
Отчет за изпълнение на 

Стратегията за развитие за периода 2020-2021 година 
             

 

                Стратегията  за  развитие на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“  е разработена въз основа на нормативната  рамка,  заложена в  националното 

законодателство  в  сферата  на  образованието  и  науката.  

     Съхранявайки национално-културните ценности и прилагайки принципите на качествено и ефективно образование, ПЕГ „Екзарх  

Йосиф I“ се стреми да изгради съвременно, модерно училище с доказано име в сферата на образованието сред своите партньори  и 

широката общественост. 

  Въз основана на Стратегията е изработен „План за действие и финансиране“ като основна цел е интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му.  

Отчетът за изпълнението на стратегията е на база изпълнение на заложените в плана дейности 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 
№ Дейност Финансиране Срок Изпълнение 

1.  

Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Правилник 

на училището, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии 

Не е нужно 

финансиране 

до 15.09. на 

всяка година 

Документите са утвърдени, съгласно 

нормативната уредба. Плановете са съгласувани 

с Обществен съвет 

2.  

Привличане на родителите в подкрепа на 

училището: 

- Мотивиране на родители за участие в 

училищни и извънучилищни мероприятия. 

- Изграждане на мрежа от родителски 

обединения в помощ на класния ръководител 

и на училището като цяло 

Не е нужно 

финансиране 
Постоянен 

Създадени са родителски съвети във всички 

класове 

3.  
Поддържане на стабилно финансово 

състояние. 

Средства от бюджета 

на училището. 

Общински бюджетни 

средства 

Постоянен Училището е в стабилно финансово състояние.  



Собствени приходи. 

Дарения. 

Финансиране по 

проекти. 

Средства от 

Училищното 

настоятелство 

4.  Дигитализация на учебната документация 
Делегиран бюджет, 

Национални програми 
2021-2024 г. 

От учебната 2020-2021 ся въведени електронни 

ученически картони и електронно изготвяне на 

удостоверения за завършен първи гимназиален 

етап.  

5.  Дигитализация на учебни материали Национални програми Постоянен 

Учители от училището създадоха помагала за 

преподаване на предмети на чужд език. 

Помагалата са дигитализирани и достъпни в 

платформата на МОН 

6.  
Подобряване  и модернизиране на 

материалната база на училището.  

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 
Постоянен 

Възстановена е училищната библиотека по НП 

на МОН, нови кабинети по история и 

цивилизации и предприемачество и география и 

икономика 

7.  
Изграждане на нов корпус с цел преминаване 

на едносменно обучение 

Финансиране по 

проект 
2020-2021 

Корпусът ще бъде изграден през следващата 

година 

8.  Текущ и основен ремонт на класни стаи Делегиран бюджет  Постоянен Подменени са радиаторите в класни стаи 

9.  
Поддържане и реновиране на спортните 

площадки. 

Делегиран бюджет и 

дарения 
Постоянен Площадките  се поддържат  в добро състояние 

10.  
Модернизиране на специализираните 

кабинети. 
Делегиран бюджет 2020-2022 г. 

Подменено обзавеждане в кабинетите по немски 

език 

11.  Освежаване на дворното пространство 
Делегиран бюджет и 

дарения 
Постоянен 

Дворното пространство се поддържа в добро 

състояние 

12.  Подобряване на вътрешното обзавеждане Делегиран бюджет Постоянен  

13.  
Закупуване на нови  и модерни учебно-

технически средства. 
Делегиран бюджет Постоянен 

Със собствени средства и по национални 

програми са доставени нови лаптопи и 

мултимедии 

14.  
Обособяване на нови стаи в общежитията 

 
Делегиран бюджет 2021-2022 Изпълнението остава за следващата година 



15.  
Развитие на кадровия потенциал чрез 

целенасочена и ефективна кадрова политика 

Делегиран бюджет и 

национални програми 
Постоянен 

Привлечени са педагогически специалисти по 

математика и испански език 

16.  
Привличане и задържане на млади 

специалисти 
Делегиран бюджет Постоянен Няма напуснали млади специалисти 

17.  
Оказване на методическа помощ на 

новопостъпили учители 
Делегиран бюджет Постоянен  

18.  
Участие на педагогическия състав в 

квалификационни форми  

Делегиран бюджет, 

синдикати, община, 

организатори, 

собствени средства 

Постоянен 

Двадесет педагогически специалисти участват в 

квалификация за повишаване на 

компетентностите по използване на ИКТ в 

обучението. Учители по география и история 

участват в web обучение за въвеждане на GIS в 

образованието. Проведена е вътрешноучилищна 

квалификация през месец юни. 

19.  

Подобряване на качеството на образованието 

чрез разработване  и въвеждане на  

иновативни елементи по отношение на 

организацията и/или съдържанието на 

обучението  

Делегиран бюджет 2021-2022  

20.  
Прилагане на обучение от разстояние в 

електронна среда 
Делегиран бюджет 2021-2022 

През по-голямата част от учебната година се 

провежда учебен процес в ОРЕС 

21.  

