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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Основни програмни и стратегически документи, на които се основава 

стратегията за развитие на училището. 

1. Нормативна основа 

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, 

заложени в следните документи: 

- Конституция на Република България 

- Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система 

- Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката на Република България  

- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността  

- Национална стратегия за учене през целия живот  

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри  

- Национална стратегия за учене през целия живот за периода  

- Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства  

- Конвенцията на ООН за правата на детето 

- Закона за закрила на детето 

- Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

- Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот 

- Наредба за приобщаващо образование 

- Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

- Регионални приоритети на средното образование 

- Общински политики в средното образование. 

- Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието 

на образованието. 

 Основни ценности и принципи, върху които е изградена визията за бъдещето 

на училището. 

С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в 

образователния процес: 

учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на всеки 

ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на 

образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства и съпреживее 

ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 
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образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално-значими жизнени 

ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на 

обществото; 

педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за непрекъснато 

образование, саморазвитие и самореализация. 

2. История и статут 

Професионална гимназия по селско стопанство е наследник на: 

Машинно-тракторно училище открито на –1 август 1959 година; 

1968г.-Машинно-тракторно училище „Костадин Запрянов“. 

1971г.-Професионално-техническо училище по механизация на селското стопанство 

“Костадин Запрянов“ 

1973г.-Средно професионално-техническо училище „Костадин Запрянов“ 

В СПТУ по МСС се обучават ученици в следните специалности: 

“Механизатор в растениевъдството” 

“Шлосер-монтьор на трактори и ССМ” 

“Шлосер-монтьор на МПС” 

“Механизатор в селското стопанство” 

“Шлосер-монтьор на ССМ” 

“Механизатор-растениевъд” 

”Монтьор на ССТ” 

”Технология на машиностроенето и производство на СО и АМЧ” 

На 17 април 1985 г. тържествено е отбелязан 25-годишния юбилей на училището, на който 

СПТУ е наградено с Указ на Държавния съвет на НРБ с орден “Кирил и Методий” – ІІІ-та 

степен. 

1992г. -Средно професионално-техническо училище 

1999г.-Техникум по Механизация на селското стопанство 

29 май 2000 г. ТМСС град Първомай получава правото да носи името “Васил Левски”. На 

заседание на Педагогическия съвет, името на сегашния патрон – Васил Левски е прието 

единодушно по предложението на тогавашния директор Никола Цанков. 

От 7 април 2003г.приема името Професионална гимназия по селско стопанство „Васил 

Левски“. 

Специалностите в ПГСС през годините са: 

“Икономика на земеделското стопанство”, 

”Земеделец”, 
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“Механизация на селското стопанство”, “ 

„Производител на селскостопанска продукция” 

“Земеделски техник” 

„Икономист” 

“Икономист-мениджър”, 

“Еколог” 

„Агроеколог“ 

„Икономист-информатик“ 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА 

ВЪНШНАТА СРЕДА 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически 

колектив. 

- Успешна реализация на план-приема 

на ученици. 

- Поддържане на относително 

постоянен брой ученици в последните 

години, което осигурява финансова 

стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Ориентиране към компетентностно 

обучение 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, национални конкурси, 

ДЗИ. 

-Добра координация и обмен на 

информация между класни ръководители, 

родители и ръководството на училището 

при работа със застрашените от отпадане 

ученици, учениците с проблемно поведение 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в 

различни форми на квалификация. 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците. 

- Разширяване на техническата база 

- Дейност на Обществения съвет 

към училището 

 - Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление. 

- Провеждане индивидуални 

консултации с педагогическия съветник 

на ученици с наложено наказание  

-Задоволяване на потребността на 

ученика от индивидуален и 

диференциран подход съобразен с психо-

физиологичните му особености; 

- Утвърждаване на традиции и 

символи на училището. 
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или с противообществени прояви 

-Пълноценно функциониране 

на УКБППМН, разглеждане на всеки 

случай на провинено дете; 

-Организиран безплатен транспорт за 

пътуващите ученици; 

- Привлекателна учебна среда  и 

много добра материално-техническа база; 

- Безплатен интернет достъп на 

територията на училището 

-Съвместна работа по проекти на 

учители, родители и ученици. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Ниско входно ниво на знания на 

постъпващите ученици, нисък успех при 

някои професии. 

- Демографска криза 

- Ниска мотивация за учене 

- Голям брой ученици от 

мултиетническа среда 

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация. 

  

- По-малко от 100% пълняемост на 

паралелките. 

- Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия  колектив. 

- Значителни трудности 

училищното ръководство и учителите 

срещат при осъществяване на 

възпитателния процес като реално 

отражение на формирането на нова 

ценностна система и отношение към 

учебно-възпитателния процес и 

трудовата дейност. 

  

 

III. Мисия на училището 

Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“, гр. Първомай осигурява за 

учениците от населеното място и прилежащите села качествен образователен процес чрез 

създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите 

и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. 

Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за 

http://sou-ablanica.com/%D1%83%D0%BA%D0%B1%D0%BF%D0%BF%D0%BC%D0%BD/
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самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските 

права на другите и отговорно собствено поведение. 

ІV.       Визия на училището 

1. ПГСС „Васил Левски”, град Първомай ще запази своя облик и традиции. Тя е 

институция, която гарантира високо качество на образованието на своите възпитаници и 

формирането им като личности с необходимите общочовешки ценности, добродетели и култура. 

