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I. УВОД 
 
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на 

образователната институция ЧСУ „Веда“, начините за реализирането ù, както и очакваните 
резултати. Стратегията се основава на принципите на Европейската общност, Националните 
рамки и насоките от ЗПУО, ДОС,  приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската 
стратегия за развитието на образованието в Община Столична и на спецификата на 
функциониране на образователната институция. Начертава бъдещи действия по посока на 
очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя 
условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява 
принципите на ръководство.  

 
 
ІІ. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ: 
 

• СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И 
ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 

• „ЕВРОПА 2030“ 

• „БЪЛГАРИЯ 2030“ 

• Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

• Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 
училищното образование 

• Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование. 

• Наредба № 5 за общообразователната подготовка. 

• Наредба № 15 от 02.08.2019 г. за статута и професионалното  развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти  

• Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 

• Наредба № 2 за усвояването на българския книжовен език  

• Наредба № 4 за учебния план 

• Наредба за приобщаващото образование 

• Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование 

• Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

• Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 
живот 

• Национална референтна рамка. 

• Стратегия за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

• Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата 

• Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

• Регионални приоритети на средното образование 

• Общински политики в средното образование 

• Постановление № 100  за създаване и функциониране на механизъм за съвместна 
работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 
от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст  

• Всички нормативни актове за ОРЕС 
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• Всички промени в нормативните актове – наредби, писма на министъра и ЗПУО – от 
началото на извънредното положение  

• Спецификата на конкретното училище от стандарта за институциите 
 
Стратегията за развитие на ЧСУ „Веда“ обхваща периода от 2020 до 2024 г., надгражда 

стратегия 2017-2020 година и е изградена на база новия Закон за предучилищното и 
училищното образование. Стратегията може да се актуализира своевременно поради 
непредвидимите фактори в обществото по време на пандемия. Стратегията е разработена по 
време на извънредно положение, което налага извеждане на краткосрочни цели и 
приоритети в рамките на едногодишен период и дългосрочни цели на база промените в 
нормативните актове през 2020 година. 

 
Стратегията е в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически 

документи на глобално и европейско ниво, които очертават общо споделената визия за 
висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия 
живот образование, обучение и учене. 

 
При изпълнение на целите ще бъдат съблюдавани следните принципи: 
 

• Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между 
образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите 
училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, 
работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в 
Стратегията. 

• Приемственост – гъвкаво изпълнение на Стратегията, което да гарантира 
целенасоченост, последователност и устойчивост. 

• Иновативност – формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 
целите, заложени в Стратегията. 

• Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни 
ползи от постигнатите резултати. 

• Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на 
образованието, обучението и ученето изискват висока степен на информираност на 
обществото. 
 
 
III. АНАЛИЗ 
 
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
 
ЧСУ „Веда“ има 23 годишна история и е едно от престижните частни училища в София. 

В него се обучават около 200 ученици от I до XII клас, от 33 педагогически специалисти. 
Училище „Веда“ е частно училище с изучаване на немски език и Чуждоезиков профил в 
гимназията. Чуждоезиковото обучение по немски и английски език е насочено към 
получаване на международно признати дипломи и сертификати – Sprachdiplom и Cambridge 
Certificates. 
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Предлага се и билингвално обучение – на немски и български език – по история и 
цивилизации, химия и опазване на околната среда, странознание и музика. Преподава се по 
учебници, използвани в Германия, за деца, чийто роден език е немският. 

    Частно училище „ВЕДА“ е DSD Schule – ние сме част от международната верига 
училища, лицензирани от германското културно министерство, които подготвят учениците от 
прогимназиалната и гимназиалната степен за получаване на Sprachdiplom II – международна 
диплома за владеене на немски език с най-висока степен на валидност за прием в 
германските училища и университети. 

    Във „ВЕДА“ е създаден възпитателен модел, чиято крайна цел е формирането на 
толерантни млади хора, с култура на поведение, умения за общуване, подготвени за работа 
в екип и с изявени лидерски качества. 

