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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА 

Стратегията за развитие на 23.СУ „Фредерик Жолио – Кюри” е разработена въз 

основа на нормативната рамка, заложена в националното законодателство в сферата на 

образованието и науката  и насоките, поставени в нормативните документи на 

Европейската комисия за развитие и европейско сътрудничество. 

Съхранявайки национално-културните ценности и прилагайки принципите на 

качествено и ефективно образование, 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” се стреми да 

изгради образ на съвременно, модерно и иновативно училище с доказано име в сферата на 

образованието сред своите партньори и широката общественост. 

В изпълнение на Стратегията са разработени „Планове за действие с финансиране“, 

като основната цел е създаване на възможности за придобиване на ключовите 

компетентности: 

 комуникиране на майчин език; 

 комуникиране на чужд език; 

 математически, научни и технологични компетентности; 

 компетентности в областта на цифровите технологии; 

 придобиване на умения за учене; 

 социални и граждански компетентности; 

 инициативност и предприемачество; 

 културни компетентности. 

С реализиране на дейностите, училището осигурява не само придобиване на 

компентностите, но извежда на преден план и редица преносими, „меки“ умения (напр. 

инициативност, оценка на риска, креативност, критично мислене, контролиране на 

емоциите, работа в екип, решаване на проблеми, поемане на отговорност), които 

осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на 

съвременния човек. 

Отчетът на изпълнението на Стратегията е на базата на заложените приоритетни 

направления 
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Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Отговорници 

и срок на 

изпълнение 

Финансиране Индикатори 

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството и ефективността на училищното 

образование и подготовка 

Изработване и 

утвърждаване на 

цялостна концепция 

за провеждане на 

образователния 

процес:  

 учебен план и 

програми; 

  годишен план; 

  планове  на МО; 

 планове на 

комисии;  

 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

До началото на 

всяка учебна 

година – 15 

септември 

 

Делигиран бюджет 

Разработени и утвърдени 

планове и документи, 

съобразени с нормативната 

уредба и съобразени с новите 

условия за работа в ОРЕС. 

Училищните учебни планове са 

съгласувани от Обществения 

съвет. 

Оптимизиране на 

общообразователните 

паралелки и приема 

след  завършен 7 клас 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

Съобразен с 

нормативната 

уредба. 

Делигиран бюджет 

23.СУ е иновативно училище с 

Решение №479 от 5 август 2019 

година на Министерски съвет; 

 от учебната 2019/2020 година 

– пет иновативни паралелки в 

начална степен на основното 

образование: 2 от първи клас и 

3 от втори клас и една 

иновативна паралелка в 

гимназиален етап – профил 

„Предприемачески“; 

 от учебната 2019/2020 година 

– паралелка профил 

„Икономическо развитие“ 

 от учебната 2019/2020 

година – въвеждане на 

интегративни предмети – 

„Иновативен свят“ – НЕ и 

„Културология“ – ГЕ; 

 допълнителни часове за 

раширяване на обучението по 

математика, БЕЛ и 

предприемачество чрез 

въвеждане на модули по 

„Приложна математика“, 

„Дебатиране и гражданско 

образование“ с подмодули по 

„Лични и практични финанси“, 

„Основи на правото“. 

Провеждане на 

открити уроци 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

Делигиран бюджет 

 

Дарения 

 ученици обучават ученици 

между начален и гимназиален 

етап в профил 

„Предприемачески“; 



 

През цялата 

учебна година 

 ученици обучават ученици – 

съвместен урок гиманизия и 

начален етап на тема 

„Производствен процес – 

създаване на блага“; 

урок изнесен от родител в 

начален етап „Кой се крие, 

познайте вие“-Аз съм оптик“ – 

поствяне на ключови думи. 