Училището сполучливо осъществява обучението по професии, свързани със селското 

стопанство. Дава правоспособност категория Ткт и В. В ПГСС „Васил Левски”, град Първомай 

учениците получават професионална квалификация, даваща възможност за успешна реализация 

на пазара на труда. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат 

стандартите на ЗПУО. 

3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за 

факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците. 

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в  ЗПУО с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно 

отпадане и ранно напускане на училище. 

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

7. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен 

начин на живот, като запазим медицинската грижа. 

9. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на региона 

 V.  Главна цел.   

 - Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за 

учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за обучение чрез активни дейности. 
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- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране 

VI. Специфични цели 

Направление: Образователна среда за възпитанието на социално активни личности 

Основни цели: 

Повишаване на качеството и ефективността на образованието 

Дейности и показатели: 

обучение и ориентирането му към практическа приложимост и  

конкретни резултати 

 

 

Направление: Методическо обезпечаване на учебно-възпитателния процес. 

Повишаване на квалификацията и уменията на учителите в областта на новите технологии 

и тяхното използване в обучението. 

Основни цели: 

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение чрез стимулиране 

участието и професионалните изяви на учителите съобразно финансовите възможности на 

училището. 

Дейности и показатели: 

 

участие в обучения.  

Краткосрочна цел: Провеждане на два квалификационни курса /за начинаещи и за 

напреднали/ за работа с платформа Office 365, участниците, в които, до края на 

учебната година, да създадат в платформата определени типове експериментални 

задачи, тестове или урочни единици. 

ичаване участията на преподавателите в научно-методически форуми: 

конференции, семинари; 

 

Направление: Подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора 

Основни цели: 

Удовлетворяване на образователни потребности на учениците в една по-сигурна и по-

спокойна училищна среда 

Дейности и показатели: 

 

училището 

ествени дейности и 
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училищни мероприятия и акции 

 

поведение 

 

 

Направление: Педагогическо и семейно възпитание 

Основни цели: 

Приобщаване на родителската общност към живота на училището 

Дейности и показатели: 

 

вание в училище, в 

това число и електронна 

-възпитателната дейност 

Направление: Училището – образ на желаното бъдеще 

Основни цели: 

Мотивиране на дарителската активност чрез он-лайн кампании. 

Осигуряване на широк спектър от извънкласни дейности и създаване на условия за 

инициатива, творчество и изява на учениците. 

Дейности и показатели: 

 

Увеличаване на социалните партньори 

ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на 

училището; 

творческите изяви на учениците; 

 

 

публичното пространство; 

VII.  Финансиране 

Цел: Осигуряване на достатъчни и навременни финансови и материални ресурси 

за постигане на целите на училищната политика. 

През периода по изпълнение на стратегията се поставя за цел тяхното поетапното 

увеличение чрез поддържане и увеличаване на броя на учениците в училището с необходимия 

прием и пълняемост на паралелките от VIII до XII клас. Размерът на финансиране ще продължи 

да зависи от броя учениците в училището към 15 септември на съответната година и ще 

претърпи корекция в бюджета спрямо финансирането от 01 януари на следващата година, 

според държавната и общинска политика. 
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Извън единните разходни стандарти на брой ученик се разчита на средства за: 

 стипендии; учебници и учебни помагала; здравен кабинет; капиталови разходи; спорт; 

 добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане; добавка за подобряване на 

 материално-техническата база на училищата за учениците в дневна форма на обучение; 

 средствата по национални програми за развитие на образованието;  

 всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение, както и на финансиране от допълнителни източници. Разчита се и на 

приходи на училището от обработване  на училищна поземлена собственост, от 

допълнителни образователни услуги и дейности, както и на приходи от национални и 

международни проекти. 

Допълнителни средства следва да постъпят при въвеждане на втори стълб (основан на 

системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на 

училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на 

педагогическите кадри. 

Увеличение на приходите се реализира от кандидатстването по различни проекти и 

допълнителни образователни услуги и дейности. 

Приходите на училището от собственост постъпват директно по банковата сметка и се 

разходват за подобряване на материалната база и покриване на извънредни разходи. 

Средствата за СБКО и квалификация на учителите, извън тази по Национална програма 

„Квалификация на педагогическите специалисти", са включени в единните разходни стандарти. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището се извършва 

съгласно вътрешните правила за работна заплата и според участието им в национални и 

международни проекти. 

VIII. Дейности 

1. Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво училище. 

2. Повишаване на капацитета на ПГСС «Васил Левски» за оползотворяване на средства по 

Национални програми и на програми от Европейския съюз. 

3. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски 

програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани 

проекти с реална европейска добавена стойност. 

4. Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства 

(доброволчество) към училището. 

5. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в 

управленската и финансовата дейност на училището. Публикуване на изпълнението на 

училищния бюджет на интернет страницата на училището 
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6. Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището 

чрез съвместни дейности с Обществения съвет и партньорските институции. 

Отчитането на изпълнението на стратегията се осъществява чрез: 

1. Изготвяне на обобщени периодични аналитични доклади на методичните съвети и 

координационни комисии пред Педагогическия съвет. 

2. Изготвяне на ежегоден годишен отчет на директора за изпълнението на настоящата 

стратегия. 

Стратегията за развитие на училището за периода 2021– 2024 г. е одобрена от 

Обществения съвет, протокол № 6 от 04.09.2020 г., приета на заседание на педагогическия съвет 

протокол №1/ 23.09.2020 г. и е утвърдена със заповед № РД-06-29 от 23.09.2020 г. на директора 

 

 


