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/ Р. Гайдаржиева/

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА

СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ №2

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕЖИТИЕТО КЪМ 15.09.2016 ГОДИНА

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Училища и ученици:
/7 общински,  4 държавни средни училища/  -  капацитет на общежитието  159

ученика.

2. Групи:
5 групи разпределени по етажи и  спални помещения във връзка с осигуряване

на физическия и психически комфорт 
3. Персонал – 14 щатни бройки
-  директор
- 6 възпитатели с висше образование и педагогическа правоспособност
- 1 гл.счетоводител

            - ЗАС
-  6 бр. непедагогически персонал

 СИЛНИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО

1.1.  Общежитието  е  предназначено  за  задоволяване  на  жилищните  нужди на
редовни  ученици  от  средните  държавни  и  общински  училища  в  гр.  Шумен.  Във
функциите на общежитието е да създава условия за продължение на учебния процес в
извън училищна среда, както и за осъществяване на пълноценен отдих.

1.2.Общежитието е силен притегателен център поради:



- нисък социален статус на родителите на учениците;
- квалифицирана педагогическа помощ;
- сигурно място за живот защитено от криминогенни прояви;
-  добре  организиран  колективен  живот  на  млади  хора  в  сходна  възраст  и

интереси;
-  изградени  добри  взаимоотношения  на  взаимодействие  между  ученици,

възпитатели и непедагогически персонал;
- добро взаимодействие и партньорство с училищата от града и региона;

1.3. Съхраняване и обогатяване на материално-техническата база:

- осигурен оптимален температурен режим през зимния сезон;
- осигурена постоянно топла вода за хигиенни  нужди през отоплителния сезон и

два пъти седмично в неотоплителния сезон;
- сравнително добро състояние на ВиК канализацията и санитарните възли;
- извършен  ремонт на всички служебни помещения и част  от жилищните;

Кратки исторически данни: Общежитието е създадено през1984 година .

Учебна година Брой ученици Брой на групите
2015/2016 125 5
2014/2015 156 6
2013/2014 155 6
2012/2013 174 7

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна
година

Непедагогически
персонал

Педагогически
персонал

Образователно-
квалификационна
степен на педагог.

персонал

ПКС и
научна
степен

2015/2016 7.5 8 висше -
2014/2015 7.5 9 висше -
2013/2014 6 9 висше -
2012/2013 6 10 висше -

 

ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ:

Налице е обективно устойчиво намаляване на броя на учениците. Демографската
криза в областта е много силно изразена – селата са малки, безработицата е висока ,
налице е силен миграционен процес. Преструктурирането на селската учелищна мрежа
съсредоточава  децата  в  средищните  училища  и  по  малко  ученици  постъпват  в
учелищата на гр. Шумен. Това естествено води и до по малко деца , които до ползуват
услугите  на  общежитието.  Това  предполага  ,че  в  близко  бъдеще  -2  до  5  години
общежитието ще приема около 120 -140 ученика,  което ще доведе и до редуциране
състава  на  общежитието  до  11  –  12  души  персонал.  Съставът  би  изглеждал
приблизително така:  

ДИРЕКТОР
Възпитатели 6,



Гл. Счетоводител,
ЗАС,
1 Раб. по поддръжка и огняр,
2 чистачки
1 портиер.

 Общежитието няма да работи от петък 20.00 ч., събота  до неделя 13.00 ч. 

 СЛАБИ СТРАНИ В СТАТУСА И ДЕЙНОСТТА:

1.1. Материално – техническа база:

- липса на допълнителна сграда с необходимата голяма зала за общи събрания и
културно  –  информационни  мероприятия,  липса  на  физкултурен  салон  или  зала  за
фитнес, липса на специални целево предназначени помещения за занимални и стаи на
групите

- неподновяван основен инвентар от създаването на общежитието до сега
- част от легловия фонд, гардероби, секции;

1.2. Дейност 

- преодоляване на немотивираността на учениците на учебен труд;
- ниска заинтересованост за овладяване културните придобивки и прояви на гр.

Шумен;
- занижена родителска активност на проблемите в общежитието;
- слабо владеене на писмен и говорим български език, бедна езикова култура и

липса на комуникативни умения и способности;
-  неоползотворен  потенциал  и  възможности  на  педагогическия  колектив  за

разработване  на  проекти  за  обогатяване  на  МТБ и осъществяване  на  образователни
проблеми;

- не достатъчна степен на партньорство между общежитие и семейство.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СРЕДНОШКОЛСКО 
ОБЩЕЖИТИЕ №2  ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен
процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички
поднормативни актове,  за  да отговорим на предизвикателствата  на времето,  в което
живеем.

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност. 



3.  Придобиване  на  солидни  знания  при  изучаване  на  информационните
технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора
за общуване и правилно поведение в обществото.

