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традиционни методи за поднасяне на учебното съдържание и откъсването
на обучението от практиката. Стратегията цели да очертае програмната
рамка за развитие на педагогическата и ученическата общност, да създаде
предпочитана и динамична институционална среда и да открои
приоритетите за извършване на реформите в образователната сфера.

Динамиката на развитие на съвременното общество и процесите на
глобализация предполагат преосмисляне на концептуализацията на
българското образование в контекста на европейското. Приоритетни са
идеите за образование за всички и учене през целия живот, които се
съотнасят с интересите, желанията и потребностите на личността.

СУЕО „А. С. Пушкин” следва концепцията за образование за
устойчиво развитие- динамична концепция с визия за образованието, която
трябва да даде възможност на хора от различни възрасти и етноси да
поемат отговорността за устойчиво бъдеще.

В този аспект стратегическите цели на образователната политика,
провеждана от ръководството на СУЕО „А. С. Пушкин”, се свързват:
 със съизмерване с европейските образователни тенденции с оглед

отношението към преподаването и ученето и въвеждането на новата
система за оценяване (с цел повишаване качеството на образование)

 с ориентирано към иновации управление на образователната
институция (за преодоляване на унификацията и утвърждаване на
многообразието)
Цел на образованието в СУЕО „А. С. Пушкин” е и възпитаването на

младите хора в дух на хуманизъм, етичност, в толерантност и уважение
спрямо другите (чрез опознаването на различни езици и култури).

Образованието като ценност подпомага индивида да се самоосъзнае,
да се самоопредели, да намери своята идентичност, за да бъде адекватен на
променящия се свят. В този смисъл ролята на СУЕО „А. С. Пушкин” е да
провокира социален интерес, като разясни на младите хора културно-
историческите и религиозните фактори, обуславящи различните
идеологеми, стереотипи и т.н.

Ценностите на съвременното общество се менят непрекъснато,
динамично, което рефлектира върху ценностната система на всеки човек.
Затова отличителна особеност на мисията на педагогическия екип в СУЕО
„А. С. Пушкин” е реабилитирането на нравствените, духовните,
естетическите ценности в социалния живот на младите хора.

Споделените ценности на образователната организация са
основополагащ  фактор за професионализма, за мотивацията и за мисията
на педагогическия екип в СУЕО „А. С. Пушкин“.
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Вътрешни фактори Bъншни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Доказан професионализъм и
стремеж за непрекъсната
квалификация на педагогическия
персонал.

Въвеждане на иновативни методи
на работа в клас и подобряване
качеството на обучение.

Увеличаване броя на учениците. Непрекъсната квалификация на
учителите

100 % изпълнение на държавния
план- прием след завършен 7. клас,
ПГ и първи клас.

Взаимодействие между учители,
родители и ученици.

Мотивирани и желаещи качествено
обучение ученици.

Подобряване на МТБ и изграждане
на кабинет по природни науки.

Училищни учебни планове,
отговарящи на желанията на
учениците и възможностите на
училището.

Работещ Ученически съвет и
реализиране на самоуправлението
като фактор за инициативност на
ученическата общност.

Висока успеваемост на учениците
на НВО, ДЗИ, олимпиади, конкурси
и спортни състезания.

Възпитание  в дух на патриотизъм и
хуманизъм.

Добре изградена МТБ. Провеждане на индивидуални
консултации на училищните
психолози  с ученици и родители.

Работа по проекти. Изграждане на представителни
спортни отбори за участия в
общински и национални
първенства.

Активно действащо Училищно
настоятелство.

Активна извънкласна дейност.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
Липса на достатъчна мотивация за
учене у част от учениците.

Недостиг на финансови средства за
подобряване на МТБ.

Липса на заинтересованост на част
от родителите за успеваемостта на
децата им.

Липса на мотивация на учениците
за качествено обучение.

Липса на помещения за извънкласна
дейност.

