” по повод Световния ден на 

психичното здраве 

7-12 клас 10.10 

3 

Провеждане на обучителни семинари, 

подреждане на изложба от рисунки на тема 

„Да ценим храната” по повод Световния ден 

на прехраната 

1-12 клас 16.10 

4 

Обучителни семинари, анкети и дискусии 

по повод Световния ден на профилактика на 

диабета 

5-12 клас 14.11 

5 

 

5.1 

 

 

5.2 

Организиране и провеждане на мащабни 

кампании по повод: 

Международния ден без тютюнев дим. 

Световния ден без  тютюнев дим. 

 

 

 

5-12 клас 

 

 

5-12 клас 

Всеки трети 

четвъртък от 

месец 

ноември. 

31.05 

6 

6.1 

 

6.2 

Презентации и фотоизложби по повод: 

Акцента на СЗО върху здравословното 

хранене и борбата със затлъстяването. 

Европейския ден за борба със 

затлъстяването 

 

1-12 клас 

 

1-12 клас 

 

 

Месец 

ноември. 

 

19.05 



69 

 

7. 

 

7.1 

 

7.2 

Мащабни кампании по повод: 

01.12 – Световен ден за борба срещу СПИН. 

Световен ден за съпричастност към 

засегнатите от СПИН 

 

 

7-12 клас 

 

7-12 клас 

 

 

01.12 

 

Последната 

неделя от 

месец май. 

8 
Изложба от рисунки и колажи по повод 

месеца на трезвеността. 
5-12 клас 

Месец 

февруари 

9 

Обучителни семинари и  презентации по 

повод Международния ден с борба с 

туберколозата. 

7-12 клас 24.03 

10 
Радио – предаване и фотоизложба по повод 

Международния ден на земята 
5-12 клас 22.04 

11 

„Движението – това е здраве” 

Спортни игри, лекоатлетически крос по 

повод Световния ден на двигателната 

активност. 

Педагогически 

колектив 

1-12 клас 

10.05. 

12 

Обучителни семинари с участието на 

външни лектори по повод Световния ден за 

борба с хипертонията. 

Педагогически 

колектив 

8-11 клас 

17.05. 

 

13 

Участие в инициативи, свързани с 

почистване на училището и града, 

озеленяване на класните стаи, засаждане на 

дръвчета по повод Световния ден на 

околната среда. 

5-11 клас 05.06 

14 

Мащабна кампания съвместно с РЗИ и 

Превантивен център – гр. Русе по повод 

Международния ден с борба с 

наркоманиите. 

9-11 клас 26.06 
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В СУПНЕ 

 

ЦЕЛИ 

1. Отключване на пълния когнитивен, емоционален и творчески потенциал на учениците чрез 

индивидуално отношение към всяко дете 

2. Обучение чрез иновативна методика или методика, дала доказани резултати в годините 

3. Преодоляване на дидактизма и лекционното обучение, акцент върху практическо обучение с 

активно ангажиране на ученика в образователния процес 

4. Приобщаване на учениците към училищния живот, съпреживяване чрез празници, проекти и 

инициативи, които стимулират и мотивират и класното учене 

5. Грижа за емоционалното, психологичното и интелектуалното състояние на децата и 

учениците, проявена от педагогическите специалисти и родителите в тясно сътрудничество 

6. Високо качество на обучението, което дава възможност учениците да участват в състезания и 

конкурси, да покриват оптимално изискванията за НВО и ДЗИ,   Deutsches Sprachdiplom и 

Кеймбридж. 

7. Стремеж към функционална грамотност, която ще даде практически компетентности на 

учениците за справяне с информация в различни области на живота 

15 Организиране на турнир по народна топка 
Учениците в 

СУПНЕ-5 и 6 клас 
Месец април 

16 
Съвместна инициатива с училищното 

настоятелство-масов лекоатлетически крос 

Учениците от 9-12 

клас 
Месец май 

17 

Провеждане на вътрешно училищен турнир 

по футбол и волейбол за ученици,родители 

и учители 

Всички участници 

в училищната 

система 

Месец 

ноември 
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                                                                                                                                                  Приложение 5                                                                                                                                                     

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПЕРИОДА НА 

АТЕСТИРАНЕТО 

 

№ Дейност Организирана от Предназначена за 

1. Прием след завършен VІІ клас СУПНЕ 
Ученици на СУПНЕ 

Външни ученици 

2. 

Избор на рамков план, позволяващ 

разкриването на профили за ІІ 

гимназиален етап, съобразени с 

възможностите на учениците от 

училището / езици и изкуства, езици и 

технологии, графичен дизайн, езици и 

предприемачество и др. / 

СУПНЕ 

Ученици ІІ 

гимназиален етап на 

СУПНЕ според 

ЗПУО 

3. 
Избор на широк кръг факултативни 

часове според интересите на учениците 
СУПНЕ 

Ученици по новата 

програма на ЗПУО 

4. 

Работа по проекти / проектобазирано 

обучение в часовете по отделните 

предмети /, обхващане на учениците в 

международни проекти /напр. по ЕП 

Еразъм+, КД 2/, 

 

Участие в доброволческа програма на 

Немската комисия Юнеско „kulturweit“ 

 

Поддържане на партньорства, 

ученически обмен между Германия - 

България и Швейцария - България. 

 

Възобновяване на дейността на 

училищно радио и училищен вестник. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Всички ученици в 

СУПНЕ 

5. 

Участие на учениците в извънкласни 

форми / Програма „Твоят час“,  “Уча и 

успявам”/ 

Педагогически 

специалисти, 

външни 

ръководители 

Всички ученици в 

СУПНЕ 
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6. 

Работа с изявени ученици, подготовка за 

конкурси и състезания /Спортни 

мероприятия вкл. на сдружение “BG 

Бъди активен”, Лингвистично  кенгуру, 

състезание по творческо писане, 

състезание Хипо, олимпиади на 

различно ниво и към различни 

организации,състезание  Spelling Bee, 

състезание “Знам и мога”, 

математически състезания/ 

Педагогически 

специалисти 
Изявени ученици 

7. 

Осигуряване условия за допълнителна 

консултация с цел: 

o подкрепа на индивидуалността на 

всяко дете, съобразно неговите 

силни страни, за развитие 

потенциала на детето 

o осигуряване на възможност за 

допълнително обучение на 

ученици, срещащи затруднения 

при усвояване на учебния 

материал 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Всички ученици в 

СУПНЕ 

8. 

Обвързване на образованието в 

гимназиален етап при избора на 

профили с нуждите на пазара на труда 

СУПНЕ 
Ученици в 

гимназиален етап 

9. 

Сътрудничество с чуждестранни фирми 

в България, НПО с цел практикуване на 

чуждите езици в реална среда / 

учениците участват като доброволци 

или като преводачи и сътрудници при 

организиране на събития / 

СУПНЕ 

учители по езиците 

Училищното 

настоятелство 

Чуждестранни 

фирми 

 

Ученици в 

гимназиален етап 

10. 

Сътрудничество в образователния 

процес с хора на изкуството, учени, с 

фондации и културни институции за 

вдъхновение и  стимулиране на научно-

СУПНЕ Всички ученици 
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творческия потенциал 

11. 

Изнесени уроци в музеи, библиотеки и 

други институции с цел учене в 

атрактивна среда 

СУПНЕ Всички ученици 

12. 