7.  Да  изградим  личности,  възпитани  в  дух  на  родолюбие  и  патриотизъм,  с
модерно  виждане  за  света  и  с  висока  степен  на  конкурентоспособност,  така  че  да
превърнем България в просперираща европейска държава.

8.  Развиване  и  поддържане  на  физическата  дееспособност  и  подготовка  за
активен и здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ

1.СО №2  ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като ЦПЛР 

 съгласно новата образователна структура.

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 новия ЗПУО.

3.  С  автономията,  която  ни  позволява  новият  ЗПУО,  ние  ще  разработим
съвременни  програми  за  факултативни  и  избираеми  форми  за  придобиване  на
компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците / създаване
на клубове по интереси/.

4. Ще приложим различните форми на самоподготовка , заложени в новия ЗПУО
– групова и индивидуална,  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 подобряваме битовите условия за постигане
на заложените в нашата мисия приоритети.

6.  С  цел  да  отговорим  на  изискванията  за  създаване  на  приобщаващо  и
подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в
създаването на който участват ПС  и ученическото самоуправление.

8.  В  следващия  4-годишен  период  ще  продължим  да  изграждаме  навици  за
здравословен начин на живот, като запазим целодневната грижа към учениците.

9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за
да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.



10.  За  да  възпитаваме  и  изграждаме  дух  на  родолюбие,  ще  задълбочим  и
разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на  гр.Шумен,
на нашите стари столици Плиска и Велики Преслав .

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

-  Високо  развитие  на:  родноезиковата  подготовка,  чуждоезиковата  подготовка,
подготовката в  областта  на  информационните  технологии и подготовката по  всички
други предмети.
- Формиращо оценяване и самооценяване.
-  Обучение в  сътрудничество между основните партньори в  училищната общност –
ученици, учители и родители.
- Висок професионализъм на педагогическия екип.
- Ефективна управленска дейност
-  Добро  взаимодействие  със  социалната  среда  и  държавните  и  обществените
организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на българските традиции и ритуали .

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност .
-  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.
- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
-  Обогатяване  на  материалната  база,  поддръжка   на  сградния фонд  от  делегирания
бюджет и  допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА 

- Разширяване на автономността на субектите в СО №2.
- Хуманизация на процеса на образование.
- Иновативност и творчество.
- Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
- Чрез средства от бюджета на СО №2.
- Чрез средства от  благотворителни базари на учениците.
- Чрез кандидатстване по проекти.
- Чрез дарения. 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА 



ВИЗИЯТА  НА СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ №2 КАТО ЦЛПР

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

№ Дейност финансиране срок
1. Изработване  и  утвърждаване  на  цялостна

концепция за провеждане на образователния
процес  –  учебен  план  и  програми,  Етичен
кодекс, методически обединения и комисии,
план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет до  15.09.  на
всяка година

2. Обновяване и оборудване на стаите Делегиран  бюджет  и
дарители

септември  
2019 г.

3. Оборудване на компютърния кабинет с нови
компютри.

Делегиран бюджет септември  
2019 г.

4. Достъп  до  интернет  и  монтиране  на
мултимедия в компютърния кабинет.

Делегиран  бюджет  и
дарения

септември
2018 г.

5. Изграждане на общи кухни по етажите Делегиран  бюджет  и
дарители

септември  
2018г.

6. Изграждане  на  външна  спортна  площадка,
монтиране   на  съоръжения  за  различни
видове спорт, корт за падел-тенис.

Делегиран  бюджет  и
средства от дарители

2017 – 2019 г.

7. Ремонти на санитарните възли Делегиран бюджет постоянен
8. Довършителни  ремонтни  дейност

на покрива
Делегиран  бюджет  и
проекти

декември 
2017 г.

9. Участие  в  квалификационни  форми  на
педагогическия състав.

Делегиран  бюджет,
синдикати,

постоянен

10. Разработване,  спечелване и реализиране на
национални и европейски проекти.

Фондове  на  ЕС,
община, дарения

постоянен

11. Продължаване  на  работата  по
отремонтиране на стаите

Делегиран бюджет постоянен

12. Развиване  на  традициите  за  съвместни
тематични изяви с училищата.

Смесено финансиране постоянен

13. Продължаване на традицията за провеждане
на благотворителни Коледни и Великденски
базари

Дарения всяка  учебна
година

14. Провеждане  на  вътреобщежитиини
мероприятия

Делегиран  бюджет,
самофинансиране

през  всяка
учебна година

15. Провеждане  на  традиционен   спортен
празник. 

Делегиран бюджет, постоянен

16. Участие в проекти с национално  значение-
конкурси , състезания..