Проява на агресивност между
учениците.

Липса на добре оборудвани
кабинети за провеждане на
лабораторни упражнения.
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МИСИЯ
Опирайки се на досегашните постижения и традиции на училището,

на постиженията в обучението, на тясното партньорство с родителската
общност и висшите училища от гр. Варна, СУЕО „А. С. Пушкин“:
 като водещо и заемащо респектиращо място в образователната
система на гр. Варна отговаря на  националните, регионалните и на
местните обществени интереси и участва активно в образователните
процеси
 подготвя за нуждите на обществото конкурентноспособни, знаещи и
можещи ученици, които генерират прогрес и показват умения за бързо и
адекватно адаптиране към обществения  живот в България, Европейския
съюз и други страни по света
 целенасочено работи върху създаване, усъвършенстване и
утвърждаване на действени личности, като системно и последователно
развива собствен облик, който го прави желано и търсено училище
 осигурява качествено образование, като предоставя иновативно и
съвременно обучение на високо ниво
 подпомага своите кадри за непрекъсната квалификация
 постоянно поддържа, подобрява, оборудва  и усъвършенства МТБ с
цел създаване на условия за модерно, качествено и ефективно обучение
 партнира на национални, общински и регионални правителствени и
неправителствени институции за постигане на синхрон в управлението
на училището и политиките на институциите, свързани с образованието
и възпитанието на децата и учениците

ВИЗИЯ
Визията ни за СУЕО „А. С. Пушкин“ за следващите четири години е

една образователна, динамично развиваща се институция със свое лице и
облик, с регионална значимост, отличаваща се с бързо, устойчиво и
респектиращо развитие,  конкурентноспособност  и компетентно
управление за утвърждаване на силен педагогически и ученически
потенциал, финансова стабилност и авторитет.

При реализирането на мисията и визията си  СУЕО „А. С. Пушкин“
се води от следните ценности:
 принадлежност и лоялност към училищната общност
 свобода и възможност за реализиране на професионалните интереси
 социална отговорност
 уважение на достойнството и интересите на личността
 справедливост, солидарност и взаимопомощ
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ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СУЕО „А. С. ПУШКИН”
Подготвяне на  конкурентноспособни кадри съобразно изискванията

на образователните стандарти, като:
 поддържа и повишава качеството на образованието
 стимулира образователната и художествено- творческата дейност
 развива педагогическия потенциал и поставя в центъра на

политиката си ученика като пълноправен партньор и активна страна
в образователния процес
Повишаване  ефективността на функциониране на системата за

качество в училище чрез поддържане, наблюдение и контрол на
образователно- възпитателните дейности за успешно реализиране на
процеса преподаване- учене.

ГГ СУЕО „А. С. Пушкин“ определя своя образователен профил, като
сполучливо съчетава традиционните си учебни дейности в ранното и
профилираното чуждоезиково обучение с останалите учебни предмети от
различните културнообразователни области.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
 Запазване на добрите традиции в българското образование и

синхронизирането им с постиженията в световното образователно
пространство.

 Подготвяне на кадри в синхрон с европейските стандарти,
нормативи, квалификационни изисквания и критерии за качество на
образованието, организационната и управленската дейност.

 Поддържане и издигане на авторитета на СУЕО „А. С. Пушкин“.
 Поддържане и развиване на контактите с всички институции от

сферата на образованието, правителствени и неправителствени
организации, висши училища и др.

 Стимулиране на научното и кариерното  развитие в съответствие с
националните, европейските и световните еталони, с оглед
подобряване на педагогическия процес.

 Доразвиване и усъвършенстване капацитета на новите и
алтернативните средства в областта на информационните и
комуникационните технологии в образователния процес.

 Формиране на социално активни и толерантни граждани с високи
духовни качества, позиция и поведение, адаптивни към
глобализираното информационно общество, със стремеж към
саморазвитие и самоусъвършенстване.