Въвеждане на интерактивни методи и 

ИКТ в класната стая по всички учебни 

предмети 

СУПНЕ Всички ученици 

13. 

Обучение чрез ролеви игри и 

ситуационно разиграване на житейски 

ситуации 

Педагогическите 

специалисти 

Фондация 

„Джуниър 

ачийвмънд“ 

други 

Всички ученици 

14. 

Включване на Училищния парламент 

активно в училищния живот: 

 Участие в дежурствата в 

училище; 

 Организиране на 

вътрешноучилищни конкурси; 

 Организиране на 

благотворителни кампании; 

 Развиване на младежкото 

лидерство; 

 Установяване на връзки между 

по-големи и по-малки ученици с 

цел подпомагане и приобщаване 

в училищния живот 

 Участие в училищното 

самоуправление 

СУПНЕ 

Училищен 

парламент 

Педагогически 

съветник 

Ученици ІІ – ХІІ клас 
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ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В СУПНЕ 

 

Въведение: 

Функционалната грамотност може да се разглежда в две измерения: като прилагане на знанията по 

четене, писане (и смятане) в ежедневието, за изпълнението на различни по характер задачи; като 

наличие на необходими знания и умения за упражняване на определени функции, сред които най-

важна е функцията на трудещ се човек. Затова функционалната грамотност е основополагаща и в 

провежданото периодично международно изследване PISA, като се определя като способността на 

учениците да използват знания и умения в ключови познавателни области, като анализират, 

осмислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки до реалните. 

Функционалната грамотност от своя страна е основата за развитие на комплексната грамотност 

(насочена към създаване, разбиране, тълкуване и критическа оценка на писмена информация), която 

е от решаващо значение за личната, обществена и професионална реализация на човека и 

предпоставка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на икономиката. 

 

Цели: 

 

 Стратегическа цел  

Повишаване на равнището на функционална грамотност на учениците от СУПНЕ.  

 

 Оперативни цели  

1.Създаване на благоприятна среда, в която грамотността да бъде насърчавана и обхващане на 

ученици от различните възрастови групи – начален, прогимназиален и гимназиален етап. 

 

2. Повишаване на равнището на грамотност чрез прилагането на конкретни мерки, свързани с 

повишаване на качеството на обучението и по-конкретно с учебното съдържание и насърчаване на 

четенето. 

 

3. Осигуряване на индивидуална подкрепа на ученици, срещащи затруднения в четенето. 

Мерки в областта на интервенцията  
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                                                                                                                                                   Приложение 6                                                                                                                                                             

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В СУПНЕ 

 

№ Дейност 
За кого е 

предназначен 
Срок Отговорник 

1. 

Диагностициране на 

пропуските и предоставяне 

на допълнително обучение 

по български език и 

литература. 

Ученици в 

СУПНЕ 
м. октомври 

начални 

учител, 

учители по 

БЕЛ 

2. 

Повишаване на мотивацията 

за учене четене през 

свободното време чрез 

формиране на читателски 

клубове /проект „Твоят час”/ 

Ученици в 

СУПНЕ 
м. октомври 

начални 

учител, 

учители по 

БЕЛ 

3. 

 

Организиране и провеждане 

съвместно с РУО на 

ежегодна кампания „Чети с 

мен” 

Ученици от 

всички училища 

в община Русе 

м. ноември  

4. 

Изграждане на класови 

библиотеки, избор на 

библиотекар на класа 

Ученици от 

начален етап 
м. ноември 

Начални 

учители 

5. „Пусни книга на свобода” 
ученици от 

начален етап 

През учебната 

година 

Начални 

учители 

6. 

„Пътуващи сандъчета” - 

/размяна на книги между 

класовете/ 

Ученици в 

СУПНЕ 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

7. 

Училищна седмица на 

четенето /да съвпадне с 

националната седмица на 

четенето чрез организиране 

на читателски маратон, 

състезания по правопис и 

краснопис, „Деца четат на 

деца”;”От приказка в 

Ученици в 

СУПНЕ 
м. декември  

Начални 

учители, 

учители по 

БЕЛ, учители 

по чужди 

езици 
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приказка” 

Дискусии за книги, 

„Окупирай библиотеката”; 

четене на три езика и др. / 

8. 

Четене на различни места – в 

градската библиотека, в 

парка, в градинката, сред 

гората 

Ученици в 

СУПНЕ 
м. април 

Начални 

учители, 

учители по 

БЕЛ, учители 

по чужди 

езици 

9. 

Отбелязване на Седмицата на 

детската книга чрез 

организиране на конкурси, 

състезания между класовете, 

изложби с любими книги или 

илюстрации, „Библиотекар за 

един ден”, „Музей на книгата 

– да се потърсят стари 

издания на книги и да се 

подредят в специален кът в 

медиотеката” 

Ученици в 

СУПНЕ 
м. април Библиотекар 

10. 

Организиране на състезание 

за най-много прочетени 

книги в паралелките и 

връчване на грамота 

„Приятел на книгата”-(от 

Българска асоциация по 

четене) 

Ученици в 

начален етап 

през учебната 

година 

Начални 

учители 

11. 

Започни часа със 

стихотворение ( Разкажи 

твоята страничка) 

5-8 клас   

12. 

Универсалният език на 

поезията ( П. Славейков и  Х. 

Хайне) 
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ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СУПНЕ 

 

Усъвършенстването на професионалната компетентност на педагогическите специалисти е 

процес на непрекъсната подготовка за повишаването на квалификацията в съответствие с 

професионалния им профил, което подпомага пълноценната им професионална реализация и 

кариерно развитие. 

Според Раздел ІІІ на ЗПУО, чл. 221, Раздел ІІ, ал.1, т. 4 и ал. 2. т.4 и КТ чл. 228а и чл. 228б 

педагогическите специалисти имат право и задължение да повишават квалификацията си, а 

работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване на квалификацията им 

по програми за: 

1.  продължаваща квалификация в не по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране за 

всеки педагогически специалист; 

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични 

часа годишно за всеки педагогически специалист. 

ЦЕЛИ: 

 

1.  Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в 

училището. 

2. Повишаване на квалификацията и с цел напредъка на децата и учениците, както и подобряване на 

образователните им резултати.  

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

4.  Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите. 

5.  Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и 

нужда. 

6. Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материално стимулиране , 

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

 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

  

1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;  

2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, 

лектории и др.; 

 3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 

педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на образованието; 
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 4. професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;  

5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на 

педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, открити уроци, 

обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;   

6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни 

практики или постижения. 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се 

присъждат квалификационни кредити. СУПНЕ е длъжно да осигури условия за повишаване на 

квалификацията на всеки отделен специалист не по-малко от 16 часа годишно. Осъществява се от 

екип от педагогически специалисти с висока квалификация. В училището работят двама учители с 

присъдена образователна степен „доктор“ и двама докторанти, учители с първа и втора ПКС, 

специалисти ИКТ и заместник-директори, чиито компетентности в областта на методиката и 

педагогиката позволяват да бъде реализирано висококачествено обучение. 

                                                                                                                                                   Приложение 7                                                                                                     

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейност Предназначение Срок 

1. 

Семинар върху нормативната база – 

ЗПУО, държавните образователни 

стандарти 

Всички педагогически 

специалисти 

Септември 

2016 

2. 

Запознаване с учебни планове, 

учебни програми и годишно 

тематично разпределение за І и V 

клас 

Учители, преподаващи в 

І и в V клас 

Септември 

2016 

3. 