Интегриране с БЕЛ; 

 урок в начален етап – 

професия –треньор по Зумба; 

 урок изнесен от родител в 11 

клас - „Управление на времето 

и личностно целеполагане“; 

 урок по философия – 

учениците от НЕ се запознаха 

за първи път с Конституцията 

на Република България и 

основните закони; 

 „Най-големият урок в света“ 

на Уницеф и 17-те глобални 

цели за устойчиво развитие на 

ООН; 

 уроци STEAM – тестване на 

изделия, задвижвани от вятъра, 

извън класната стая, 

изработени в часа по 

„Иновативен свят“; 

 уроци в часовете по 

„Иновативен свят‘ – гостуват 

родители и запознават 

учениците с различни 

професии; 

 Уча.се-гостуваха на децата от 

иновативните паралелки по 

темата „Ах, тези правила!“ и 

разказаха какви правила се 

спазват в екипа на Уча.се; 

 Албена Костова-учител в 

гимназиален етап и нейните 

ученици: жури в интегративния 

урок „Карнавално шествие“ – 

ученици НЕ; 

 училищен библиотекар чете 

на учениците любими 

произведения; 

 Световна седмица по 

предприемачество – създаване 

на авторска приказка от НЕ – 

2.б клас по поставен казус от 

гимназиален етап, свързан с 



вземане на информирано 

решение при съставяне на 

личен бюджет на тема 

„Предизвикателство към мен“ – 

финасова грамотност; 

 най-големият урок в света: 

„Шеста  глобална цел за 

устойчиво развитие – 

разсъждаване върху 

проблемите за питейната вода в 

световен мащаб“; 

 уроци с Енвижън, 

програмируеми пчелички Bee-

Bot; 

 ГЕ – уроци по география и 

икономика - 17-те глобални 

цели за устойчиво развитие на 

ООН; 

 урок по Културология“ – 

изработване на афиши за 

бароков концерт и илюстрации 

по песни на Омир, изучавани 

по БЕЛ.  

Изработени единни 

критерии за оценка и 

единна скала. 

Изградена единна 

банка от конспекти, 

тестове и уроци по 

направления 

 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

До началото на 

всяка учебна 

година – 15 

септември 

 

Делигиран бюджет 

Изработени конспекти, тестове 

и уроци по направления, банка 

от тематични разпределения в 

електронен вид. 

Провеждане на 

предварителен 

скрининг за избор на 

втори матуритетен 

предмет; 

Провеждане на 

предварително 

вътрешно оценяване 

по съответния 

матуритетен предмет; 

провеждане на 

вътрешно училищно 

НВО по математика и 

БЕЛ в 4. Клас, 7. клас 

и 10. Клас 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

Месец 

март/април 

 

Делигиран бюджет 

Консултации с 

преподавателите и провеждане 

на предварително вътрешно 

оценяване по съответния 

матуритетен предмет; 

провеждане на вътрешно 

училищно НВО по математика 

и БЕЛ в 4. Клас, 7. клас и 10. 

Клас. 

 2018/2019 учебна година – 

пробно ДЗИ по БЕЛ; 

 2018/2019 учебна година – 

пробно НВО 7 клас по БЕЛ и 

математика; 

 2019/2020 учебна година 

пробно НВО 4 клас по 

математика. 

Намаляване и 

предотвратяване на 

Учители и 

училищно 

ОП „Наука и 

образование за 
 проект „Подкрепа за 

успех“ 



преждевременно 

напускане на 

училище и 

насърчаване на 

равния достъп до 

висококачествено 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столово хранене 

ръководство 

 

 

 

През цялата 

учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители 

Училищно 

ръководство 

 

През цялата 

учебна година 

интелигентен растеж-

2014-2020“ 

 

 

 

 

 

Делигиран бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж-

2014-2020“  

 

Национални 

програми 

 

 

 

 

Делигиран бюджет 

 2018/2019 учебна година - 27 

групи – 162 ученици; 

 

 2019/2020 учебна година –37 

групи 

 

 „Занимания по интереси“ – 

Наредба за приобщаващото 

образование 
 

 2018/2019 учебна година - 20 

групи – 354 ученици; 