 Осъществяване на политики за социално партньорство и диалог,
основани на ученическото самоуправление, като приоритет на
организационна култура и общественозначима личностна
реализация.



6

 Усъвършенстване на икономическата и финансовата дейност за
постигане на финансова стабилност.

 Подобряване на материалната и информационната база.

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Приоритети:
 Поставяне на ученика в центъра на образователната политика като

активна страна в осигуряването на знания на широка научна основа и
в отговор на потребностите за устойчиво развитие на обществото.

 Хуманизация на образователния процес като творческо саморазвитие
и самореализация на човешкия потенциал.

 Засилване на интердисциплинарния подход при организиране на
образователния процес.

 Усъвършенстване и обогатяване на формите за повишаване на
квалификацията на научно- педагогическите кадри и за разширяване
на следдипломното образование.

 Цялостно актуализиране на нормативната уредба.
 Повишаване и контрол на качеството на знанията с акцент върху

изграждането на необходимия обем от знания, умения и
компетенции, регламентирани в държавните образователни
стандарти.

 Приобщаване на учениците към националните и световните
постижения чрез учебния  процес, чрез съхраняване на националните
традиции.

 Изграждане на предприемаческа култура и на предприемачески
умения у учениците, стимулиране на иновациите във всички
дейности и процеси в училището.

2. Дейности по приоритетите:
 Насочване на дейността на учители, служители и ученици към

повишаване на тяхната ефективност с цел осъществяване на
приетите приоритети в Стратегията за развитие.

 Разработване на съизмерими с европейските стандарти, нормативи,
квалификационни изисквания, критерии за повишаване на
качеството на образователния процес, както и на неговия контрол.

 Актуализиране на системата за наблюдение, оценяване, поддържане
и усъвършенстване на качеството на образованието с ясно
определени, предварително оповестени критерии.

 Подобряване на оценяването на теоретическата и практическата
компетентност на учениците чрез използване на обосновани,
достоверни методики за количествено и качествено оценяване на
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възможностите и готовността за реализиране на получените знания и
умения.

 Провеждане на периодични срещи с учениците и родителите за
обсъждане проблемите на качеството на образователния процес,
разглеждан като преподаване- учене.

 Модернизация на съвременните образователни технологии и
създаване на благоприятна среда за интелектуална и аналитична
дейност чрез използване на информационните и комуникационните
технологии и осигуряване на широк достъп на учениците до
световните информационни ресурси, с цел формиране на ключови и
професионални компетенции у тях.

 Индивидуализация на обучението, насочено към нуждите на
конкретния ученик и към реалните потребности на обществото,
разработване на система за контрол и самоконтрол на знанията и
уменията.

 Създаване на база данни за реализиране на електронно обучение.
 Осигуряване на психологическа, педагогическа и социална подкрепа

на учениците.
 Предоставяне на възможност за повишаване на квалификацията или

преквалификация, с оглед успешна реализация на учителските кадри.
 Усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка на ученици и

учители.
 Създаване на методология и система за проучване мнението на

ученици и родители  за повишаване качеството на образователно-
възпитателния  процес.

 Изграждане на инициативност, умения за учене, умения за
междуличностно и междукултурно общуване и дигитални
компетенции у учениците.

ІІ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1. Приоритети:
 Активно поддържане на стратегия и политика за развитие на

образователната и възпитателната дейност в училището за
повишаване на неговия авторитет и признание като водещ
образователен център  на регионално, национално и европейско
равнище.

 Подобряване организацията и ефективността на образователната  и
възпитателната дейност с цел удовлетворение от получените
резултати на национално външно оценяване, държавни зрелостни
изпити, олимпиади и др.

 Поддържане на активна мотивационна система от стимули,
контролиращи мерки за учители и ученици за повишаване на
конкурентноспособността на училището.
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 Осигуряване на условия за творческо развитие на личността чрез
научна, културна, художествена и спортна дейност чрез укрепване на
връзките с висшите училища.