Екипът на Частно училище „ВЕДА“ работи за развиване на личностния потенциал на 
всяко дете и ученик, създавайки взаимно доверие между семейството и училището. 

 
Училището се помещава в общинска сграда на три етажа с хубав двор, в който има 

спортно игрище, площадки и тревна площ. Сградата е обновена и добре поддържана. 
 
ЧСУ „Веда“ се радва на изключителен интерес от родителите поради: 
 

➢ Високите резултати на НВО, ДЗИ, DSD, конкурси и състезания; 
➢ Учителите във „ВЕДА“ са с висше образование и доказани професионален опит,  

качества и творческо отношение към процеса; 
➢ Осигуряването на целодневна организация на обучение от I. до IV. клас и пълноценна 

заетост на учениците в рамките на учебния процес за овладяване на ключовите 
компетентности; 

➢ Осигуряването на транспорт за пътуващите ученици, обедно хранене и закуски.  
Училището е включено в проекта „Обичам плодове“. 

➢ Редицата извънкласни дейности, които училището поддържа, както и непрекъснатите 
извънучилищни дейности, ангажиращи цялата училищна общност – ученици, учители 
и родители; 

➢ Осигуряването на възможност за двигателна активност на учениците – модерно 
игрище за футбол, разчертани игри в училищния двор, спортен салон и пособия за 
спорт и спортни игри; 

➢ Разработени иновации и иновативни методи за преподаване; 
➢ Партньорството с престижни университети – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ – Факултет по науки за образованието и изкуствата – катедра Начална 
училищна педагогика, Факултета по класически и филологии – катедра Германистика, 
НБУ - Бакалавърски факултет – Програма Германистика; 

➢ Дългогодишно и задълбочено партньорство с Посолството на Германия, 
сътрудничество с програмата PASCH на Германското външно министерство, по 
линията на която ежегодно в училището идват родноезични доброволци, които 
активно участват в учебния процес; 

➢ Спокойна, сигурна, уютна и естетична учебна среда; 
➢ Високи изисквания за постижения и културно поведение; 
➢ Система за проследяване на индивидуалното развитие на всяко дете и ученик от 

детската градина до завършване на гимназия; 
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➢ Маломерни паралелки, което дава възможност за индивидуален подход към всеки 
ученик и специализирана работа с ученици с изявени дарби или с образователни 
затруднения; 

➢ Постоянно личностно развитие и квалификация на педагогическите специалисти; 
➢ Международна легитимност на дипломите, издавани от Частно средно училище 

„ВЕДА“. 
 
 
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – PEST (P – политически, E – икономически, S – социални, T – 

технологични фактори): 
 
2020-2021 година са белязани със знака на разпространението на пандемията от 

вируса COVID-19 и революционните промени в образованието с преминаването в 
дистанционен режим на обучение и компенсирано присъствено обучение в електронна 
среда за осигуряване заетостта и непрекъснатата подготовка на учениците по време на 
принудителния престой в къщи. 

 
Основните предизвикателства пред българската образователна система и ЧСУ „Веда“ 

към настоящия период са насочени към: 

• създаване на условия за подкрепа на индивидуалността на всеки ученик чрез 
премахване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и 
участие на учениците във всички аспекти на живота; 

• осигуряване на подкрепа за личностното развитие за учениците с изявени интереси в 
областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта; 

• превенцията и интервенцията на насилието и тормоза за създаване на подкрепяща и 
сигурна образователна среда; 

• привличането на родителите като активен партньор на педагогическите специалисти;  

• ориентирането към новите подходи, базирани на идеите за подобряване на 
образователните резултати чрез въвеждане на иновативни елементи в организацията 
и съдържанието на обучението (нови методи на преподаване, разработено по нов 
начин учебно съдържание, организирано по нов начин управление, обучение и 
образователна среда); 

• дигитализацията на процеса на обучение като ключов елемент за оптимизиране на 
учебния процес, повишаване на неговата ефективност и подпомагане навлизането на 
иновации, базирани на ИКТ; 

• осигуряване на STEM образование в подходяща образователна среда; 

• модернизация и обновяване на образователната инфраструктура и на материалната 
база в училищата; 

• образование в предприемачество и лидерство. 
 