 

 2019/2020 учебна година –

14 групи 

 „Образование за 

утрешния ден“ 

  2019/2020 учебна година - 

4 групи – 73 ученици; 

 

 НП „Без свободен час“ 

 2018/2019 учебна година – 

92% заместени, отсъстващи 

преподаватели; 

 2019/2020 учебна година – 

92% заместени, отсъстващи 

преподаватели 

 

 осигурен безплатен обяд за 

20 ученици; 

 осигурен безплатен обяд 

при ОРЕС. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено 

образование и развитие на потенциала на всеки ученик 

Мотивиране на 

учениците за участие 

в състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране и 

Учители и 

училищно 

ръководство 

 

През цялата 

учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

Националнипрограми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делигиран бюджет 

 

 работа по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“ – 

групи по ИтЕ, ГЕ и 

Гражданско образование; 

 Изготвяне на ученическо 

портфолио; 

 Класиране областни и 

национални кръгове на 

олимпиадите по: ИтЕ, 

математика, Гражданско 

образование, панаир на 

ученическите компании; 

 

 

 издаване на училищен 

вестник; 

 уроци и участие в проекти, 



реализация на 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в училище: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на обща 

подкрепа 

и училищно 

ръководство 

 

 

През цялата 

учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

 

През цялата 

учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делигиран бюджет 

 

 

 

 

 

 

свързани с кариерното 

развитие –Еразъм+; 

 създаване на подкрепяща 

среда за ученици, склонни към 

насилие и агресия – Екипът за 

подкрепа за личностно 

развитие осигурява, предоставя 

и развива професионална 

помагаща работа в областите: 

 психично здраве, социални и 

емоционални умения, работа в 

екип, решаване на конфликти и 

възстановяване на диалога, 

приобщаващо образование и 

участие, психологически 

климат и отношения в 

училище, справяне с тормоза 

между връстници, подкрепа на 

родителите и сътрудничество, 

психосоциални интервенции с 

деца и семейства и работа по 

случай; 

 изготвяне на правила на 

класа съвместно с техните 

родители. 

 

 

 обследване /ранно 

оценяване на потребностите и 

превенция на обучителните 

затруднения – ЕПЛР; 

 екипна работа между 

учителите и другите 

педагогически специалисти – 

изготвени протоколи.  

Приоритетно направление 3: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището 

1. 1. Провеждане на 

периодични 

тренировъчни 

дейности за действия 

при бедствия и 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

 

Делигиран бюджет 

 

 

 

 

 Провеждане на 

тренировъчни евакуации – 

действия при земетресения и 

пожар – изготвени протоколи 

до ПБЗН 



аварии. 

2.  

3. 2. Осигуряване на 

условия за 

стимулиране 

инициативността на 

учениците при 

вземане на решения за 

провеждане на 

дейности в областта 

на ГО и повишаване 

на гражданската 

култура. 

Октомври/април 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

През цялата 

учебна година 

 

 

Делигиран бюджет 

Дарения 

 организиране на подвижни 

библиотеки във фоайетата; 

 организиране на различни 

изложби; 

 надписване на стъпалата с 

исторически дати и имена на 

велики личности; 

 радио предавания; 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, 

преквалификация и обучение 

Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

квалификационната 

дейност за 

педагогическите 

специалисти. 

4.  

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

През цялата 

учебна година 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

 вътрешноинституционална 

квалификация - обсъждане на 

учебните планове; 

актуализиране и 

усъвършенстване на 

методиката на преподаване с 

цел отговаряне на новите 

образователни изисквания, 

изготвяне на анализи на 

резултатите през първия и 

втория учебни срокове, 

определяне на основните 

проблеми и представяне на 

предложения за решаването им 

–протоколи и презентации; 

 външноинституционална 

квалификация – сертификати 

от различни обучения; 

 до този момент: 