 Съхраняване на националните ценности с цел възпитание на
учениците в патриотичен дух и утвърждаване на нравствените и
морални добродетели на българския народ.

2. Дейности по приоритетите:
 Създаване на действащи методически обединения и механизми  за

системно привличане на ресурси за резултативност в образователния
процес.

 Формиране на постоянни  екипи от преподаватели с цел подпомагане
на млади и новоназначени учители.

 Поддържане на организационни системи в училищния живот с цел
подобряване на логистиката, управлението, финансовия модел и
стимулирането на качеството за повишаване на ефективността на
образователната и възпитателната дейност.

III. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО
ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ

Всеки етап от развитието на детето е основа и подготовка за
следващия. Приемствеността  между детската градина и училището е
връзката между различни етапи или степени на развитие, която се състои в
съхранение на едни или други елементи или характеристики при преход
към ново състояние. Приемствеността предлага безболезнена смяна на
стереотипа от едни условия към нови. Тя осигурява съответен интерес към
ученето, организираност, развитие на учебната дейност, което в първи клас
на началната  училищна степен позволява да се пристъпи към методи и
форми, активизиращи психическите процеси. При наличието на
приемственост се извършва по- резултатно и ускорено преходът от
нагледно- образно към понятийно мислене. Всяко звено от
образователната система изисква степен на развитие, която улеснява
следващото. Това налага диалектическа връзка между подготовката на
децата от детската градина и задачите, които се решават в началната
училищна степен.

Предимства на обучението на децата в подготвителни групи в
училището са:
 Училището предлага гарантирано адекватна програма за подготовка

на детето.
 Иновативен подход, добра предварителна подготовка, системност.
 Пълноценно използване на наличната база.
 Прилагане на интересни идеи и практики за по- пълноценно

запознаване на детето  с живота (наблюдения, екскурзии).
 Равнопоставеност на играта с останалите дейности.
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 Изграждане на хигиенни навици.
 Развитие на говорната компетентност.
 Изграждане на вътрешна мотивация, определяща ценността и

самоинициативата за учене и безопасност на движението.
 Формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и

самодисциплина.
 Изграждане на умения за работа в екип на базата на толерантност и

приемане на различията.
 Бърза адаптация  към новия режим в училище.
 Бъдещият първокласник може да контактува със своите учители от

началния етап, което е предпоставка за успеха му като ученик
изобщо.

 Подготовката в училищна група е за деца, които имат нужда от нови
знания, които са готови за първи клас и за нови предизвикателства.

 Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и
подкрепяно.

 Ново осмисляне на целта и етапите на предучилищната възраст по
посока обогатяване възможностите за социализация на детето,
опознаване на заобикалящата го среда, подготовката му за училище.

 Компетентно и гъвкаво прилагане на стратегии и приоритети,
осигуряващи единство във възпитателно- образователната работа в
подготвителните групи и началната училищна степен, съобразено с
действителните образователни нужди и реалните възможности на
децата.
Всяка степен от детското развитие има свои особености, които

налагат особености и по отношение на съдържанието, методите и формите
на педагогическо взаимодействие. Детето е естествен център  в системата
на възпитание, социализиране и обучение. То формира личността си на
базата на генетично зададена  матрица. Ролята на предучилищното
възпитание и обучението в начален етап е да осигури научност,
системност, последователност и естествена  приемственост в работата с
децата.

Педагогическото взаимодействие е сложен процес, необходим за
развитието на личността на детето, състоящ се от множество компоненти-
дидактическо, възпитателно и социално- педагогическо взаимодействие.