В съвременното българско общество в последните години се състоя създаване и 
развитие на широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към 
училището и учителите и в подкрепа на образователните промени. Очакванията на 
българското обществото са за: 

• промяна в организацията и в методиката на образователния процес; 

• въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) с цел осигуряване 
на дистанция по време на общуването при нужда; 
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• широко гражданско участие на родители и ученици в реализиране на новите подходи 
на преподаване и учене в електронна среда; 

• хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения; 

• подобряване на качеството на образованието. 
 
ЧСУ „Веда“ разработва свой училищен правилник, училищни учебни планове, учебни 

програми за разширена и допълнителна подготовка, както и за разпределяне на учебната 
програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците. 
Училището избира организацията, методите и средствата за обучение в посока осигуряване 
качеството на предлаганото обучение. 

 
Във времето на пандемия училищното ръководство влезе в една нова роля, 

изразяваща се в: 

• предварително проучване на техническата осигуреност на учителите и учениците за 
работа от разстояние в електронна среда; 

• определяне начина на обучение от разстояние в електронна среда, избирайки 
подходяща електронна образователна система на обучение; 

• обезпечаване на учителите с технически средства за провеждането на обучение от 
разстояние в електронна среда; 

• активно включване на родителите в подпомагане на обучението от разстояние в 
електронна среда;  

• с нови форми на проверяване, оценяване и обратна връзка за резултатите от ученето. 

• с нови форми на организация на провеждане на родителски срещи, празници и 
събития в електронна среда. 
 
Фактор за качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение. В ЧСУ 
„Веда“ квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се 
реализира чрез обучения по специализирани международни и национални програми и 
повишаване на компетентностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с 
професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му 
развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. 
Всичко това е насочено и към напредъка на учениците. 

Училището успешно използва възможностите за участие в европейски проекти и 
програми по „Еразъм+“. В момента се работи по проекта „По пътя към бъдещето“, 2020 – 
2023 г. 
 Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за 
подкрепа на индивидуалността на всеки обучаем. В работата са залегнали принципите за 
хуманизъм и толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 
провеждане на училищното образование. 

Продължава да бъде приоритет усвояването на българския книжовен език. За 
постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при 
усвояването на българския език, училището провежда допълнителна подготовка за 
олимпиади и състезания по БЕЛ както и извънкласни дейности  в тази област. 

Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите 



ID ICO_007 BG Име образователна институция 
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2015 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
Код в СУК: СР 

Лист: 7/15 

 

Документ в съответствие с ISO 9001:2015 

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от  1.08.2016г. 

 

от иновациите е обвързана с участието на училището като ИНОВАТИВНО в изучаването на 
немски език. 

Работата в училище „Веда“ е съобразена с актуалните тенденции в съвременното 
образование, които предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към 
обучаемите, но и изграждане на умения за самостоятелно и критично мислене, оценка и 
самооценка, за работа в екип и личностно развитие. Дейностите са с фокус към прилагане на 
компетентностния модел и на иновативни методи на обучение. Необходими са още 
системни усилия за осъществяване на преход от преподаване на знания към усвояване на 
ключови компетентности. 

