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С Т Р А Т Е Г И Я 



  

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Основание за разработване на стратегията за развитие на Средно общообразователно училище “Васил Левски” – град 

Крумовград е чл. 150 (1)
1
 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Самата стратегия е резултат от промяна 

към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, към още по-

стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.   

Общоприетите училищни ценности произтичат от Закона за народната просвета, ППЗНП, Конвенцията за правата на детето, 

Закона за закрила на детето, Стратегията за развитие на средното образование в Република България, Националната програма за 

развитие на средното образование, Националната стратегия за интеграция чрез образование на децата и учениците от 

малцинствените етнически общности, Националната стратегия стратегия на МОМН за въвеждане на ИКТ в българските училища и 

Споразумение за партньорство за използването на еврофондовете за периода 2014-2020 година. 

Основни принципи, върху които се основава стратегията, са: 

Ориентираност 

към личността 

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. 

Равен достъп Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено образование, което отговаря на 

нуждите и способностите му. 

Сътрудничество  Успешната образователна и възпитателна политика - като се започне от начален етап и се стигне до 

зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции от концепцията до 

изпълнението. 

Гъвкавост  Образователната и възпитателната дейност са ориентирани към многообразните личностни потребности и 

предоставят възможности за свободен избор на обучаваните. 

                                                             
1
 Чл. 150. (1)  Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1. (нова, ДВ, бр.33 от 2003 г.) приема стратегията за развитие на училището, която се актуализира всяка година;  



  

Единство в 

многообразието  

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна 

културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции 

в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство. 

Новаторство  Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрират воля и възможности за 

възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати. 

Автономност  Училището като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, 

отговаряща на държавните образователни изисквания. 

Отчетност  Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел 

осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките. 

Ефективност  Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия 

опит и бъдещото въздействие. 

Законосъобразност  Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република 

България, на законите и другите нормативни актове. 

 

Стратегията за развитие на СОУ ”Васил Левски” гр. Крумовград има за цел: 

 Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището за периода от 2013 до 2020 год. 

 Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-ефективно използване на 

ресурсите. 

 Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху 

развитието на училището. 

 Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците. 
 
      Да възпитава у учениците  толерантност, сътрудничество и стремеж към успех. 

 
      Да осигурява  обективни условия за пълноценно включване на децата и учениците със специални образователни потребности  и  

хронични заболявания  в общообразователната среда, като необходимо условие за тяхната успешна социална интеграция. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІI. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 
1.УЧЕНИЦИ: 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Реализиране на държавния план – прием. 

Прием в І-ви клас – устойчив брой ученици през последните 

години. 

 Висока успеваемост при прием във ВУЗ. 

Много добри резултати на ДЗИ и НВО. 

Много добри резултати на конкурси, олимпиади и състезания. 

Преместени в други училища - само по семейни причини или 

поради смяна на местоживеене. 

Ученици, повтарящи класа, са изключение. 

Етническа толерантност. 

Осигурено ресурсно подпомагане на ученици  със СОП. 

Интегриране на ученици в риск. 

 

Голям брой отсъствия. 

Нарастване на броя на учениците, които не 

владеят български език при постъпване в 

училище. 

Прояви на агресия и нарушаване на 

дисциплината. 

 

  



  

       2.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Висококвалифицирани учители с богат педагогически опит. 

Наличие на стремеж за усъвършенстване на педагогическата 

дейност. 

Устойчиво запазване състава на педагогическия персонал. 

Наличие на мотивация за кариерно развитие. 

Професионализъм при изпълнение на служебните задължения. 

Малък брой млади педагогически специалисти. 

  

 3.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Училищен учебен план – отговарящ на желанията на учениците и 

възможностите на институцията. 

Положителни резултати от всички видове изпити. 

Престижни постижения и успешни класации в национални, 

регионални и общински конкурси, олимпиади и състезания. 

Среден годишен успех на училището: много добър – постоянна 

величина. 

Реализация след завършено средно образование. 

Високи спортни постижения, както и постижения в извънкласни 

изяви. 

 

Относително висок процент неизвинени отсъствия. 

Устойчива тенденция за натрупване до 5 неизвинени 

отсъствия от учениците. 

Необходимост от разширяване на формите на обучение, 

осигуряващи практическа и социална реализация на 

знанията и уменията. 

Необходимост от разширяване използването на съвременни 

техники и технологии при УВП за повишаване на 

резултатността от труда на учениците и учителите. 

 

 

       

     4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 



  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на информационни програмни продукти. 

Неограничен достъп до интернет. 