Педагогическото взаимодействие е обусловено и опосредствано от
образователно- възпитателната дейност, целите на обучение и възпитание.
То присъства във всички видове дейности- познавателна, трудова,
творческа. Детето е в центъра  на педагогическото взаимодействие. То е
насочено към  овладяване на достъпни знания, развитие на познавателната
дейност, развитие на социално поведение и художествено- творческо
изразяване, а приемствеността между детската градина и училище се
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осъществява както по посока на учебното съдържание, така и в методите
на работа и в организацията на образователната среда.

Конкретните измерения на близкия контакт в дейностите на
учителите в предучилищна група (ПГ) и начален етап (НЕ) за един
четиригодишен период ще се реализират чрез следните общи дейности:
 Формиране на екипи по интереси за организиране на общи празници

и изяви по Плана на училището.
 Спортни изяви, включващи  деца от  ПГ и първокласници, в които да

се изключва състезателният елемент, като се замества с
възпитателен акцент помагам на по- малкия, съдействам, подкрепям.

 Работа с родителската  общност за плавен преход от ПГ към НЕ с
разясняване на целите, традициите, програмата на училището и
възможностите за развитие на всеки ученик. За  целта да се прилагат
различни форми на презентиране- срещи, ден на отворени врати,
електронна информация и др.

 Обучението по руски език- елемент от визитката на училището.
Полагане на начало в ПГ и приемственост в начален етап.

 Обучения  и квалификации на колегите по актуални теми, касаещи
двете степени на обучение. Изучаване и популяризиране на
международен  опит, добри  практики и елементи от педагогически
системи, адекватни на времето и потребностите на учениците.
Формите на взаимодействие в прогимназиален и гимназиален етап на

обучение да бъдат насочени към:
 Психическа подготовка за учебен труд.
 Изграждане на мотивационно поведение.
 Овладяване на нови знания и умения.
 Формиране на характерни волеви качества на личността.
 Обогатяване и поддържане на материално- техническата база за

изграждане  на съвременен интериор.
 Обогатяване на библиотечния фонд с учебни помагала и

педагогическа литература.

IV. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Приоритети:
 Модернизиране на системата за информационно осигуряване на

организацията, осъществяването, управлението и оценката на
основните училищни дейности.

 Осигуряване на условия за използване на информацията като
обществено достояние, за запазване и развитие на културното и
езиковото разнообразие, за максимална информираност на
училищната общност (учители, ученици, родители).

 Постепенно модернизиране на училищната библиотека и
трансформирането й в т. нар. хибридна библиотека, т.е. комбинация
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от традиционна и електронна/ виртуална библиотека, с максимален
достъп до електронните бази данни.

 Внедряване на съвременни информационни и комуникационни
технологии в образованието.

 Изграждане на базисна система, обслужваща интеграционните
връзки на училището с други висши училища, институции и
структури от  България, ЕС и други страни по света.

 Създаване и усъвършенстване на административна
електронноинформационна система в училище за обслужване на
ученици и родители.

 Поддържане на актуална база данни в училищния сайт и вътрешната
мрежа на училището и поддържане на електронен архив на всички
управленски нива.

2. Дейности по приоритетите:
 Използване на телекомуникации и мултимедийно оборудване в

системите за обучение.
 Подобряване на управлението на библиотеката чрез разработване на

нови и оптимизиране на действащите нормативни документи;
формиране на пакет от инструктивно- технологични документи,
регламентиращи дейността за превръщането й в информационен и
методически център.

 Създаване на специализирана база данни за електронни учебници и
за научни списания на електронни носители, които се намират в
електронни библиотеки в интернет.

 Разширяване на международните контакти на СУЕО „А. С. Пушкин”
чрез сключване на договори за сътрудничество и засилване на
международната мобилност на ученици и учители.