Съществен акцент е поставен по отношение на възпитателната работа, като 
неизменна част от цялостния образователен процес. Това отразява както утвърдената 
българска образователна традиция, така и визията за ключовите компетентности на ЧСУ 
„Веда“ в техните три основни измерения: знания, умения и нагласи. Възпитателната работа 
е в основата на формирането на нагласите на базата на усвоените знания и развитите умения 
в рамките на всяка една от компетентностите. Приоритет е формирането на личностни 
качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на 
обучаемия като личност и член на обществото. Възпитателната работа е сферата, в която най-
ярко се проявява значимостта на взаимодействието между образователната институция и 
родителите. За да се постигнат системни резултати в цялостния образователен процес, 
взаимодействието с родителите следва да се развива и надгражда както в контекста на 
възпитателната работа, така и в процеса на обучението и социализацията на обучаемите. 

През последните години ЧСУ „Веда“, прилага устойчиви политики, насочени към 
превенция и интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна 
образователна среда. 

Ключов момент за превенция и справяне с агресията и насилието в образователната 
институция, е привличането на родителите, като активен партньор на педагогическите 
специалисти. 

Осигурена е учебно-техническа и материална база, която осигурява развитие в ИКТ 
сектора и покрива изискванията за приложимост на ИКТ в образователния процес. Има 
изграден достатъчен библиотечен фонд – научна литература, утвърдени учебни помагала и 
дидактични материали.  

Осигурени са всички условия за здравословен и безопасен начин на функциониране и 
развитие на обучаемите и работещите в институцията. Осигурен е всекидневен медицински 
контрол. Осигурена е безопасна среда, като са приложени всички нормативни изисквания за 
сигурност и безопасност, наложен е пропускателен режим и се спазват всички изисквания за 
правилно съхранение на лични данни. Ръководството на ЧСУ „Веда“  предприема мерки за 
защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, 
от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване на 
лични данни. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични 
достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.  

Има изградена документална обезпеченост за проследимост на рискови параметри в 
гъвкава и динамична среда. Създадена е процедура за проследяване на негативни влияния 
и рисковите параметри, която покрива всички нива на функциониране в образователната 
институция – Работна карта (информационна), за проследяване на рискови параметри. 
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АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ 
И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ – SWOT АНАЛИЗ (S – Strengths, W – Weaknesses, O – 
Opportunities, T – Threats) 

 

Вътрешна среда 

Силни страни Слаби страни 

Богата история и дългогодишни традиции 
на училището, символи на училището – 
знаме, химн, значки, униформа. 

Липса на собствена сграда, проектирана 
специално според визията и потребностите 
на институцията. 

Приобщаване на обучаемите към 
националните ценности и традиции. 

Недостатъчна своевременна информация 
за постиженията и пропуските по време на 
онлайн обучението от страна на класните 
ръководители и учителите по съответните 
предмети. 

Целенасочени политики за повишаване на 
авторитета, социалния статус и 
квалификацията на учителите. 

Нереални очаквания на родители спрямо 
учители. 

Създадени условия за развитие на 
креативност, творчество и иновации. 

Трудности при кадровото обезпечаване. 

Създадени условия за въвеждането на 
информационните технологии в 
организирането и провеждането на 
учебния процес по всички учебни 
предмети. 

Невъзможност за балансиране на 
теоретични знания с практическо 
приложение по време на електронното 
обучение. 

Стегната организация по проучване 
възможностите за обучение в ОРЕС и 
обезпечаване на нуждите. 

Негативни последствия от дистанционното 
обучение – намалена мотивация на 
учениците за усвояване на трайни знания. 

Бързо и адекватно навлизане в 
електронното обучение и адаптиране на 
уроците. 

Неравномерно включване на родителите в 
прекия образователно-възпитателен 
процес – чрез провеждане на “ден на 
отворени врати“, „пролетно почистване“ и 
др. 

Приложение на иновативни и интерактивни 
методи на работа от голяма част от 
учителите във физическа и електронна 
среда. 

Недостатъчни възможности за публично 
представяне на проектите и изработените 
художествени произведения. Спадане на 
мотивацията за самостоятелни изяви.  

Участие на училището в различни програми 
и проекти като СТЕМ, Еразъм + и др. 