Наличие на съвременна прожекционна и мултимедийна апаратура. 

Просторна сграда, разположена сред обширен озеленен двор в 

екологично чист район. 

Равен достъп до учебните ресурси за членовете на училищната 

общност. 

Устойчиво подобряване на учебно-техническата и материалната 

база. 

Осигуреност със задължителна документация. 

 

Недостатъчен брой оборудвани помещения за провеждане 

на извънкласни дейности. 

Нефункционираща училищна библиотека. 

Липса на специализирани кабинети по чуждоезиково 

обучение. 

Неадекватност на базата по физическо възпитание и спорт 

на потребностите на училището. 

Липса на кабинети и хранилища по учебни предмети. 

Недостатъчна степен на естетизиране на учебната среда 

поради недостиг на финансови средства. 

 

5.ФИНАНСИРАНЕ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Работа по проекти. 

Осигуряване на средства за капиталови разходи. 

Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати, 

възнаграждения, осигурителни вноски, работно облекло, ученически 

стипендии, издръжка на училището. 

Други средства, придобити от сътрудничество с институции и 

организации. 

Средства по национални програми за развитие на образованието. 

Недостатъчно сътрудничество с други организации и 

институции с цел осигуряване на допълнителни средства. 

Необходимост от стратегия за ефективност на 

финансирането. 

Необходимост от разширяване на работата по проекти с 

включване на по-широк спектър от участници. 

 

 

6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 



  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Благоприятна семейна среда за по-голяма част от учениците. 

Добро взаимодействие с институции, имащи отношение към УВП. 

Благоприятно териториално разположение на училището: 

-възможност за прием на ученици от общината; 

-предлаганите от училището дейности отговарят на очакванията и 

потребностите на учениците и родителите; 

-добра транспортна осигуреност на учениците до училището. 

Позитивно отношение на обществеността към дейността на 

училището. 

 

Недостатъчна съпричастност на УН с усилията за решаване 

общоучилищни проблеми. 

Недостатъчна ефективност на взаимодействието между 

родители и учители. 

Недостъчна инициативност на училищната общност за 

разширяване на сътрудничеството с факторите от 

социално-икономическата среда в община Крумовград. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Разширяване на участито на училището в националните програми 

„Оптимизация на училищната мрежа“, „ИКТ в училище“, 

„Училището-територия на на учениците“, „Модернизация на 

материалната база в училище“, „Без свободен час“, „С грижа за 

всеки ученик“ и др. 

Участие на училището в оперативни прграми на ЕС. 

Негативна демографска тенденция, водеща до намаляване 

на броя на учениците. 

Голям брой нормативни актове, регулиращи образованието, 

много тежка бюрокрация. 

Недостиг на финансовите средства, насочени за 

обезпечаване на целодневната организация на обучение. 



  

Разширяване на обхвата на целодневната организация на обучение. 

Разширяване на използването на ИКТ в учебния процес и в 

администрирането на училищните дейности. 

Ограничени възмоности на системата на финансиране чрез 

делегиране на бюджета. 

Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на 

българския учител, застаряващ учителски състав, 

феминизация на професията. 

 

 

III. МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

Мисия на училището: 

СОУ „В. Левски“ гр. Крумовград осигурява качествено възпитание и обучение на учениците от града и 

общината според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз. Чрез създаване на 

оптимална училищна среда, усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите специалисти, 

изграждане на партньорство с родителите и поддържане на интерес и уважение към потребностите на учениците 

училището се стреми да формира умения за самостоятелен пълноценен живот в гражданското общество. 

Визия на училището: 

Като институция СОУ „В. Левски“ гр. Крумовград ще способства за усвояване и формиране на общочовешки и 

национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Училището ще се 

утвърди като средище за формиране на личности, владеещи полезни компетентности, способни да ги развиват и 

прилагат в лична полза и в полза на обществото.  

Цел на училището: 



  

Осигуряване на оптимални условия за изпълнение на мисията на училището чрез утвърждаване на неговата 

визия и осъществяване на целите му в краткосрочен и дългосрочен план. 

  

ІV. ПОДЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

КЛЮЧОВИ 

ОБЛАСТИ 
ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
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1.Определяне на приоритетните сфери 

на дейност и направления, оптимално 

съответстващи на личностните 

потребности и възможности на 

учениците и възможностите на пазара 

на труда в региона чрез: 

1.1.Осигуряване на професионална психолого-педагогическа 

диагностика на учениците с оглед оптимизиране на избора на 

ЗИП, СИП и формите за участие в образователните 

дейности в зависимост от техните наклонности, 

способности и интереси. 