Тренинг за изграждане на позитивна 

среда в класната стая, за подобряване 

на комуникацията с учениците, 

базирана на позитивна дисциплина 

Всички педагогически 

специалисти 

Модулно 

през 2016-

2017 

4. 
Семинар за ефективни стратегии за 

управление на класната стая 

Класни ръководители, 

начални учители 
2016-2017 

5. 
Практикум за приложение на ИКТ за 

работа с електронни платформи 

Всички педагогически 

специалисти 

Модулно 

2016-2017 
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6. 

Приложение на проектобазирано 

обучение в различни учебни 

дисциплини 

Учители 2016-2017 

7. 

Запознаване с промените в 

книжовния български език според 

приетите нови езикови правила, 

съгласно националната стратегия на 

БКЕ / Речник на БАН 2012 / 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

8. 
Обмяна на добри практики с други 

училища – кръгла маса 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

9. 

Практикум по разработване на 

професионално портфолио на 

учителя 

Учители 2016-2017 

10. 

Семинар за разработване на 

ученическо портфолио и умения за 

самооценка на ученика 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

11. 

Дискусия на тема нови методи на 

оценяване, формиращо оценяване и 

функционална грамотност 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

12. 

Майсторски клас като интерактивна 

форма на обучение на учители-

новатори чрез представяне на 

педагогическите им постижения, 

споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на 

актуални тенденции и прилагане на 

иновативни технологии и практики 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

13. 
Открити уроци с приложение на 

интерактивни методи 
Учители 2016-2017 

14. 
Организиране на научни 

конференции 
Учители по чужди езици 2016-2017 

15. 

Тренинг за решаване на конфликти и 

намаляване на агресията – 

педагогически съветник 

Всички педагогически 

специалисти 
2016-2017 

16. Училище за родители – семинар с Всички педагогически 2016-2017 
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Училищното настоятелство за 

проблемите на отношенията родител 

– ученик - учител 

специалисти 

17. 
Обучение на учители по програма 

Еразъм + 

Педагогически 

специалисти 
2016-2017 

 

Според чл. 224, ал. 1 повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във 

форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и 

препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната 

политика.  

Постигнатите компетентности се отразяват в професионалното портфолио на педагогическия 

специалист. Портфолиото подпомага атестирането и самооценката на педагогическия специалист. 

 

 

                                                                                                                                                   Приложение 8                                                                                                         

ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Педагогическите специалисти в СУПНЕ участват и в програми за повишаване на квалификацията 

си, организирани от РУО и други образователни институции, за което получават квалификационни 

кредити. Министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на 

информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

 

ПЛАН ЗА ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В СУПНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА 

 

№ 

по 

ред 

Тема 

Продължител

ност на 

обучението в 

дни 

Учители от СУПНЕ” Фридрих Шилер” 

1 
Ученическите писмени 

текстове в ІІІ-ІV клас 
1 ден 

Весела Христова 

Пламенна Токаджиева, 

старши начални учители 

2 

Методика на работа върху 

текстови задачи по математика 

в І - ІV клас 

1 ден 

Веселин Досев 

Нина Стефанова, 

начални учители 

3 

Диагностика на езиковото и 

литературното развитие на 

учениците от І до ІV клас. 

Форми, методи, 

инструментариум за 

1 ден 

Милена Цакова 

Татяна Стоянова, 

старши начални учители 
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преодоляване на установените 

дефицити 

4 

Ефективност на подготовката 

на учениците при целодневна 

организация на учебния процес 

- решаващо условие за 

качествено основно 

образование 

1 ден 

Росица Василева 

Мими Русчуклиева, 

старши учители в ПИГ 

5 

Приобщаващо образование или 

едно училище за всички. От 

визията и философията към 

промяна на процеса на 

оценяване 

1 ден 

Жулиета Иванова, педагогически 

съветник 

Мариета Георгиева, начален учител 

6 

Методи и подходи за решаване 

на конфликтни ситуации в 

училище 

1 ден 

Валентин Лилов, старши начален учител 

 

Веселка Симеонова, старши учител по 

английски език 

7. 
Проектно-базирано обучение 

по български език и литература 
1 ден 

Цветелина Цветанова – Цанева, 

старши учител по български език и 

литература 

8. 

Литературни и социокултурни 

компетентности в програмата 

за V клас (общообразователна 

подготовка) 

1 ден 
Огнян Джоричев, старши учител по 

български език и литература 

9. 

Внедряване и използване на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии в 

часовете по чужд език. 

Създаване и използване на 

дигитални учебни ресурси. 

1 ден 

Ана Цветкова, 

Ирина Няголова, старши учители по 

немски език 

 

Емилия Георгиева, старши учител по 

английски език 

10 
Портфолио на учителя по чужд 

език в електронен вид 
1 ден 

Юлияна Иванова, 

Звезделина Рангелова, 

старши учители по немски език 

 

Николай Маринов, 

учител по английски език 

11. 
Реализиране на мотивиращо 

обучение по математика 
1 ден Соня Белчева, ст.учител по математика 

12. 

Водене и съхранение на 

задължителна училищна 

документация. Изисквания на 

стандарта за информацията и 

документите 

1 ден 

Пепа Балкова, 

Теодора Иванова, зам.-директори по 

учебната дейност на училището 
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13. 

Форми на обучение - 

нормативни изисквания, 

специфики и подходи при 

организация и провеждане на 

училищно ниво 

1 ден 
Стоянка Тодорова, зам.-директор по 

учебната дейност на училището 

14. 

Управленско моделиране на 

професионалното поведение на 

учителите  

1 ден 
Искра Иванова, 

директор на училището 

15. 

Методика на обучението на 

децата и учениците по 

безопасност на движението по 

пътищата  

1 ден 

Десислава Николова, старши начален 

учител 

Елка Цонева, начален учител 

Нина Стефанова, начален учител 

 

 

 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА РИТУАЛИЗАЦИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

 

Символите на СУПНЕ са: училищното знаме и ученическата униформа с емблема. Училищното 

знаме се изнася при откриване и закриване на учебната година и при отбелязване на следните 

празници: Национален празник, Патронен празник и 24 май. Ученическата униформа е знак за 

принадлежност към училището и се носи задължително от учениците по време на учебните занятия 

и на училищни и официални празници и тържества.  

Химните на РБългария, ФРГермания и Европейския съюз и на славянската писменост и култура се 

включват традиционно в ритуала на следните училищни тържества: 

1. Откриване на учебната година, патронен празник – химн на Р България, химн на ФР 

Германия и на Европейския съюз; 

2. Връчване на Немските езикови дипломи – химн на Р България и на ФРГермания; 

3. 24 май – химн на братята Кирил и Методий; 

4. Връчване на дипломите за завършено средно образование – химн на РБългария. 

 

ЦЕЛИ: 

1. Възпитание в дух на уважение към училищната институция и училищен патриотизъм. 

2. Изграждане на единна училищна общност, включваща ученици, учители и родители. 

3. Изграждане на здрава емоционална връзка на учениците с училището с цел преодоляване на 

изтичането им след завършване на VІІ клас. 

4. 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 
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народи, чиито езици се изучават в училището чрез трайно въвеждане отбелязването на 

българските, немски и английски празници в училищния живот. 

5. Морално стимулиране на учениците за повишаване на резултатите от учебния труд.  