Отлагане на процеса на атестиране на 
педагогическите специалисти. 

Желание от страна на учениците за участие 
в училищни дейности във физическа и 
електронна среда. 

 

Наличие на възможности за допълнителни 
дейност по интереси и допълнителни 
педагогически услуги. 

 

Популяризиране, изява и презентиране на 
творчеството и развитието на умения в 
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обучаемите – изложби, концерти, базари, 
собствени дискове и др. 

Резултати от обучението, свързани с 
придобиване на ключовите 
компетентности. 

 

Установяване на трайни взаимоотношения 
на сътрудничество с родителите. 

 

Благотворителни кампании и дарителски 
акции. 

 

Актуализация на вътрешни нормативни 
актове. 

 

Разработени вътрешноинституционални 
документи за управление на качеството. 

 

Изградена структура от работни групи и 
комисии за управление на процеси и 
качеството в институцията. 

 

Обезпеченост с квалифицирани, 
висококомпетентни и мотивирани учители; 
създадена система за квалификация на 
педагогическите специалисти, умеещи да 
презентират и популяризират собствения 
опит. 

 

Екипи за ключови компетентности 
(ПЕКК/МО) 

 

Добра координация и комуникация между 
ръководството на училището, учителите, 
класните ръководители и психолога на 
училището при работа с учениците.  

 

Съвместно планиране на дейности в 
класовете. 

 

Съдействие на училищния психолог.  

Материална обезпеченост с необходимата 
МТБ, телевизори, компютърна техника, 
интерактивни дъски, интернет. 

 

Осигурени безопасни условия за работа по 
време на пандемия. 

 

Подобряване на физическата среда за 
спорт и отдих, класни стаи на открито, 
места за отдих и изчакване на учениците –
пейки, кътове и др. 

 

Осигурен пропускателен режим на всички 
отворени входове. Оптимизиране графика 
на охраната. 

 

Осигурени са здравословни и безопасни 
условия на труд и има изградена екипна 
структура за гарантиране на сигурност и 
безопасност на територията на 
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образователната институция. Обучаемите 
са физически и психически здрави и 
правилно развити. Педагогическия и 
непедагогическия персонал работят в 
здравословна и безопасна среда. 
Осигурено е здравно обслужване. 

Налице е добра връзка с местните 
общински структури. 

 

Партньорства с Посолство на Германия в 
България, Гьоте институт , СУ „Климент 
Охридски“, НБУ, Британика, Фондация 
„Качество в образованието“, Софийска 
градска библиотека и др. 

 

Външна среда 

Възможности Заплахи 

Приети нормативни документи на 
национално ниво, които обезпечават 
осигуряването на качеството: ЗПУО и 
прилежащите наредби 

Липса на единна система за самооценка на 
качеството на образование на ниво 
училище. 

Стимулираща среда за извънкласни 
дейности и творчески изяви. 

Застаряване в учителската професия, 
съчетано с недостиг в отделни предметни 
области. 

Привличане на учениците като партньори в 
разработване и реализиране на проекти. 

Непредвидени фактори, които налагат 
внезапни промени в процеса на обучение – 
преминаване от присъствена в 
дистанционна форма на обучение. 

Превръщане на училището в желана 
територия чрез въвеждане на нови, желани 
от учениците извънкласни и спортни 
дейности. 

Технически ограничения на платформите за 
провеждане на обучение в електронна 
среда. 

Възможности за изява на талантливи 
ученици. 

Консервативни обществени нагласи. 

Популяризиране и внедряване на собствен 
педагогически опит и знания в практиката 
на образователната институция и извън 
нея. 

Продължаваща девалвация на моралните 
ценности в обществото. 

Оказване на подкрепа чрез вътрешно-
училищна квалификация. 

Намален обществен престиж на учителя. 

Възможност за прилагане на теоретичните 
знания в практическа среда и в реалния 
свят. 