1.2. Изготвяне на учебен план съобразно нормативната 

уредба, възможностите на училището и желанията на 

учениците и родителите. 

 

2.Мотивиране и стимулиране на 

творческото и критическо мислене на 

учениците: 

 

2.1.Оказване на съдействие в цялостната учебно-

възпитателна работа за придобиване на интелектуални 

умения, социална култура и гражданска компетентност, 

необходими за активен живот в динамично променящите се 

обществени отношения. 

2.2.Създаване на предпоставки за личностна мотивация на 

учениците за съзнателно и активно участие в управлението 

на училището и образователните дейности. 

2.3.Осъществяване на целенасочена работа за формиране у 

учениците на гражданско съзнание и адекватно социално 

поведение. 

2.4.Създаване на подходящи условия и предпоставки за 



  

развитие на различните форми на ученическо самоуправление 

и самоконтрол. 

2.5.Обогатяване на методите, формите и средствата за 

оценка на труда на ученика. 

 

3.Генериране на идеи за нови или за 

подобрени работни практики и услуги в 

сферата на ученическото творчество и 

свободното време на учениците: 

 

3.1.Привличане на вниманието на държавните и 

неправителствени организации към запазване и развитие на 

интелектуалния потенциал на училището. 

3.2.Осигуряване на финансови средства за участниците в 

провежданите олимпиади и конкурси. 

3.3.Осигуряване на среда, благоприятна за развитие на 

творческите възможности на учениците. 

3.4.Организация на училищна клубна дейност за развитие на 

поребностите от знания и разширяване на кръгозора на 

учениците. 

3.5.Създаване на възможности за публично представяне на 

творческите постижения на учениците. 

3.6.Материално и морално стимулиране на педагозите за 

постижения в работата с надарени деца. 

4.Създаване на благоприятна училищна 

среда за формиране на разнообразие от 

поведения, етични и естетични системи 

и ценности посредством: 

4.1.Провеждане на културно-образователна и педагогическа 

дейност за разпространение на събраните фолклорни 

материали с цел младите хора в общината да бъдат 

запознати и приобщени към различни етнически традиции и 

обичаи. 

4.2.Стимулиране на участието на децата и учениците в 

пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях 

на нравствени и естетически ценности. 

4.3.Отбелязване на годишнини на дейци на културата и на 

официални празници, чрез организиране на срещи с изтъкнати 

личности с принос към развитието на културата, 

изкуството и образованието на региона и в национален 

мащаб. 

4.4.Изготвяне на план за честването на 100-годишнината от 

основаването на училището. 

4.4. Ежегодно планиране и реализиране на дейности за  



  

насърчаване и повишаване на грамотността във връзка с 

изпълнение на Националната стратегия и приетия 

Национален план за действие. 

 

5.Рационализиране на стратегията за 

превенция и противодействие на 

асоциалното поведение  и 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни: 

 

5.1.Планиране и реализиране в училището на дейности, 

свързани с превенцията на противообществените прояви 

посредством ефективно организиране на извънкласната и 

извънучилищната дейност. 

5.2.Подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми; 

насочване на децата или семействата към служби, 

предлагащи психологично консултиране и помощ. 

5.3.Актуализиране на методите, средствата и формите на 

работа на УКБППМН и училищните координационни съвети 

за превенция на агресията. 

5.4.Реализиране на училищни програми, проекти и други 

форми за привличане на обществеността в дейностите по 

превенция и противодействие на противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните и за защита 

правата на децата. 
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1.Задоволяване на потребностите от 

съвременно модерно училище и училищна 

среда, отговарящи на критериите на 

Европейския съюз, чрез: 

 

1.1.Осигуряване на условия за качествено основно и средно 

образование на учениците. 

1.2.Разработване на система за управление на качеството в 

рамките на училището чрез: 

- непрекъснато повишаване на качеството на 

образователните дейности и управлението на училището; 

- разработване и внедряване на научно обоснована вътрешно-

училищна система за управление на качеството на 

образователните дейности и управлението, която да отчита 

както традициите в СОУ „В.Левски“ Крумовград, така и 

световния педагогически опит; 

- ежегодно определяне на степента на постигане на ДОИ при 

завършване на етап и на образователна степен. 

 

2.Опазване на здравето на учениците 2.1. Разработване на училищни правила по проблемите на 



  

чрез: 

 

храненето, хигиената и безопасността на децата; 

2.2.Осигуряване на безопасно извозване на пътуващите 

ученици, както и при провеждане на екскурзии, олимпиади и 

състезания; 

 2.3.Оптимизация на учебния процес с цел преодоляване на 

негативните фактори с отрицателно въздействие върху 

здравето на учениците; 

2.4.Разработка и реализация на целева училищна програма за 

формиране на здравословни навици у учениците; 

2.5.Профилактика на алкохолната и наркотичната 

зависимост. 