6. Мотивиране на учителите за активно и отговорно участие в живота на училищната общност. 

 

                                                                                                                                                   Приложение 9                                                                                                                                          

ПЛАН ЗА РИТУАЛИЗАЦИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

 

Дейности 
Участници/Пред

назначение 
Срок 

Тържествено откриване на учебната 2016-2017. 

Връчване на специално подготвени големи книжни 

фунии с лакомства на първокласниците по паралелки 

от официални лица или немски доброволец по немски 

обичай (Schultüte). 

- всички ученици 

     - всички 

първокласници, гости 

и родители 

15.09.2016г. 

Отбелязване на Международния ден на европейските 

езици с различни мероприятия (плакати, презентации, 

дискусии и др.) 

Всички ученици и 

учители по чужди 

езици 

26.09.2016г. 

Международен ден на музиката и поезията-концерт на 

училищно ниво и литературни четения. 
А. Анчева 30.09.2016г. 

Отбелязване на Националния празник на ФРГермания. 

(викторини, презентации, плакати, песни и стихове) 
Учители по НЕ 03.10.2016г. 

Международен ден на учителя- плакат, изложба с 

ученически рисунки 

МО по изкуствата, 

МО БЕЛ 
05.10.2016г. 

Вси светии Helloween (Ученически маскарад, 

запознаване с традициите, свързани с празника и 

произхода му,тематична украса на класната стая, 

приготвяне на традиционни ястия, занимателни игри и 

конкурс за най-добре маскиран ученик.) 

Учители по АЕ 31.10.2016г. 

Ден на народните будители /презентация, кът във 

фоайето; дейности, предвидени в разпределенията за 

часа на класа/ 

МО БЕЛ, МО КР, 

библиотекар 
01.11.2016г. 

Отбелязване рождения ден на патрона на училището 

Фридрих Шилер с различни мероприятия (викторина, 

състезание между класовете, рецитал, театрално 

Учители по НЕ 10.11.2016г. 
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представление, плакати, презентации) 

Денят на Св.Мартин. Учениците от начален курс 

изработват книжни фенери и с тях се провежда 

шествие. 

Учители по НЕ 11.11.2016 г. 

Коледа по света – благотворителен базар и тържества. 

Изработване от учениците на различни тематични 

сувенири, които се продават с благотворителна цел. 

Ученически 

парламент 
19-23.12.2016г. 

169 години от рождението на Христо Ботев. 

(презентации, плакати и рецитал) 
Т. Даневска 09.01.2017г. 

Св. Валентин - кутия с валентинки В.Симеонова 14.02.2017г. 

Поклон пред Васил Левски(конкурс, презентация, 

изложба) 

Ю. Митева, 

 Т. Даневска,  

Д. Варамезова,  

Г. Панова 

17.02.2017г. 

Кукерски празник –организира се конкурс за кукерски 

маски, презентации и изложби по класове 

МО БЕЛ ,  

М. Георгиева,   

Г. Панова,  

Д. Варамезова 

02. 2017г. 

Честване на немския карнавал- Fasching. Учениците от 

начален етап се маскират. 
Учители по НЕ 02-03.2017 

Баба Марта – учениците от начален етап изработват 

мартенички, които биват изложени във фоайето на 

училището и след това се организира благотворителен 

базар с тях 

МО – нач. учители 

 
01.03.2017г. 

Национален празник на България – организират се 

викторини, изработват се тематични табла, правят се 

дискусии. 

Н. Чакъров, Ю. 

Митева, 

Ж.Иванова,Ученическ

и парламент, кл. 

ръководители 

(предложения) 

03.03.2017г. 

Празници на детската книга за отбелязване на Деня на 

детската книга. 

М. Георгиева, Т. 

Даневска,  Д. Станева 
10.04.2017 

Тържествен концерт-спектакъл по случай патронния 

празник на училището 

Комисия по 

художествено-

творческата и 

празничната дейност 

28.04 
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По случай патронния празник на училището да се 

учреди ежегодна награда, която се присъжда на учител 

и ученик за високи постижения в учебната работа 

Ръководството 

УН 

Училищен парламент 

 

Великден – презентация, конкурс за най- красиво 

великденско яйце, базар. 

Ученически 

парламент, Учители 

НК 

10-13.04. 

Ден на Европа  - презентация, кът във фоайето 
Учителите по история 

и география 
9.05 

Изпращане на абитуриентите от Випуск  2017 година. 

Тържество в двора на училището. 

Ученически 

парламент.Ж.Иванова 
12.05. 

ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И 

БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. Тържествен концерт в 

двора на училището. 

 

Комисия по 

художествено-

творческата и 

празничната дейност 

24.05 

Тържество за раздаване на удостоверенията 

за завършен І-ви клас 

 

ЗДУД, 

 кл. ръководители на 

І-ви клас 

24.05 

Тържество за раздаване на удостоверенията за 

завършен ІV клас 

ЗДУД, класните 

ръководители на ІV 

клас, А. Анчева, Ц. 

Маркова 

31.05 

Тържествено връчване на немските езикови дипломи 

 

Преподаватели в 

12ЛК. 
05.2017 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България 

– презентация 
Учители по история 02.06 

Тържествено връчване на Дипломи 2017 г.на всички 

зрелостници 
ЗДУД,комисия 06.2017 

Традиционно връчване лично от директора на грамоти 

на ученици и благодарствени писма до родителите на 

учениците за високи постижения на различни видове 

състезания и конкурси и изразяване на публична 

похвала. 

Изявени ученици 

На заседанията 

на ПС през 

годината 
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V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЕДИННА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ 

           

          В СУПНЕ „ Фр. Шилер” по традиция  се осъществява дългосрочна стратегия за работа с 

родители, родителски общности, образователни, социални и културни институции с отношение 

към образованието и възпитанието на младото поколение.  Тази традиция изцяло се вписва в духа 

на  Закона  за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 

от 1.08.2016 г.) В гл.10, чл.208-209 са разписани посоките за работа с родителите, съобразно техните 

права и задължения и взаимодействията им с  училищната институция. Законът отчита важната 

роля на родителите в образователно-възпитателния процес и необходимостта от засилване на това 

взаимодействие както в индивидуален, така и в общностен аспект. Работата с родителските 

общности е от ключово значение за развитието на училището, за осъществяване на неговите 

образователни и възпитателни политики. Особено значение в това отношение са имали и ще имат 

училищните настоятелства и класните родителски активи, основанията и насоките за работа с 

които са зададени в гл. 17чл.306-309 от Закона. Ролята на училищното настоятелство и 

взаимодействието на учителския колектив с него ще става все по-определяща по отношение на 

развитието материално-техническата база на училището, извънкласните дейности, празничния 

календар, цялостната възпитателна работа. 

 

ЦЕЛИ :  

1. Създаване на  единно образователно, възпитателно и културно пространство между 

ученици, родители и учители в Дойче шуле,  формиращо чувство за единство и 

принадлежност към традициите, ценностите и перспективите на училището. 

 

2. Осъществяване на  дългосрочна стратегия за работа с родители, родителски       

общности, образователни, социални и културни институции с отношение към 

образованието и възпитанието на младото поколение. 

 

3. Иницииране 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. 

 

4. Постигане на позитивна дисциплина и по-добро качество на образователно 

възпитателния процес чрез набелязване  и осъществяване заедно с родителската 
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общност( Училищно настоятелство, Обществен съвет, родителски активи и др.) на 

материални и организационни мерки . 