Намаляване на мотивацията за учене у 
учениците. 

Засилване на усещането у обучаемите за 
принадлежност към Образователната 
институция и повишаване на мотивацията 
им за активно участие в процеса. 

Неизгодни условия за получаване на  
финансова подкрепа от държавата на 
принципа „парите следват детето“. 

Използване на готови електронни ресурси. Недостиг на финансиране. 
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Поставяне като приоритет живота и 
здравето на ученици, учители и персонал 
по време на борбата с COVID-19. 

 

Подобряване на ефективността от работата 
на учителя, подготовката  на уроците, 
включително и прилагането на 
индивидуалния и диференцирания подход. 

 

Въвеждане на системи от награди за 
популяризиране на позитивния модел на 
поведение сред обучаемите и родителите. 

 

Повишаване компетентността на 
родителите при отглеждането и 
възпитанието на обучаемите им чрез 
тренинг-обучения (Училище за родители). 

 

 
 
IV. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЧСУ „ВЕДА“ 

 
МИСИЯ 
 
Училището да изгражда уверени в силите и способностите си млади хора с отлични 

общообразователни и чуждоезикови компетентности, готови за конструктивно 
сътрудничество, екипна работа и умения за решаване на проблеми чрез: 

• осигуряване надеждна, естетическа и безопасна среда за развитие, която излъчва 
сигнали за вяра и подкрепа в потенциалните възможности на всяко дете; 

• непрекъснато повишаване качеството и ефективността на цялостния образователен 
процес в съответствие с изискванията на ЗПУО; 

• създаване на условия за формиране на личности притежаващи компетентности, 
необходими за успешна личностна и професионална реализация, висока степен на 
конкурентоспособност и активна гражданска позиция; 

• организиране на обучението по начин, който води до висока степен на 
функционална грамотност в областта на чуждоезиковата и общообразователната подготовка 
на всеки ученик; 

• мотивиране на учителите да се развиват, обогатяват и квалифицират с цел да 
постигнат високи резултати в своята работа; 

• предоставяне на учениците образователен продукт, който отговаря на европейските 
стандарти за качествено образование; 

• изграждане на разбиране у учениците, че експоненциалното развитие на науките 
води до необходимост от перманентно учене (през целия живот); 

• възпитаване у учениците на толерантност към различието, съпричастност, 
позитивизъм, дух на родолюбие и модерно виждане за света. 

 
 
ВИЗИЯ 
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Утвърждаване на училище „Веда“ като водеща частна образователна институция от 
нов тип, в която е създадена среда децата да се чувстват уважавани, обучени и подкрепяни 
да развиват своя пълен потенциал. 

Като неразделна част от училищната общност, чиито основни ценности са 
любознателност, отговорност, креативност и толерантност учениците да надграждат и 
развиват своите компетентности и активна гражданска позиция. 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2020/2024 
 
1. Приоритет „Компетентности и таланти“ 
✓ Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална 

интелигентност у учениците. 
✓ Създаване на интердисциплинарни учебни планове и учебни програми. 
✓ Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на 

ключови компетентности и развитие на способности да се решават проблеми. 
✓ Инвестиране в изучаването на чуждите езици и придобиването на дигитални и 

комуникативни умения. 
✓ Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез 

средствата и формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта. 
✓ Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за интегриране 

на учебното съдържание, за ефективно осъществяване на междупредметни 
връзки и за работа върху усвояване на свързващите (трансверсални) 
компетентности у учениците. 

✓ Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху 
функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните 
науки, както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на 
проблеми в екип, и умения да наблюдават себе си и да взимат осъзнати решения 
как да бъдат по-успешни. 

✓ Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у учениците на 
ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век. 

✓ Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, 
религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта. 

✓ Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна 
гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие. 

✓ Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската 
национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и 
култура. 

✓ Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, 
регионално, национално и международно ниво в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта. 

✓ Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и талантите 
на учениците. 