2.6.Ежегодно планиране на мерки за реализиране на 

Националната стратегия за ограничаване на 

тютюнопушенето; 

2.7.Оптимално използване на възможностите на часа на 

класа за участие на учениците в процесите на формиране на 

здравна култура и природосъобразен начин на живот. 

 

3.Разработване на училищна стратегия 

за реализиране на държавната политика 

по отношение на физическата култура и 

спорта посредством: 

3.1.Подобряване на качеството на учебните часове по 

физическо възпитание и спорт и организиране на 

извънучилищната и извънкласна спортна дейност; 

3.2.Организиране на вътрешноучилищни турнири и 

състезания; 

3.3. Популяризиране и участие в общинските, областните и 

националните форми за масовизиране на физическата 

култура и туристическата дейност; 

3.4.Организиране на спортни състезания по различни видове 

спорт, домакин на които е училището; 

3.5.Изпълнение на дейностите по Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар на 

МОН. 

 

4.Използване на добри педагогически 

практики за измервания и управление, 

4.1.Създаване на система за мониторинг на ефективността 

на взаимодействие на училището със социалната среда 

съвместно с органите на местната власт, Училищното 



  

свързани с влиянието на училището върху 

социалната инфраструктура, с имиджа 

на педагогическата колегия. 

настоятелство и Общинската комисия за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

4.2.Разработване на система за даване на родителите на 

педагогически минимум; 

4.3.Модернизация и реализация на програмите за гражданско, 

екологическо, естетическо и други направления в 

социализацията на учениците; 

4.4.Подобряване на механизмите за взаимодействие на 

училището и организациите за извънучилищна дейност. 

5.Осигуряване на безопасни условия за 

труд и творчество на децата на 

територията на училището 

посредством: 

 

5.1.Ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на 

безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

5.2.Извършване на проверки на изправноста на всички обекти, 

застрашаващи здравето и живота на учениците и училищния 

персонал;  

5.3.Рационализиране на пропускателния режим в училището. 

5.4.. Осигуряване  на достъпна архитектурна среда за 

ученици с увреждания чрез изграждане на рампи и пригодени 

тоалетни. Оборудване на компютърен кабинет на първи 

етаж. 

 

6.Компютризация на образователните 

дейности на   управлението на 

училището: 

 

6.1.Оборудване на компютърен кабинет за осъществяване на 

дейности и извънкласни форми на работа в начален етап;  

6.2.Оборудване на училището и училищните кабинети с 

хардуер и софтуер, облекчаващ управленската дейност; 

6.3.Развитие на локалната компютърна мрежа; 

6.4.Актуализиране и поддържане на сайта на училището; 

6.5.Създаване на собствени мултимедийни педагогически 

разработки; 

6.6.Прилагане на информационните технологии в 

преподаването посредством осъществяване на Интернет 

връзки; 

6.7.Създаване на условия за допълнителни образователни 

услуги с използване на ИКТ. 

7.Определяне и прилагане на система от 7.1.Организация на училищната дейност за постигане на 

резултати, основаващи се върху набор от основни принципи, 



  

правила и процеси, процедури и 

взаимовръзки за управление на училището 

и за изпълнение на стратегията за 

развитие: 

 

форми и методи, отразени в стратегията за развитие, 

които включват: 

-ориентиране към резултатите, внимание към личността на 

ученика, постоянство на целите, фиксирани в стратегията; 

-управление чрез ангажиране на всички членове на 

училищната общност в управленската дейност; 

-непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на новости; 

- взаимноизгодно партньорство с факторите на външната 

среда, социална отговорност на училищната организация за 

качеството на постиганите резултати. 

7.2.Делегиране на правомощия на функционалните звена и 

отделните личности, изясняване и разпределение на 

функциите им съобразно личната компетентност и 

мотивация. 

8.Провеждане на мониторинг за 

степента на постигане на стратегията 

и неразкритите потенциални 

възможности на училищната общност 

на СОУ „В.Левски“ Крумовград 

посредством: 

 

8.1.Периодично събиране и отчитане на определена 

информация по различните дейности, застъпени в 

стратегията; 

8.2.Съпоставяне между планираните цели и реално 

постигнатото състояние на управление на образователните 

дейности и училището; 

8.3.Своевременно привеждане на процесите на промяна в 

съответствие с потребностите на училищната среда. 