Смесено финансиране постоянен

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата 1. Формиране на екип от 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 
подготовката в областта на 
информационните технологии и 
подготовката по всички други предмети.
- Формиращо оценяване и самооценяване.
- Обучение в сътрудничество между 
основните партньори в общежитийната 
общност  – ученици, учители и родители.
- Издигане на качеството на образование 
за постигане на ДОС.
- Практическа приложимост на 
изучаваното учебно съдържание и 
използване на методите за учене чрез 
действие.

висококвалифицирани учители чрез:
- повишаване на квалификацията на 
дългогодишните педагогически кадри;
- провеждане на целенасочен подбор на 
новоназначените учители, притежаващи 
висока квалификация и владеещи чужди 
езици, ако това се изисква по учебен план 
на съответния предмет, притежаващи опит
за реализирането на проекти; 
2. Провеждане на тематични ПС с цел 
повишаване на вътрешнообщежитийната 
квалификация.
3. Осъществяване на сътрудничество 
между учителите от СО №2 с учители от 
други общежития или ВУЗ с цел обмен на 
добри педагогически практики.
4. Използване на интерактивни методи на 
самоподготовка.
5. Използване на информационните 
технологии в процеса на самоподготовка 
по всички предмети.
6. Мотивиране на учениците за участие в 
извънкласни дейности.
7. Въвеждане на нови форми за проверка 
на самоподготовката  на учениците 
(тестове).
8. Организиране и провеждане на 
вътрешнообщежитийни състезания, 
олимпиади, изложби, викторини по 
различни предмети.
9. Привличане в СО №2 на мотивирани 
ученици чрез провеждане на целенасочена
рекламна кампания.
10. Съвместна работа по образователни 
проекти.
11. Повишаване на нивото на трудовата 
дисциплина.
12. Усъвършенстване на съществуващите  
учебни планове и при необходимост 
разработване на нови, отговарящи на 
търсенето от учениците и на ресурсите, с 
които разполага общежитийната  общност.

- Поставяне на ученика в центъра на 
цялостната педагогическа дейност в 
училищната общност.
- Поставяне на ученика в отговорна 
активна позиция при овладяване на 
знанията и развиване на способностите за 

1. Развиване на ученическото 
самоуправление в СО №2.
2. Предприемане на мерки за намаляване 
на броя на отсъствията от учебни часове и 
от СО №2 чрез своевременно 
информиране на родителите.



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

самостоятелно търсене и използване на 
информация от разнообразни източници.
- Подобряване на процеса на 
педагогическо взаимодействие между 
основните партньори в общежитийната 
общност – ученици, учители и родители.

3. Осъществяване на съвместни 
инициативи от ученици, учители и 
родители.
4. Обогатяване и разнообразяване на 
извънкласните дейности и заниманията 
със спорт .
5. Утвърждаване на традиции и символи 
на СО №2. 
7. Прилагане на нови и разнообразни 
форми за работа с родители.
8. Превенция на агресията, тормоза и 
други негативни прояви в СО №2.
9. Организиране на дейности за борба с 
противообществените прояви и 
противодействие срещу наркоманията и 
сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на 
общежитийната  общност чрез:
- Включване на максимален брой учители 
във вземането на управленски решения, 
чрез учaстието им в методически съвети и стието им в методически съвети и 
комисии.
- Организиране на по-добра 
вътрешнообщежитийна информационна 
система.
- Изграждане на ръководен екип.
- Създаване на партньорски 
взаимоотношения със синдикалната 
организация в СО №2.

- Използване на различни форми за 
мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните 
трудови възнаграждения на работещите в  
рамките на утвърдените средства в 
делегирания бюджет.
2. Изработване на правилник за 
провеждане на ПС.
3. Формиране на система от морални 
стимули, изготвяне на Етичен кодекс.
4. Осигуряване и организиране на 
квалификацията на учителите.
5. Провеждане на тиймбилдинг и 
обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната 
среда и държавните и обществените 
организации, свързани с проблемите на 
образованието и възпитанието на младите 
хора.

- Изграждане на работещо и ефективно 
общежитийно настоятелство чрез 
привличане в него на бивши ученици, 
родители и общественици.

- Материална база и допълнително 
финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.
2. Разработване на проекти за обогатяване 



СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И
ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

на училищната МТБ.
3. Поддържане  на сградния фонд .
4. Естетизация на двора на СО №2.
5. Основни ремонти на ВИК и ел. 
инсталации.
6. Актуализиране и обогатяване на фонда 
на библиотеката.
7. Изграждане на общи кухни по етажите.
8. Осигуряване на нови компютри.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от 
учители, разработващи рекламната 
стратегия на училището.
2. Осигуряване на достатъчно средства по 
реализиране на рекламата.
3. Включване в рекламната дейност на , 
родители и ученици.

ЗАПОЗНАТИ:
 Любен Кандиларов               Атанас Минчев   
Валентина Петкова                Ваня Пройнова     