 

5.  Подобряване на педагогическата и психологическа подготвеност на родителите предвид 

изключителната роля на семейната среда в израстването и развитието на ученическата 

личност. 

ФОРМИ: 

Формите на работа са свързани с взаимодействието на трите страни на училищната система – 

училище – ученици – родители. Активното включване на родителските общности, на 

инициативата, компетентностите на родителите е много важно за изграждане на 

образователно и възпитателно пространство. 

1. Работа по съвместни проекти. 

2. Осигуряване на материално-технически средства за развитие на училищната база, за 

подобряване на дисциплината, за ритуализацията на училищния живот. 

3. Съвместни дейности по осигуряване на дарители и спонсорства. 

4. Съвместни дейности с ученическия младежки съвет. 

5. Дейности в областта на  родителската просвета. 

6. Съвместни дейности на училищното настоятелство и младежкия парламент. 

 

                                                                                                                                                 Приложение 10                                                                                                                                                       

ПЛАН ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЕДИННА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ 2016/2017 

 

№ Дейности Предназначение Срок 

1. 
Родителските срещи – лектории по 

родителска просвета 
Родители 1-12 кл. X. 2016 

2. 

Родителят в часа на класа: Ще ви 

разкажа за предизвикателствата на 

моята професия 

Родители и ученици 5-

12 кл. 
IX- VI.2016 

3. 

Изработване съвместно с 

родителските активи на поставки за 

мобилни телефони във всяка класна 

стая 

Ученици 

1-12 кл. 

IX-X.2016 

 

4. 
Изготвяне на план за необходимите за 

спонсориране дейности на училището 

Училищно 

настоятелство, учители 

X-XI.2016 
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1-12 кл. 

5. 

Избор на родителски класни активи и 

представители в училищното 

настоятелство 

Родителски активи, 

ученици 
IX .2016 

6. 

Сформиране на Обществен съвет към 

СУПНЕ „Фр. Шилeр“ и изработване 

на Етичен кодекс на училищната 

общност 

Ръководство, родители, 

ученически парламент 
XI-III 2017 

7. 

Редовни срещи на Училищното 

настоятелство с Училищния 

парламент с цел координиране на 

съвместни дейности 

Училищно 

настоятелство, 

Младежки парламент 

5-12 кл. 

X -VI. 

2016/2017 

8. 

Организиране на съвместни 

благотворителни прояви като Коледен 

училищен бал, Коледен базар, както и 

на класни празници 

5-12 кл. 
X-VI 

2016/2017 

9. 

Организиране на съвместни спортни 

мероприятия с ученици и родители 

( Лекоатлетически турнир, футболен 

или волейболен турнир и др.) 

Родители , учители, 

ученици 5-12 кл. 

X- VI 

2016/2017 

 

10. 

Участие на родителските общности в 

рекламните дейности на училището и 

в училищните медии и средствата за 

масова информация 

Учители, родители 
X-VI 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-

ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В СУПНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪВРЕМЕНЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

ЦЕЛИ 

1. Използване и отговаряне на високите съвременни изисквания за създаване, обработка, 

разпространение и използване на електронната информация за улесняване на учебната и 

управленската дейност.  

 

2. Улесняване комуникацията и осъвременяване на обмена на електронни документи в 

администрацията, както и между администрация и учители. 

3. Достъп на ученици, родители и учители до важната информация на училището – прием, 

униформи, постижения на ученици и др.  

4. Подготовка за работа с бъдещата електронна платформа от МОН, в която ще се събират 

всички сведения за всеки отделен ученик и предстоящото задължително навлизане на 

електронни дневници и електронни бележници. 

5. Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.  

6. Използване на електронно учебно съдържание. 

7. За правилното функциониране и запазване във времето на новозакупената техника в 

компютърните кабинети е необходимо дооборудване на компютърните зали в училището с 

удобни столове и маси, проектори, монтирани на тавана, освежаване на стените на кабинетите 

и добавяне на оперативна памет на сървъра в единия компютърен кабинет. 

8. Въвеждане  на  иновативни  технологии  в  образованието    реализирано    в  училището. 

9. Превръщане    на    училищната    библиотека    в  информационен център, чрез  използване  на  

съвременна  IT  техника и  обогатяване на библиотечния фонд.  

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

например увеличаване паметта на всички лаптопи, използвани за провеждането на НВО, ДЗИ, 
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в компютърните кабинети и по катедри. 

11. Видеонаблюдение с цел подобряване на пропускателния режим в училището и засилване на 

сигурността на учениците и персонала в СУПНЕ. 

12. Провеждане на проучване сред педадгогическия колектив за предпочитани вътрешни 

квалификационни курсове, свързани с използването на ИКТ в образованието и последващо 

провеждане на желаните квалификационни курсове. 

                                                                                                                                                 Приложение 11                                                                                                                                                   

ПЛАН ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИКТ В УЧИЛИЩЕТО 

 

№ Дейност 
Предназначена 

за 
Срок Организирана от 

1. 

Поетапно закупуване 

на техника и 

лицензирани програми 

(операционна система, 

офис-пакет и 

антивирусни 

програми) със 

съвременни параметри 

за учебните стаи 

(лаптопи, проектори, 

принтери), 

администрация и 

учителска стая 

Всички ученици, 

учители, 

ръководство, 

администрация в 

СУПНЕ 

до края на 2017 г. 

Ръководство, РНИКТ и 

учители по 

информатика и ИТ 

2. 

Създаване на 

виртуално мрежово 

устройство за 

улесняване обмена на 

електронни 

документи в 

администрацията, 

както и между 

администрация и 

учители 

Всички учители 

и администрация 

в СУПНЕ 

юни, 2017 г. 

Ръководство на СУПНЕ 

и Цифрови медийни 

системи ООД 
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3. 

Обновяване 

информацията на 

сайта на СУПНЕ 

Всички 

родители, 

ученици и 

учители в 

СУПНЕ 

постоянен 

РНИКТ и комисия по 

подържането на сайта 

на СУПНЕ 

4. 

Оборудване на 

учителската стая с 

повече и съвременни 

компютри, принтери 

и монтиране на 

проектор на тавана. 

Всички учители 

в СУПНЕ 
до края на 2017 г. Ръководство на СУПНЕ 

5. 

Пускане в действие 

на новоизградената 

безжична мрежа в 

училището 

Всички ученици 

и учители в 

СУПНЕ 

декември 2016 г. 

МОН със съдействието 

на РНИКТ и Цифрови 

медийни системи ООД 

6. 

Абониране за 

различни издания на 

електронни учебници 

и електронни 

платформи с 

разработени уроци и 

помощни учебни 

материали 

Всички ученици 

и учители в 

СУПНЕ 

постоянен 
Всички учители и 

ръководство в СУПНЕ 

7. 

Козметични ремонти 

на компютърните 

кабинети и 

закупуване на нови и 

удобни за учениците 

столове и маси, 

закупуване и 

монтиране на 

допълнителна памет 

за сървъра в единия 

компютърен кабинет. 

Всички ученици 

в СУПНЕ 
юли, август 2017 г. Ръководство на СУПНЕ 

8. Осигуряване на Всички ученици до края на 2020 г. Ръководство СУПНЕ, 
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оптимално 

количество 

интерактивни дъски с 

подходящи програми 

към тях за различните 

учебни дисциплини . 