 І ПКС – 1 

 ІІ ПКС – 7 

 ІІІ ПКС – 2 

 ІV ПКС – 24 

 V ПКС - 31 

Приоритетно направление 5: Усъвършенстване на системата за управление на 

административните дейности  

1. Адаптиране на 

Системите за 

финансово 

управление и 

контрол в 

образователната 

институция спрямо 

Стандарта за 

финансиране към 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

През цялата 

учебна година 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

 

Дарения от УН 

 изготвяне на: „Политика за 

поверителност – човешки 

ресурси“ и „Политика за 

поверителност – ученици и 

родители“ 

 изготвяне на Политика за 

мрежова и информационна 

сигурност; 



ЗПУО: 

- Допълнения на 

GDPR 

- Киберсигурност. 

 

2. Разработване и 

реализиране на 

проекти, свързани с 

изграждане на ИТ 

инфраструктура. 

 

3. Проучване на 

техническата 

осигуреност на 

учителите и 

учениците за работа 

от разстояние в 

електронна среда 

 звено за мрежова и 

информационна сигурност; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 изграждане на WI-FI 

мрежа; 

 осигуряване на Интернет 

връзка - хореографската зала; 

 нови компютърни системи 

за 12 учебни кабинета; 

 осигурена техника за 

работа в ОРЕС: 

 учители – 50 

 ученици – 25 

 USB–достъп до Интернет - 5  

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 

активни връзки с обществеността и НПО  

1. Реализиране на 

дейности съвместно с 

различни 

организации: 

 Училищно 

настоятелство; 

 Фондация 

„Анимус“; 

 УНИЦЕФ - 

България; 

 Джуниър 

Ачийвмънт; 

 Фондация „Заедно 

в час“ 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

През цялата 

учебна година 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

 

Дарения от УН 

 обучения; 

 проекти – в начален етап; 

 открити уроци; 

 ментори, обучаващи 

учениците от профил 

„Предприемачески“; 

 участие в програма за 

развитие на образованието и 

компетнециите на партньорски 

организации /ДАБ И ПЕПКО - 

БЪЛГАРИЯ/ „Бъдещето съм аз. 

Предприемачество за най-

малките“ – 2.б клас. 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 

училището  

1. Поддръжка на 

асансьор с цел 

осигуряване на 

достъпна и безопасна 

среда. 

2. Поддържане на 

системата за 

видеонаблюдение – 

класни стаи, 

коридори и двор. 

3. Ефективен 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

Непедагогически 

персонал 

През цялата 

учебна година 

 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

 

Дарения от УН 

 Протоколи; 



пропускателен режим 

- система за охрана и 

сигурност с видео-

наблюдение и жива 

охрана. 

Приоритетно направление 8: Училищна имиджова политика: 

 е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение 

Реализиране на 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности. 

Ученически 

инициативи за 

изразяване почит към 

националните герои 

и вековната ни 

история, историята 

на 23.СУ – разписани 

инициативи за всеки 

празник 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

През цялата 

учебна година 

 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

129/46 ПМС 

 

 работа по НП „Осигуряване 

на съвременна образователна 

среда” – модул „Културните 

институции като образователна 

среда“ 

 проект „Фортисимо“ – 

представяне на различни 

музикални инструменти; 

 представяне на 

италианската история и 

култура; 

 радиопредавания; 

 концерти, организирани от 

преподавателите по 

хореография и музика; 

 участия в районни и 

общински спортни състезания 

 рисунки; 

 подпомагане на възрастен и 

самотен дядо с храна; 

 пресъздаване на празници 

и обичаи – „Седянка“; „Бъдни 

вечер“; „Кръщене“, „Рожден 

ден“...; 

 създаване на химн на 23.СУ 

–Настя Петкова и ученици от 

хореографските паралелки; 

 ученическа клетва; 

 Тийноватор – репортаж на 

телевизия ОН ЕЪР – ученици 

от 11 клас; 

 провеждане на 

благотворителни Коледни и 

Великденски базари. 