Организиране на учебната  работа в 

съответствие с Наредбата за приобщаващо 

образование 

- ефективна дейност на екипите по ключови 

компетентности и екипите за обща и 

допълнителна подкрепа 

- работа с талантливи ученици 

- допълнителна работа с ученици със 

специални образователни потребности 

Делегиран бюджет 

Национални програми 
Постоянен 

Талантливите ученици са обхванати в групи по 

НП „Ученически олимпиади и състезания“, 

модул „Подготовка на ученици за участие в 

ученическите олимпиади“ 

 

В гимназията няма ученици със СОП. 

22.  

Провеждане на образователни дейности, 

отговарящи на потребностите на 

учениците  и на нормативните изисквания 

и стандарти:  

- Запазване на високото ниво на прием 

Делегиран бюджет Постоянен 

С решение на РУО на МОН годишният план- 

прием е намален на 5 паралелки. 

Гимназията запазва водещите си позиции на 

проведените ДЗИ и Външно оценяване в 10. клас 

Ученици от гимназията са класирани на 

Националните олимпиади по български език и 



- Провеждане на учебен процес, водещ към 

престижни резултати на външно оценяване и 

успешна реализация на учениците след 

завършване на средното им образование 

- Пренасяне на акцента от оценката на 

знанията към оценката на развитието на 

уменията 

- Стимулиране на интелектуално, 

емоционално, социално, морално и 

физическо развитие на всеки ученик  

- Целенасочена работа с изявени ученици в 

съответствие с потребностите, способностите 

и интересите им 

- Сформиране на екипи и изготвяне на 

планове за индивидуална работи съгласно 

стандарта за приобщаващо образование 

литература, английски език, немски език, 

френски език, испански език, география и 

икономика и философия. 

23.  

- Разширяване състава и дейността на 

училищния екип за работа по превенция на 

зависимостите и ангажиране на цялата 

училищна и родителска общност с 

проблемите 

- взаимодействие между учителите, 

учениците и училищния психолог 

Делегиран бюджет 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Ефективно взаимодействие между родители, 

ученици и учители 

24.  

Усъвършенстване на системата за оценка и 

контрол на качеството на образователния 

процес: 

- разработване на програма за подобряване на 

качеството на образование 

- приемане на мерки за намаляване броя на 

отсъствията и подобряване на дисциплината 

в училище; поощряване на вътрешната 

мотивация на учениците 

- контрол по изпълнението на държавните 

образователни стандарти 

Делегиран бюджет 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Програмата ще бъде разработена през 

следващата година от родители и психолога на 

училището 



25.  

Утвърждаване на формите на ученическо 

самоуправление чрез активно участие на 

ученическите съвети по класове и училищния 

ученически съвет 

Няма нужда от 

финансиране 

Постоянен 

 

 

През по-голямата част от учебната година 

учебният процес се проведе в ОРЕС, което 

ограничи възможностите за работа на 

ученическото самоуправление 

26.  

Стимулиране и развитие на интересите и 

творческите заложби на учениците: 

- организиране на извънкласни форми във 

времето, свободно от учебни занятия 

- създаване на клубна база за извънкласни 

занимания 

- организиране на форуми за изява на 

талантливи ученици 

- участие на ученици в събития на местно, 

национално и международно ниво 

- сътрудничество с НПО за подкрепа и 

реализиране на ученически инициативи       

Делегиран бюджет и 

национални програми 
Постоянен Организирани групи по интереси. 

27.  

Продължаване на традицията за провеждане 

на благотворителни базари, училищен ФЕСТ, 

пиеса, концерти 

Делегиран бюджет, 

национални програми, 

самофинансиране 

Постоянен 
Заради пандемията провеждането на фестивал бе 

невъзможно.  

28.  
Подготовка за явяване  на изпит за 

получаване на френска езикова диплома 
Делегиран бюджет 

Постоянен Успешно положен изпит за френска езикова 

диплома 

29.  
Подготовка, организиране и провеждане на 

изпит за немска езикова диплома 

Делегиран бюджет и 

Посолство на ФР 

Германия 

Постоянен 
Успешно положен изпит за немска езикова 

диплома 

30.  

Провеждане на вътрешноучилищно езиково 

състезание и участие в национални 

състезания на Асоциацията на Кеймбридж 

училищата в България 

Дарения и 

самофинансиране 
Постоянен Състезанието е проведено 

31.  

Разработване на проекти и участие в 

европейски и национални програми за 

развитието на образованието: 

- актуална информация за образователни 

проекти и конкурси на сайта на училището 

- създаване на екипи за разработване на 

проекти. 

Делегиран бюджет, 

национално 

финансиране, 

европейски фондове, 

самофинансиране 

Постоянен 

Участие с проекти по програма “Еразъм +“ 

 

 

 

Създадени са екипи по проект „Еразъм“ 

 

Заради пандемията не са провеждани обмени 



- поддържане на установените и създаване на 

нови контакти с училища в страната и 

чужбина 

- разширяване на сътрудничество с 

неправителствени организации чрез 

привличането им като партньори за участие в 

проекти 

- управление на международен проект по 

програма „Еразъм +“ с чуждестранни 

партньори, КД2 

- участие на ученици в програма „Еразъм +“ 

по КД 1– Мобилност на граждани в областта 

на младежта 

 

Отчетът за изпълнение на Стратегията за развитие за периода 2020-2021 година е приет на заседание на Педагогическия съвет – 

Протокол № 17/13.09.2021 г.  
 