V. ФИНАНСИ И МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Приоритети:
 Усъвършенстване и устойчивост на системите в училище и

развиване на иновационни дейности при оптимизация на разходите.
 Изграждане на база от съвременни информационни технологии за

мониторинг на доходите и разходите на училището.
 Поддържане на финансови резерви и фондове за ресурсно

осигуряване на дейностите, залегнали в Стратегията на училището.
 Реновиране на МТБ и повишаване на ефективността на стопанската

дейност.
 Изграждане на система за привличане на средства от дарения,

спонсорство и други източници с цел подобряване на МТБ.
2. Дейности по приоритетите:







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

В условията на световната пандемия, свързана с COVID-19, новата
учебна 2020/2021 година в СУЕО „А. С. Пушкин“ – Варна, ще следва
утвърден модел с адекватни мерки за осигуряване на нормален и безопасен
образователен процес (в присъствено и/или електронно обучение) – с оглед
превенция на риска от разпространение на коронавируса. Този модел
акцентира върху подобряване на здравната култура на учениците;
гарантира бърза реакция при евентуална поява на заболели съобразно
заповедите и инструкциите на МЗ и РЗИ.

С оглед на това е изготвен план за действие при необходимост от
преминаване към електронно обучение – за училището или за отделни
паралелки, като са разработени приложими и съвременни модели на
преподаване по методически обединения за постигане на ефективност в
условията на електронно обучение от разстояние.

Основните приоритети, мерки и задачи за училищното ръководство
са свързани с:
 анкетиране на родителите във връзка с решението им за

неприсъствено  обучение на децата им поради здравословни причини
и изготвяне на индивидуални планове съвместно с родителите на
учениците за работа в електронна среда

 осигуряване на електронни устройства за класните стаи, както и
необходимата интернет връзка

 въвеждане на единна електронна платформа за цялото училище,
която да бъде алтернатива при преминаване към дистанционно
обучение (не само с оглед на преподаването и ползването на
дигитални ресурси, но и с оглед на онлайн консултирането на
родители и ученици и пр.)

 отваряне на всички входове на сградата на училището и
разпределяне на класовете през кои входове да имат достъп до
сградата на училището

 постоянен контрол на придвижването по етажи и коридори, като
движението по коридорите се осъществява с предпазни маски или
шлемове

 определяне на  класни стаи за отделните паралелки
 в началото на учебните занятия на всяка смяна по училищната

радиоуредба медицинските лица в рамките на няколко минути да
припомнят правилата за здравна култура в ситуация на епидемия

 постоянен контрол за наличие на дезинфектанти, ползване на
предпазни маски и шлемове от всички учители и служители

 непрекъсната актуализация на рубриката „Всичко за COVID-19“
 изготвяне на график за хранене на учениците



 изготвяне на график за постъпателно започване на учебния ден и за
различно време на междучасията; за ползване на кабинетите по ИТ,
ЧЕ, лабораторията по природни науки и  физкултурните салони

 при възможност и подходящи климатични условия часовете по ФВС,
изобразително изкуство, бит и технологии и музика да се провеждат
на открито

 обособяване на стая в близост до стълбището на централния вход за
срещи с родители и други външни посетители

 определяне на помещение за временно изолиране на ученици,
учители и служители с грипоподобни симптоми при стриктно
спазване на протокола на МЗ

 при положителен тест на ученика, родителите незабавно уведомяват
класния ръководител, а той – ръководството на училището.
Директорът сигнализира РЗИ и съвместно се взема решение за
стъпките, които трябва да се реализират за извършване на
необходимите процедури с останалите контактни лица за евентуално
преминаване на класа (или класовете) към обучение в електронна
среда. При затваряне на цялото училище след определения
карантинен период връщането на учениците да става поетапно
според решението на екипа.
Всички горепосочени приоритети, мерки и задачи са съгласувани с

УС на УН и Обществения съвет.
Настоящият модел за действие в условията на COVID-19 се

интегрира в Стратегията за развитие на СУЕО „А. С. Пушкин“ – Варна, и е
приет с решение на ПС, Протокол №12 от 04.09.2020 г. и съгласуван с УС
на УН и членовете на Обществения съвет.
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