9.Подобряване на материалната база на 

училището:  

 

9.1.Ремонт на физкултурния салон в основната сграда; 

9.2.Основен ремонт на плувния басейн;  

9.3.Изграждане на кабинет по БДП; 

9.4.Оборудване на кабинети за чуждоезиково обучение; 

9.5.Дооборудване на ресурсните кабинети и работилницата 

по труд и техника;  

9.6.Текущи ремонти на учебни помещения и коридори за 

естетизирането им. 

9.7.Благоустрояване на двора на училището в начален етап, с 

цел подобряване условията за провеждане на безопасен и 

пълноценен отдих на учениците; 

9.8.Осигуряване на условия за функциониране на училищната 

библиотека. 
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1.Утвърждаване на авторитета  и 

подпомагане на кариерното развитие на 

учителите. 

 

 

 

 

1.1. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическата колегия; 

1.2. Използване на разнообразни форми на квалификационна 

работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, 

лектория, дискусия, участие в научно-практическа 

конференция, информации от библиотека, интернет и др.; 

1.3.  Създаване на възможност и мотивиране на учителите 

за повишаване на постигната ПКС. 

 

2. Оптимизиране на структурата за 

изградената система за квалификация. 

 

2.1. Утвърждаване на наставничеството като форма за 

повишаване на квалификацията на младите учители; 

2.2 Планиране работата на Комисията за квалификация на 

учителите съобразно потребностите на педагогическите 

специалисти; 

2.3. Реализиране на разнообразни дейности по плановете на 

постоянните и предметни комисии и обмен на добри 

практики между тях. 

2.4. Участие в Проект ..квалификация на педагогическите 

специалисти“ на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ на ЕС 

 

3. Повишаване на изискванията към 

работата на учителя. 

 

3.1. Повишаване на изискванията към работата на учителя 

чрез осъществяване на системен ефективен педагогически 

контрол; 

3.2. Разширяване и усъвършенстване на методите  и 

формите за контрол чрез актуализиране на оценъчните 

карти. 

 

4. Квалификация на учителите за работа 

с родителите. 

4.1. Провеждане на тематичен семинар за работа на 

учителите с родители; 

4.2. Обособяване на кът с актуална методическа литература 

относно работата с родители; 

4.3. Обмяна на опит по темата с други училища. 
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1.Зачитане на отговорностите, правата 

и задълженията на родителите, 

установяване на социален диалог 

„семейство - училище": 

 

1.1.Активно включване на родителската общност при 

формиране на училищното настоятелство в качеството на 

неправителствена организация с оглед по-ефективно 

реализиране на стратегията за развитие на училището и 

укрепване на материално-техническата база; 

1.2.Мотивиране на родителската общност да гради и 

поддържа връзки със социалната среда, способна да подкрепя 

материално и финансово образователната дейност; 

1.3. Планиране и реализиране  на съвместни училищни 

дейности с родителите за постигане на съпричастност и 

приобщаване  към образователно-възпитателния процес; 

1.4. Развиване на способностите и нагласите на учители и 

родители за конструктивно решаване на проблемни 

ситуации; 

1.5.  Поддържане на рубриката за родители в училищния 

сайт с информация за: 

- приемно време на ръководството и преподавателите; 

- график за родитело-учителските срещи; 

- график за консултациите на преподавателите; 

- информация за изявите на учениците; 

1.6 Отчитане на мнението на родителската общност за 

образователно-възпитателния процес чрез стандартни и 

нови  форми за обратна връзка. 

 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

1. Средства от делигирания бюджет на училището. 

2. Собствени приходи от извършвани услуги.  

3. Средства, набрани от УН. 

4. Дарения от спонсори. 



  

5. Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения. 

6. Средства от работа по европейски и национални проекти и програми 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предложената стратегия отразява амбициите на педагогическия колектив на СОУ „В.Левски“ гр.Крумовград за 

развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 7 години. При определяне на приоритетите, включени в 

нея, водещо е разбирането, че развитието на образователната система има за основна цел формирането на свободна и 

творческа личност, чиято социална функция е интегриране в обществото и участие в неговото обновяване. 

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

организацията на работата в училището или на нормативната база на средното образование. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с конкретни срокове и 

отговорници. 

 Стратегията за развитие на СОУ “Васил Левски” – град Крумовград е приета на заседание на ПС с Протокол № 

......../...................... . 

   

 

Директор:…………………….. 

/Цветан Терзиев/ 

Допълненията за 2015/2016 учебна година са в зелено. 


