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Въведение
Настоящата стратегия проектира развитието на СУ „Йордан Йовков“ - Русе през 

следващите години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата 
и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на образованието 
в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. 
Стратегия е резултат от осъзнатата в училищната общност необходимост от промяна във 
връзка с динамичните и непрекъснато променящи се условия. С нея се задават целите, 
визията, мисията и приоритетните направления, за да се превърне в училището в 
институция, в която се създават условия за личностно развитие на учениците чрез 
формиране на ключови компетентности.

Четиригодишната програма за развитие на СУ „Йордан Йовков“ - Русе е изготвена 
въз основа на компетенциите, опита на ръководството и педагогическата колегия в сферата 
на образованието, реализирани в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните 
особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания 
за качествено образование според европейските стандарти за развитие на училището и 
изграждане на високоинтелигентни, успешни и морални личности. Нашият екип поема 
отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, 
възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в училището и се ангажира 
с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на 
управлението.

В СУ “Йордан Йовков” - Русе се обучават малко над 400 ученици - повечето живеещи 
в близост до училището.

Профилираната подготовка след 8 клас се осъществява в специалност “Софтуерни и 
хардуерни науки”.
Анализ на състоянието

1. Ученици
Учениците в СУ “Йордан Йовков”- Русе се обучават на едносменен режим. Голяма част от 
учениците живеят в квартала. Няма голяма движение на учениците в рамките на учебната 
година, ниски нива на отпадане на учениците.

2. Кадрови ресурс
В училището работят учители на пълен и непълен щат.
Съществуват работещи методически обединения за споделяне на добри практики, 
организиране на тържества, открити уроци и др.

3. Образователен процес
Училището показва много добри резултати на НВО в края на 4 клас и добри резултати на 
НВО в 7 и 10 клас и ДЗИ. Учениците от училището редовно участват в общински, 
регионални и национални състезания.

4. Материално-техническа база
Училището има голяма материална база и има възможност да осигури отделен етаж за 
начален етап и едносменен режим на учене.
Има голям училищен двор, изнесена класна стая, 1 голям и 1 малък физкултурен салон. 
Състоянието на общите части е задоволително.

5. Финансиране - наредба за финансиране 
Дейностите на училището се финансират от:
- делегиран бюджет
- средства по проекти и програми
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- други източници

SWOT анализ

силни страни
• много добро представяне на НВО 

в 4 клас
• добро представяне на НВО в 7 и 

10 клас и ДЗИ в 12. клас
• Много добри резултати на наши 

ученици в общински, областни и 
национални състезания, конкурси 
и олимпиади

• Изградени и функциониращи МО
• Добри традиции при работата с 

деца със СОП, съвместно с 
ресурсния учител и психолога

• Добри традиции в 
чуждоезиковото обучение, вкл. 
ранно чуждоезиково

• Добро представяне на 
училищните отбори по различни 
спортове и танци

• Активно участие в различни 
общински инициативи

• Добри партньорски 
взаимоотношения с РИМ-Русе, 
Регионална библиотека “Любен 
Каравелов”, Опера и ДТ и 
читалища, вкл.по проект 
“Културни институции”

• Редовни беседи от РЗИ и БЧК за 
изграждане на здравословен 
начин на живот

• Отделеност на начален етап на 
отделно крило

• Групи за целодневна организация 
на учебния ден - за всяка 
паралелка в начален етап

• Специализирана игротека за 
начален етап

слаби страни
• Влияние на демографската криза 

върху пълняемостта на паралелките
• Нарастване на броя ученици, които 

живеят с 1 родител или с баба и
ДЯДО.

• Предизвикателства с мотивацията 
за учене на част от учениците

• Трудно осигуряване на учители по 
предмети в прогимназиален и 
гимназиален етап, вкл. за 
заместване

•

Възможности
• осъвременяване на материално- 

техническата база
• увеличаване броя на паралелките 

- в начален и прогимназиален етап

Рискове
• демографски срив - намаляване 

броя на учениците
• кадрово осигуряване - химия, 

физика, математика, история,

2



• големи външни пространства в 
двора, които могат да се 
използват за алтернативни учебни 
пространства

• партньорства с международни 
институции и работа по 
международни проекти

• партньорство с РУ “Ангел 
Кънчев” - кариерно развитие и 
методическа база

география, ИТ. Липса на кадри и 
специалисти, които използват
качествено съвременни методи и 
технологии

• бързо променяща се нормативна 
уредба - нужда от адаптация и риск 
от пропуск и т.н.

• бързо развиващи се технологии - 
невъзможност да се реагира бързо, 
за да се осигури адекватна 
материална база за профилирано 
обучение

Мисия
Мисията на СУ “Йордан Йовков”:
- да създава условия за качествено образование, съобразено с индивидуалните нужди на 
учениците,
- да развива умения на XXI век като работа в екип, емоционална интелигентност, стремеж 
за личностно развитие и др.
- да спомогне за формирането на личности с висока интелектуална и практическа 
общообразователна подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и 
поведение, със способности за ефективна обществена реализация.