и учители в 

СУПНЕ 

всички педагогически 

специалисти 

9. 

Увеличаване броя на 

работните места с 

преносими компютри 

в медиотеката, 

предоставяне на 

цветен принтер за 

нуждите на 

учениците 

Всички ученици 

и учители в 

СУПНЕ 

до края на 2017 г. 

 

Ръководство на 

СУПНЕ, РНИКТ 

 

10. 

Закупуване и 

монтиране на 

необходимия хардуер 

за надграждане 

характеристиките  на 

наличните лаптопи 

Всички ученици 

и учители в 

СУПНЕ 

до април 2017 г. 

Ръководство на 

СУПНЕ, 

Настоятелство, РНИКТ 

11. 

Закупуване и 

монтиране на 

необходимата 

техника за 

видеонаблюдение и 

подобряване на 

пропускателния 

режим в училището 

Всички ученици 

и работещи в 

СУПНЕ 

до края на 2020 г. 
Ръководство на 

СУПНЕ, Настоятелство 

12 

Създаване и 

провеждане на анкети 

за проучване сред 

педадгогическия 

колектив за 

предпочитани 

вътрешни 

Всички учители 

в СУПНЕ 
до края на 2020 г. 

педагогическите 

специалисти от катедра 

„Математика, 

информатика и ИТ”, 

които желаят да водят 

квалификационнен курс 
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квалификационни 

курсове, свързани с 

използването на ИКТ 

в образованието и 

последващо 

провеждане на 

желаните 

квалификационни 

курсове. 

 

 

 

ЕСТЕТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРИОРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СГРАДАТА 

НА СУПНЕ „ ФР. ШИЛЕР” 

 

Основни цели. 

1. Да се формира подходяща среда за създаване на позитивна нагласа и отключване 

на творческия потенциал на учениците. 

2. Създаване на условия и поле за творческа изява на талантливи ученици като преки 

участници при формиране интериора на училището. 

3. Насърчаване и стимулиране на стремежа към по- високи личностни постижения. 

4. Осъзнаване на необходимостта от създаване на естетическа среда за правилно 

формиране и израстване на личността.  

                                                                                                                                                 Приложение 12                                                                                                                                                      

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕСТЕТИЗАЦИЯ: 

№ Дейности Предназначение Срок Отговорник 

1 

Във всички коридори с изключение на 

големите от първи и втори етаж да се 

монтира коркова лента под равнището 

на вратите, където да се поставят 

рисунки, проекти и др. материали. 

1-12 клас 29.11 
Евлоги 

Димитров 

2 

Големият коридор на първи етаж да се 

декорира със стенни рисунки на деца от 

начален курс. 

1-4 клас Втори срок Панова 
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3 

Стъклените витрини на малкия коридор 

на първи етаж да се декорират с 

витражи и графити 

7-12 клас Втори срок 
Варамезова, 

Панова 

4 

Големият коридор на втори етаж да се 

оформи като пространство за постоянна 

експозиция от маслени картини на 

ученици. 

3-12 клас ноември 
Евлоги 

Димитров 

5 

 

 

 

 

Малкият коридор  на втория етаж да 

остане пространство за  експозиция на 

детски рисунки на победители в 

конкурси и спечелили стипендии за 

талантливи деца. 

 

 

1-12 клас 

 

 

 

постоянен 

Варамезова, 

Панова, 

Стойнова 

6 

 

 

Коридорът на четвърти етаж да се 

декорира с графити стенописи 

7-12 клас 

 

 

Втори срок 

 

 

Варамезова 

7. 

 

7.1 

 

 

7.2 

Във фоайето на училището да се 

предвидят две табла „ Наша гордост” 

Едно постоянно със снимки на 

завършили ученици с изключителни 

постижения 

И второ табло със снимки на ученици с 

постижения от настоящата година 

 

 

1-12 клас 

 

1-12 клас 

 

 

постоянен. 

 

 

Кл. р- ли 

8 

Да се ремонтират подвижните табла/ 

паравани и да се използват за изложби в 

двора и други помещения в и извън 

училището. 

1-12 клас октомври 
Евлоги 

Димитров 

9 

Наличните бели дъски да се използват 

за информационни табла и подменящи 

се изложби във връзка с празничния 

календар на училището 

1-12 клас постоянен 
Учит. 

Колектив 

10 

Организиране на конкурси сред 

учениците за най-добър интериорен 

проект. 

3 – 12 клас 30.10 
Варамезова, 

Панова 
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                                                                                                                                                 Приложение 13                                                                                                                                                      

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕФЕКТИВИЗИРАНЕ НА УЧЕБНАТА СРЕДА И  ОБНОВЯВАНЕ 

НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 

 

 

 

 

 

№ Дейности 
Предназначе

ние 
Срок Отговорник 

1 

Въвеждане в употреба на всички налични 

маси и столове за обзавеждане на класните 

стаи. 

Ученици от 

начален етап 

м. 

септември 

Училищното 

ръководство 

2. 
Набавяне на ергономични столове за двата 

компютърни кабинета 

За компютър-

ните кабинети 

До края на 

учебната 

година 

Училищното 

ръководство 

3 Поставяне на висящи стойки за проектори 
За класните 

стаи 

До края на 

учебната 

година 

Училищното 

ръководство 

4 

Ремонт на физкултурния салон според 

направените предписания от контролните 

органи. 

- 

До края на 

учебната 

година 

Училищното 

ръководство 

5 
Изготвяне на проект  и кандидатстване за 

строителството на нов физкултурен салон 
- 

До края на 

учебната 

година 

Училищното 

ръководство 

6 Текущи ремонти - 
През 

ваканциите 

Домакин, 

работници 

7 

Обогатяване на библиотечния фонд с 

произведения на български класици за 

ДЗИ – “Библиотека за ученика” 

Всички 

ученици в 

училище 

През 

учебната 

година 

Библиотекар 

8 

Сключване на застраховка на учениците по 

паралелки с опция за “Гражданска 

отговорност”. 

Всички 

ученици в 

училище 

м. ноември 

2016 г. 

Кл. 

ръководи-

тели 
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VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТО  

 

ЦЕЛИ: 1. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата.         

      2. Формиране у учениците на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за 

успешната адаптация към живота. 

    3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

За изпълнението на програмата е определена Училищна комисия по безопасност на 

движението 

Всички работещи в училището са задължени да съдействат  за реализиране на планираните в 

програмата мерки. 

                                                                                                                                                 Приложение 14                                                                                                                                    

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТО 

 

№ Дейност (мярка) за контрол 

Отговорен 

изпълнител 

Контрол по 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

1 

Обучението на учениците по правилата за безопасно 

движение да се организира и провежда в съответствие с 

актуалните учебни програми и актуален Закон за 

движението по пътищата 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

 

По утвърден 

график през 

учебната 

2016/2017 г. 

 

 

 

2 

Учебният материал да се преподава по утвърден график 

и  съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки клас 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

По утвърден 

график през 

учебната 

2016/2017 г 
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комисия БДП 

 

3. 

Редовно да се провеждат задължителните часове по 

безопасност на движението, като преподаденият 

материал се отразява в дневника на класа 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

По график 

през учебната 

2016/2017 г 

4. 
Интегриране обучението по безопасност на 

движението с другите учебни предмети 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП и 

учители по други 

предмети 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

15.09.2016 – 

14.09.2017 

5. 

