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І. ВИЗИЯ: 
 

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу” да бъде национално признато като училище, 
предоставящо качествено средно образование с висока езикова подготовка и ползващо се с доверието 
на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона. Осъвременяване на 
традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА: 
 

Нашата цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като предоставяме 
качествено профилирано образование, отговарящо на световните тенденции. Качественото 
образование дава възможност на младите хора за по-добра реализация и конкурентоспособност на 
пазара на труда, както  и лична удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците 
съпричастност към проблемите, както на училището, така и на обществото. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I 

 

Подобряване на работната среда 

 

Цели: 
Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му; 

Прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на институцията; 
Осигуряване на достъпна архитектурна среда; 
Модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната 

инфраструктура; 

Развитие на организационната култура в институцията; 

 

Примерни мерки за постигане на целите: 
Изготвяне и издаване на училищен вестник; 

Поддръжка на динамичен училищен сайт за учебната година; 
Подмяна на морално и физически остаряла техника; 

Подобряване на административното обслужване с цел по-бърз и надежден достъп до 
информация; 

Разширяване на използването на ИКТ за модернизация на обучението и комуникацията. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II 

 

Развитие на персонала 

 

Цели: 
Подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната 
иновационна култура и личностна ефективност; 

Изграждане на култура за осигуряване на качеството; 
Създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията; 
Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на 

образование и обучение. 
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Примерни мерки за постигане на целите: 
Максимална осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща 

към изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация; 
Увеличаване на относителния дял на учителите участвали в допълнително обучение чрез 

мобилност в друга страна и/или на работно място до 30%; 

Увеличаване на относителния дял на учителите участвали в различни форми на 
допълнително и продължаващо обучение до над 60%; 

Разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството и проследяване на 
нейното ефективно функциониране. Отчитане на резултати, на основание на които се правят анализи 
и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището; 

Изготвяне на самооценяване веднъж годишно; 

Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително 
материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата; 

Подкрепа за учители, работещи с надарени ученици; 

Обмен на информация и съобщения чрез e-mail; 

Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 
научаване на учебни знания. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ III 

 

Подобряване резултатите от обучението 

 

Цели: 
Повишаване на мотивацията на обучаемите; 
Повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати; 
Намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; 
Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове; 
Осигуряване на качествено и ефективно образование; 

Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП; 

Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество 
образование; 

Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и 
възможност за пълноценна социална реализация. 

 

Примерни мерки за постигане на целите: 
Увеличаване на относителния дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, 

конкурси и други; 

Реализиране на прием по актуални специалности, отговарящи на търсеното на пазара на 
труда; 

Акцент върху грамотността (български език); 

Повишаване качеството на публичните изяви на учениците; 

Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите; 

Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки 
ученик и насочване на развитието му в област, в която той ще изяви най-добре своя потенциал. 
Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците; 

Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане 
на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на 
средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище; 
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Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни 
модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението; 

Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

Реализиране превенция за борба срещу насилието и агресията сред учениците и 
утвърждаване на позитивни модели на поведение; 

Разширяване и стимулиране на формите за обучение в здравно и екологично възпитание, 
потребителска култура, физическа активност и спорт. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ IV 

 

Подобряване взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 
работодателски организации, университети и други заинтересовани страни. 

 

Цели: 
Разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 
Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 
Подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

образованието и обучението; 
Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и 
обучението; 

Участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и 
обучението. 

 

Примерни мерки за постигане на целите: 
Кандидатстване с проектни предложения към национални програми от МОН, които биха 

подпомогнали развитието на училището; 

Търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти; 

Подаване на проектни предложения по програми; 

Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното настоятелство; 

Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на 
добри практики. 
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