Визия
Утвърждаване на училището като средно училище, което осигурява качествено 
образование, развива уменията на учениците, създава добри практики в сферата на 
приобщаващото образование и използването на ИКТ в класните стаи.
Училището се развива като културен център за местната общност и работи активно с 
родители.

Принципи на работа

Ориентираност към 
личността

Най-важни за нас са опазването на живота и здравето на 
детето и успешната реализация на отделната личност.

Равен достъп Всеки ученик в нашето училище получава качествено 
образование, отговарящо адекватно на нуждите и 
способностите му.

Сътрудничество Успешната образователна и възпитателна политика се 
основава на активно и ползотворно сътрудничество с други 
институции -  от концепцията до изпълнението.
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Отговорност Педагогическата колегия, административният и 
обслужващият персонал носят отговорност за постигане на 
трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Г ъвкавост Образователно-възпитателната дейност е ориентирана към 
удовлетворяване потребностите на личността, предоставяйки 
възможности за свободен избор и изява.

Новаторство Административното ръководство и педагогическата колегия 
демонстрират воля и амбиции за възприемане и прилагане на 
нови подходи и философии за постигане на по-добри 
резултати

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.

Цели
1. Стратегически цели
1.1. Подобряване на материално-техническата база на училището и поддръжка. Промяна на 
учебната среда спрямо съвременните стандарти за ефективно учене.
1.2. Развитие на STEM среда - нови методи на преподаване на предмети от областта 
природни науки, математика, инженерство и техника; изграждане на STEM среда; 
профилирана подготовка в гимназиална степен
1.3. Взаимодействие с общността - активно участие на родители в училищния живот; 
партньорство с институции и НПО в проекти
1.4. Създаване на позитивна училищна среда, механизми за подкрепа и развитие на 
учениците

2. Оперативни цели
2.1. Планиране на основни и освежителни ремонти спрямо възможностите на делегирания 
бюджет
2.2. Проучване на добри практики и обмяна на опит в областта на дизайна на съвременни 
учебни пространства
2.3. Обучения за учители със STEM профил - формални и неформални, регионални и 
национални
2.4. Изграждане на училищна общност за съвместно планиране и работа на STEM учители
2.5. Участие в национални програми и инициативи и създаване на училищни планове за 
развитие на профилирана подготовка в гимназиална степен
2.6. Развитие на извънкласни форми на работа в училище за надграждане на знания и умения
2.7. Изграждане на традиции в успешната работа с родители
2.8. Изграждане на добри и активни взаимоотношения с местни институции и регионални и 
национални НПО
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2.9. Разширяване и подобряване на работата с деца със специални образователни 
потребности
2.10. Ученическо участие в планирането и изпълнението на училищни инициативи и 
проекти

Годишен план за действие към стратегията

№ дейност финансиране ангажиране лица 
и срокове

индикатори за успех

1. Освежаване на общи 
части

делегиран
бюджет

освежени общи части

2. Използване на външни 
пространства за 
учебни цели

по
проекти/не е 
нужно

учители
целогодишно

брой проведени 
уроци и инициативи 
във външните 
пространства

3. Участие на учители в 
обучения със STEM 
насоченост

делегиран
бюджет

брой посетени 
обучения, брой 
обучени учители

4. Създаване на ПУО 
общност на учители 
със STEM профил

не е нужно учители със 
STEM профил

брой проведени 
срещи и взаимни 
инициативи на 
преподаватели

5. Подобряване на 
техническата 
обезпеченост за 
провеждане на 
профилирано 
обучение - техника и 
лицензи

брой закупена 
техника и лицензи за 
специализирани 
програми

6. Училищни празници и 
инициативи

не е нужно брой проведени 
празници, брой 
включени ученици

7. Активна работа с 
родители чрез 
“Академия за 
родители”

не е нужно училищен 
психолог, класни 
ръководители

Брой разработени 
обучителни теми, 
брой проведени 
обучения, брой 
участващи родители

8. Разширяване на 
връзки с местни, 
регионални и 
национални

не е нужно директор Брой нови 
партньорства; брой 
продължаващи 
партньорства
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партньори
институции, НПО и 
др.

9. Разширяване на 
ученическото участие 
чрез активен 
Ученически съвет

не е нужно координатор на
Ученическия
съвет

брой срещи, брой 
инициативи на УС

10. Изграждане на 
система за 
поощряване на 
училищни и 
извънучилищни 
успехи

не е нужно училищен 
психолог, класни 
ръководител, 
ученически 
съвет

налична обща 
система за 
поощрение
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