В началото на учебната година класните 

ръководители, в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в 

района на училището 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

30.09.2016 

6. 

С учениците от I  VIIІ клас учителите, имащи последен 

за паралелката час да провеждат ежедневно " пет-

минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на 

учениците изискванията за безопасност на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата и да 

отразяват проеждането и в дневника на съответната 

паралелка 

Учителите, имащи 

последни часове 

със съответните 

класове 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

15.09.2016 – 

14.09.2017 
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комисия БДП 

Директор 

7. 

След завършване на учебните занятия, учителите на 1-ви 

клас лично да извеждат учениците от класната стая  и да 

ги предадат на родител. В случай, че детето се прибира в 

къщи само – родителят да е декларирал това писмено 

Учители 1-ви клас 

Контрол по 

изпълнението: 

ЗДУД за начален 

етап,  Директор 

 

През годината 

до 30. 09.2016 

до 30.06.2017 

8. 

До края на първата учебна седмица съвместно с 

родителите да се определи най-безопасния маршрут от 

дома до училището и обратно за учениците от I и II клас 

Кл. ръководители 

на  I и II клас. 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

Директор 

До 30.09.2016 

9. 
Припомняне на безопасните маршрути за движение на 

учениците от III и IV клас 

Кл. ръководители 

на  IІІ и IV клас. 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

Директор 

30.09.2016 – 

10. 
Да се провеждат инструктажи по правилата за 

безопасност на движението 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението:Дир

ектор, 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

11. 

В началото на учебната година комисията да направи 

оглед и да изготви предложение за обезопасяване района 

на училището 

комисия БДП 

Контрол по 

изпълнението:Дир

ектор, 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

12. 

Провеждане на срещи с Училищното настоятелство и 

Общестения съвет за обсъждане проблемите на 

безопасност на движението и набелязване на конкретни 

мерки 

Председател на 

комисия БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 
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13. 

Ангажиране родители в оказване на помощ при 

провеждане на мероприятия по безопасност на 

движението 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

14. 

Преди всяко организирано напускане на училищната 

сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения 

и други) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и 

същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се 

спазва Наредба 2 за организиране и провеждане на 

детски и ученически отдих и туризъм на МОН и 

процедурата утвърдена с заповед 420/08.02.2005 на 

директора на училището, от ръководителя на групата 

Учител и 

ръководител на 

групата 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

Директор 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

15. 

 

При възникване на пътно-транспортно произшествие 

(ПТП) с деца и ученици и настъпила смърт, 

задължително да се информира Началника  на 

регионалното управление по образование в срок от 24 

часа 

Председател на 

комисия БДП 

Контрол по 

изпълнението:Дир

ектор 

 

 

 

 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

16. 

 

Да се осигури повишаване на квалификацията на 

учителите, преподавали по БДП 

 

Комисия по 

квалификацията 

Контрол по 

изпълнението:Дир

ектор 

 

15.09.2016-

14.09.2017 

17. 

 

Провеждане на информационни дни, уроци за безопасно 

преминаване по маршрутите на учениците от І до ІV 

клас, тематични часове с представители на полицията, 

изложби, викторини, лекции и други подходящи 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Контрол по 

м. май 2017 г. 
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действия  и съвместни инициативи в дните преди и по 

време на Третата глобална седмица за безопасност на 

движението 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

18. 

Подготвяне и организиране на конкурс за рисунка и 

изложба на тема „Спаси живота на децата” в дните 

на Третата глобална седмица за безопасност на 

движението 

Учители по 

изобразително 

изкуство 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП 

 

м. май 2017 г. 

19. 
Отбелязване на Световния ден за възпоменание за 

жертвите от пътнотранспортни произшествия 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП, 

комисия БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП, 

директор 

 

м. ноември 

2017 

20. 

Във връзка с  дните на “Пешеходната безопасност”, да се 

организират мероприятия с тематика подчинена на 

безопасността  на движението по пътищата и 

последствията от пътнотранспортни проишествия на 

тема ”Не разбивай мечтите си в асфалта”. 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП, 

комисия БДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП, 

директор 

 

м. ноември 

2017 

21. 

Извършване на оценка на маршрута до училище и 

обратно от учениците от начален етап и техните 

родители и предложение от Училищната комисия по 

Класни 

ръководители, 

учители по БДП 

м. ноември 

2017 
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безопасност на движението до Общинската комисия по 

безопасност на движението за отстраняване на 

опасностите в   движението по маршрутите “дом  

училище и обратно” на първокласниците и учениците от 

начален етап. 

 

на Iи IV клас и 

УКБДП 

Контрол по 

изпълнението: 

Председател на 

комисия БДП, 

директор 

 

 

                                                                                                                                                 Приложение 15                                                                                                                                            

ПРОГРАМА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОБУЧЕНИЕ 

В СУПНЕ “ФРИДРИХ ШИЛЕР”, ГР. РУСЕ, 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА. 

 

Целта на програмата е: да бъдат планирани и приложени конкретни мерки за предотвратяване 

на риска, а когато това е невъзможно, да се осигурява защита на педагогическия, непедагогическия 

персонал и учениците в СУПНЕ «Фридрих Шилер», които по друг повод се намират във или в 

близост до мястото, където има риск; степенуване на мерките по приоритет, като се отчита 

установения риск, причините за възникване на опасностите, осъществимостта на решенията и 

възможността за инвестиции; осигуряване контролни действия за изпълнението и ефикасността на 

предприетите мерки. 

За координатор по изпълнението на програмата е определен органът по безопасност и здраве в 

училището, Олга Георгиева. 

Всички работещи в училището са задължени да съдействат за реализиране на планираните в 

програмата мерки. 

№ Дейност (мярка) за контрол 

Отговорен 

изпълнител 

Контрол по 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

1 

Да се изготвят  и утвърдят и поставят на видно място  

инструкции за правилна и безопасна работа в класни 

стаи, кабинети, физкултурни салони и училищен двор, 

работилница в съответствие с нормативните изисквания 

и съобразени с психологическите особености на 

учениците. 

Домакин 

Контрол по 

изпълнението: 

ЗДАСД 

15.09.2016. 
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2 

Да се подменят редовно дефектиралите осветители. Да 

се извършва ежегодна, техническа профилактика на 

осветителните тела. 

Домакин 

Контрол по 

изпълнението: 

ЗДАСД 

Веднага след 

установена 

повреда 

3. 

Персоналът в училището  да бъде информиран за 

рисковете, предпазните мерки, които трябва да се 

спазва и необходимите защитни средства, които 

трябва да използва при своята дейност. 

Домакин 

Контрол по 

изпълнението: 

ЗДАСД 

При 

инструктаж 

на 15.09.2016. 

4. 
Стриктен контрол по спазване на Инструкциите за 

безопасна работа с оборудването. 

Домакин 

Контрол по 

изпълнението: 

ЗДАСД 

15.09.2016 – 

14.09.2017 

5. 

Проследяване на здравословното състояние на 

педагогическия и непедагогически персонал чрез 

периодични профилактични медицински 

прегледи 

Гл. счетоводител 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

В 

съответствие 

с 

нормативните 

документи м. 

юни 2017 г. 

6. 

Инструктаж на персонала по правилата за безопасна 

работа, оказване на долекарска помощ – самопомощ и 

взаимопомощ. 