Приоритетно направление 9: Усъвършенстване на системата за управление на 

информацията и информационните потоци 

Прилагане на 

електронни 

платформи за 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

Делигиран бюджет 

Национални 

програми 

 Smartclassroom.bg; 

 . Уча.се; 

 MS TEAMS; 



интерактивно 

обучение 
През цялата 

учебна година 

 

 
  Енвижън; 

  Джъмпидо и други; 

 Провеждане на часове, 

извън класната стая по БЕЛ, 

околен свят, математика, 

използвайки приложението Pic 

Say – 2.б клас; 

 Работа с платформата 

Shkolo.bg. 

Приоритетно направление 10: Стабилизиране на училището при кризи и развитие  

Провеждане на 

обучения на 

персонала и 

учениците за 

действие при кризи 

Всички учители 

и училищно 

ръководство 

Непедагогически 

персонал 

През цялата 

учебна година 

 

Делигиран бюджет 

Дарения 

 изготвени евакуационни 

схеми; 

 провеждане на извънредни 

и периодични инструктажи; 

 изготвен – Алгоритъм за 

действие при случай на 

COVID-19 в образователна 

институция; 

 изготвени – инструкции, 

протоколи и мерки за действия 

при епидемично 

разпространение на COVID-19.  
 

Основната стратегическа цел на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” - утвърждаване на 

училището, като институция, предоставяща качествено образование, отговарящо на 

предизвикателствата на съвременния свят и гарантиращо реализация в националната 

икономика, основана на знанието, заложена в Стратегията е постигната в голямата си част 

чрез изпълнените дейности. 

Училището е разпознаваемо в системата на образованието, като училище с 

традиции. 

Утвърдени силни страни: 

 осигурено е здравно обслужване; 

  изработени правила за БЕЗОПАСНА работа в условията на COVID-19; 

 безплатен обяд за социално слаби ученици; 

  високо квалифициран персонал; 

  изградена е система за пожароизвестяване; 

  има МТБ съобразена със заложените изисквания; 

  оборудвани физкултурни салони; 

 участие в проекти – национални програми, СО, Европейски съюз; 

 приобщаване на учениците към националните ценности и традиции; 

 утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание; 

  наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите; 

 наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа 

квалификация чрез системата на делегиран бюджет; 

 наличие на квалифицирана педагогическа колегия; 

 изграден ЕПЛР; 

 утвърдена екипност на различни равнища; 

 прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна 

работа; 

 участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители; 

 добро взаимодействие с родителите – УН и ОС. 



Предложения за подобряване на резултатите: 

 повишаване качеството на образованието чрез разработване и въвеждане на 

иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението; 

 използване на нови методи на преподаване; 

 подобряване изработването на единни критерии за оценка и единна скала; 

 преминаване на едносменен режим на обучение; 

 повишаване на ефективността при провеждане на консултациите и 

допълнителните занимания с учениците; 

 устойчивост при изработването на план за провеждане на нови политики и 

работа –активно участие на всички педагогически специалисти; 

  разработване по нов начин на учебното съдържание, програмите и плановете; 

 повишаване мотивацията на педагогическите специалисти за 

усъвършенстване на уменията им за работа със съвременните ИКТ технологии; 

 кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране; 

 създаване на ученически съвет - засилване на усещането у учениците за 

принадлежност към Образователната институция и повишаване на мотивацията им за 

активно участие в процеса; 

 осъществяване на тематични и интерактивни родителски срещи, в които 

главна роля да има родителят; 

 повишаване инициативността в дейността на Училищното настоятелството и 

Обществения съвет; 

 обновяване ИКТ техниката; 

 осъвременяване на училищния сайт. 

 

 

 Изготвили: 

 Комисия за актуализиране на Стратегия за развитие на училището: 

1. София Илиева 

2. Албена Костова 

3. Мариана Андонова 

4. Габриела Поборникова 

5. Анет Маринова 

6. Мариана Иванова 

 

Приет на ПС №6/ 09.03.2021г. 