✓ Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на 
личностни и междуличностни умения. 

 
2. Приоритет „Мотивирани и креативни учители“ 
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✓ Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти в институцията. 
✓ Задълбочаване и разширяване на партньорства и мрежи за сътрудничество с 

висши училища и други образователни институции за провеждане на стажове и 
практики. 

✓ Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогическите 
специалисти. 

✓ Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 
компетентностния подход в образователния процес. 

✓ Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 
прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни дигитални 
методи за преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност в 
обучението по всички учебни предмети. 

✓ Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 
взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни. 

 
3. Приоритет „Сплотени училищни общности и системна работа с родителите“ 
✓ Насърчаване участието на училищната общност в планиране и реализиране на 

училищни събития – конкурси, празници, тържества, спортни събития и др. 
✓ Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, 
развитието, образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество 
с училището (обучения, семинари, кръгли маси и др.). 

✓ Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми 
(допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия 
за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за 
образованието и развитието на учениците. 

 
4. Приоритет „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна 

интеграция“ 
✓ Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение 
към образованието. 

✓ Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за 
персонализиранe на обучението за всеки ученик, съобразно индивидуалните му 
потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му потенциал. 

✓ Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 
обучението на учениците. 

✓ Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на 
агресията и кибертормоза. 

✓ Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за учениците и 
родителите. 

 
5. Приоритет „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво 

развитие“ 
✓ Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

образователното съдържание, методите на преподаване и образователната 
среда. 
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✓ Разработване и прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране 
на личното творчество на участниците в образователния процес. 

✓ Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез 
приобщаващи иновативни дейности. 

✓ Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано 
обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения. 

✓ Обособяване на STEM  кабинет с цел подобряване на образователната среда и 
мотивиране на учениците. 

✓ Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн 
среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание. 

✓ Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за 
създаване редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание. 

✓ Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на 
рискове, заплахи, фалшиви новини и др. 

✓ Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за 
обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на 
епидемии, природни бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в 
рискови категории и не могат да посещават училище поради здравословни 
причини. 

✓ Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната активност и 
здравословното хранене, първата долекарска помощ, безопасното движение по 
пътищата и други с активното участие на родителите. 

✓ Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци. 
✓ Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащите дворове – 

реализиране на терен за опитно поле, кътове за отдих, игри, спортни дейности,  и 
др. 

 
6. Приоритет „Реализация в професиите на настоящето и бъдещето“ 
✓ Осигуряване на кариерно ориентиране в училище във връзка с успешната 

реализация на пазара на труда. 
 
7. Приоритет „Учене през целия живот“ 
✓ Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в 

подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през 
целия живот. 

 
8. Приоритет „Ефикасно управление и участие в мрежи“ 
✓ Ефективно взаимодействие със заинтересованите институции и родителите. 
✓ Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в 

образователния процес. 
✓ Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески 

решения. 
✓ Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации. 
✓ Поддържане на училищната библиотека и обогатяване на библиотечния фонд. 
✓ Повишаване на качеството на образователната услуга и постигане на устойчиви 

резултати.  
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За успешното реализиране на целите и дейностите, обезпечаващи реализацията на 

стратегията, в ЧСУ „Веда“ е изградена Комисия за управление на качеството. Целите, 
отговорностите и правилника за дейността на комисията като процедури са описани в 
съответните документи. 

 
 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 

❖ Чрез средства от бюджета на училището. 
❖ Чрез средства от кандидатстване и работа по проекти. 
❖ Чрез средства от благотворителни базари и дарения. 

 
 
VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. 

 
Резултатите ще покажат промяната в състоянието по приоритетни области от 

политиката, провеждана от ЧСУ „Веда“, преди и след нейното изпълнение, както и 
последствията от тази промяна спрямо обществото като цяло и влиянието на политиките 
върху удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни. Очакваните резултати 
ще бъдат изразени чрез количествено и/или качествено измерими стойности и показатели 
(индикатори). 

 
Дата: май 2021 

 