ЗДАСД 

Гл. счетоводител 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор, 

До  

31.12.2016 г. 

7. 

Да се изготви план за провеждане на обучение за защита 

при бедствия, аварии и критични ситуации. Да се 

запознаят учениците и педагогическия и 

непедагогически персонал с евакуационата схема на 

училищната сграда, да се проиграе планът за евакуация. 

ЗДАСД 

Кл. 

ръководители 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

През годината 

до  

30. 09.2016 г. 

до 

30.06.2017г. 

8. 

Да се изготви план за пожарна безопасност в 

училището, същият да се утвърди от директора на 

училището. С плана да се запознаят всички ученици и 

целият персонал в училището. 

ЗДАСД 

Кл. 

ръководители 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор, 

До 30.09.2016 
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9. 

Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на възпитание, обучение и труд 

от учениците и учителите по съответните учебни 

предмети. Да се водят  книги за регистриране на 

инструктажи по БХТ и ППО 

ЗДАСД 

Касиер- личен 

състав 

Кл. 

ръководители 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

10. 

Да се организира и провежда обучение по правилата за 

безопасност на движението. Да се провеждат 

инструктажи по същата тема  с всички ученици 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

11. 
На всички служители и работници да се осигурява 

работно облекло и ЛПС 

Гл. 

счетоводител, 

Домакин 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

15.09.2016 – 

14.09.2017 г. 

12. 
Да се провеждат измервания на съпротивление на 

уредите за защитна заземителна и мълниеносна защита 

Гл. счетоводител 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

Ежегодно до 

(30.10.2016) 

13. 
Да се провеждат измервания на факторите на работната 

среда и контур-фаза нула ежегодно 

Гл. счетоводител 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

Ежегодно до 

(30.10.2016) 

14. 
Да се провеждат измервания на факторите на работната 

среда  - осветление и микроклимат 

Гл. счетоводител 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

При промени 

в 

помещенията 

15. 

 

Да се заредят с медикаменти, разтвори, превързочни 

материали аптечките за оказване на долекарска помощ 

Гл. 

счетоводител, 
30.09.2016 
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мед. лица 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

16. 

 
Да се проведе обучение  по БХТПО на КУТ 

Гл. счетоводител 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

15.09.2016-

14.09.2017 

17. 

 

Да се проведе обучение за ІV квалифик. група на ел. 

техника – при наличие на щатно място през текущата 

година 

Гл. счетоводител 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

 

18. 

Да се извършва редовна проверка на изправността 

на електрически, отоплителни и вентилационни 

инсталации, която да осигури поддържането на 

подходящи параметри на микроклимата 

ЗДАСД 
15.09.2016-

14.09.2017 

19. 

Периодично да се извършва почистване, 

дезинфекция и проветряване на физкултурните 

салони 

Домакин и  

мед. лица 

15.09.2016-

14.09.2017 

20. 

В часовете по физическо възпитание да се допускат 

ученици само със спортен екип и със спортни обувки 

(гуменки или кецове), съобразно Правилника за 

дейността на училището 

Учителите, 

преподаващи 

ФВС. 

15.09.2016-

14.09.2017 

21. 

Да се играе с гимнастически постелки, които намаляват 

удара при отскоци от уреди или от падания във 

физкултурните салони 

Учителите, 

преподаващи 

ФВС. 

15.09.2016-

14.09.2017 

22. 

Да не се влиза веднага след почистване на подовото 

покритие на физкултурните салони докато не изсъхне, 

за да се избегне подхлъзване и падане 

Учителите, 

преподаващи 

ФВС. 

15.09.2016-

14.09.2017 

23. 
Да не се допуска използване на физически износени 

уреди, криещи опасност от нараняване 

Учителите, 

преподаващи 

ФВС. 

15.09.2016-

14.09.2017 
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24. 
Да се поддържа в изправност закрепването на 

спомагателните части в салоните 
Домакин 

15.09.2016-

14.09.2017 

25. 
Баскетболните табла да бъдат закрепени здраво, a 

футболните врати разчертани на пода 
Домакин 

15.09.2016-

14.09.2017 

26 

Да се запознаят учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал и родителите с правилника 

по осигуряване на БУВОТ в училището 

ЗДАСД 

Кл. 

ръководители 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

До 20.09.2016 

27 

След приключване на учебни занятия, учителите 

задължително да проверяват за забравени включени 

електрически уреди, учебно-технически средства и 

осветление 

Кл. 

ръководители 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

Постоянен 

през учебната 

година 

28 Да се изготви план за работа при есенно-зимни условия 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

30.10.2016 

29 

Да се създадат безопасни условия на обучение и труд 

при извършване на ремонтни дейности от външни 

фирми и организации. 

ЗДАСД 

Контрол по 

изпълнението: 

Директор 

При ремонт 

през учебната 

година 

 

 

VIII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА 

КОМУНИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Цели: 

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. 
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           б/ високото ниво на  обучение и възпитание и креативността на   учениците от І-ви до ХІІ-ти 

клас в училището. 

            в/ висококвалифицираните учители и наличието на добра материална база; 

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.  

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

алтернатива в град Русе и региона. 

                                                                                                                                                 Приложение 16                                                                                                                                                    

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА 

УЧИЛИЩЕТО С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА 

№ Дейност (мярка) за контрол 

Отговорен 

изпълнител 

Контрол по 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

1 

Информиране на медиите /местните печатни и 

електронни издания, телевизия/ за отразяване на  

всички значими за училището събития или 

интересни, нестандартни мероприятия по паралелки. 

Т. Даневска 

През 

учебната 

година 

2 
Публикуване на информацията за значими събития в 

училищния сайт на български и на немски език. 

Комисия по сайт 

и медии 

През 

учебната 

година 

3 
Оповестяване на информацията чрез училищното 

радио и телевизионен канал. 

Комисия по сайт 

и медии 

През 

учебната 

година 

4 

Обновяване на училищния сайт с цел улесняване 

достъпа до информацията за заинтересованите и 

повишаване на неговото  атрактивно оформление/ 

при наличие на средства създаване на нов сайт. 

Ръководството, 

РНИКТ 

До м. 

февруари 

2017 г. 

5 
Публикуване на информация за значимите събития в 

социалната група facebook. 
О. Джоричев 

През 

учебната 

година 

6 Поддържане на facebook-страници на класовете. 
Кл. 

ръководители 

През 

учебната 
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година 

7 

Предоставяне на училищната медиотека за 

провеждане на обучителни семинари и градски 

мероприятия с цел реклама на училището. 

Ръководството 

През 

учебната 

година 

8 
Рекламна дейност, насочена към бъдещите 

осмокласници, с цел привличането им в училище. 
 

м. март –  

м. юни 2017 г. 

9 

Изпращане на покани за представители на местните 

власти и РУО, както и за немските партньори за 

откриване на учебната година, за патронния празник 

на СУПНЕ ”Фр. Шилер” – Русе и др. 

 

През 

учебната 

година 

 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 Чрез бюджета на училището; 

 Чрез средства от училищното настоятелство; 

 Дарения и спонсорство; 

 Чрез кандидатстване по проекти и по национални програми. 

Х. КОНТРОЛ 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е 2020 година. 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база 

на средното образование. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработват годишни планове за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници като приложения към стратегическите цели. 

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

колектива, ученици, родители. 

 

 

Стратегията е приета на заседание на ПС, Протокол № 19 от 10.09.2016 г. 


