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Нашето мото 
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I. Увод 

Настоящата стратегия е разработена от авторски колектив с представители на всички 
методически обединения.  

Срокът на реализация на стратегията е 2014–2020. 

Стратегията на училището обосновава направленията за развитие на училището в усло-
вията на модернизация на българското образование и формулира целите, задачите и 
възможните ресурси за тяхното реализиране. Анализирани са предпоставките за изпъл-
нението й. 
Приета е на заседание на Педагогическия съвет на училището от 03.10.2013 г. и предстои 
приемането й през м. ноември, след като се разработи, обсъди и приеме Програма за 
реализация на Стратегията през първия етап: 2014–2016 г. 

II. Въведение 

1. Българското образование в европейския контекст 

Документи, синхронизиращи българското законодателство със 
законодателството в Европейския съюз 
Основен документ, който определя развитието на образователната политика на Евро-
пейския съюз е Лисабонската стратегия за икономическо и социално обновление на 
Европа (2004). 
При изработване на настоящата Стратегия са взети предвид следните европейски доку-
менти: 

 Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; 

 Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за евро-
пейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 
2020 г.“); 

 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР); 

 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска 
референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и 
обучение от 18.06.2009 г.; 

 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска 
система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от 18 
юни 2009 г. 

Български нормативни документи 
След приемането на България в ЕС, членовете на българската работна група „Лисабонска 
стратегия“ обърнаха внимание на изоставането на България по отношение на изиск-
ването на Лисабонската стратегия всяка страна от ЕС да отделя 4% от БВП за научни 
изследвания, от които 1,25% да са държавни пари. За България този процент е едва 0,5. 
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Стратегията предвижда също така на всяко 12-о дете в Европа да се пада по един ком-
пютър, а у нас на 100 ученици се пада по 1/3 компютър. България е последна сред стра-
ните-кандидатки за ЕС по осигуряването на достъп до новите технологии в училищата. 
В тези две области, както и в редица други правителството вече лансира и осигури за 
2005 г. средства за обезпечаване на специални марки, които да променят ниските стой-
ности на съответните показатели за страната. 
Водещи за България са няколко документа: 

 Национална програма за развитието на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка (2006–2015 г.); 

 Законът за народната просвета – с актуализирани корекции, до приемане на нов 
Закон, регламентиращ работата в системата на народната просвета; 

 Национална стратегия за младежта (2010–2020 г.); 

 Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни тех-
нологии в българските училища; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства; 

 Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008–2013 
година. 

 Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО). 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система (2013–2020). 

2. Визия за развитието на СОУ „Васил Левски“ 
СОУ „Васил Левски“ е общинско училище, гарантиращо усвояването на знанията, уме-
нията и навиците, съгласно държавните общообразователни изисквания, заложени в 
нормативните документи на законодателството на Република България, възпитаващо 
нравствен гражданин, отговарящ на изискванията на обществото, способен успешно да 
се реализира в условията на 21 век.  

КЪМ  КАКВО  СЕ  СТРЕМИМ? 

 Ние – ръководство, учители, ученици и родители – отстояваме идеята СОУ „Ва-
сил Левски“ – Троян да се утвърди сред водещите образователни институции в 
Ловешка област с ефективно управление и европейска визия. Институция, в която 
учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво, а учителите 
да имат високо самочувствие, отлична квалификация и мотивация за работа. 

 Ние сме отворени за партньорство с институциите, местната общност, бизнеса, 
неправителствените организации, както и с множащите се наши и чуждестранни 
партньори.  

 Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни иновационни 
идеи, реализират значими инициативи и работят усърдно и отговорно за успеха и 
доброто име на училището. 

 Ние превръщаме училището в желана територия, в територия за изява на всеки 
индивидуален талант. 
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 Ние подаваме ръка на всеки ученик, заедно търсим най-адекватната форма, чрез 
която той може да получи образование, квалификация и професия. 

 Ежегодно актуализираме своята визия за развитието на нашето училище. 

 Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че можем, и защото 
знаем, че го заслужаваме! 

С  КАКВО  СЕ  ГОРДЕЕМ? 
 с почти едновековната си история и с богатите си традиции;  

 с прилагането на нови европейски образователни и управленски модели; 

 с неоспоримите постижения в обучението, възпитанието и реализацията на учени-
ците;  

 с членството си в авторитетни национални асоциации: на Кеймбридж училищата 
в България и на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България; 

 с ориентираното към пазара на труда обучение; 

 с наличието на иновационни преподавателски практики; 

 с модернизираната, естетизирана, уютна и сигурна среда; 

 с 5-те най-високо технологично оборудвани компютърни кабинета, оценени като 
добра практика на национално ниво; 

 с единствения в областта „Европейски коридор“; 

 с интензивния и интересен вътрешноучилищен живот; 

 с разнообразната извънкласна дейност;  

 с работата по национални и международни програми и проекти, която отваря учи-
лището към Европа и света;  

 със силното ученическо самоуправление, умело направлявано от Ученически съ-
вет;  

 с вътрешноучилищните медии – радио, телевизия и вестник „Междучасие“ – 
както и с училищния сайт и видеостена; 

 с активното Училищно настоятелство и с партньорствата на различни нива. 
През годините на своето развитие училището ни е доказало своите възможности и пер-
спективи. То отстоява и утвърждава своя авторитет чрез престижни изяви на учители и 
ученици. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа, със 
самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много – да води и 
озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обо-
гатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти, но най-вече да 
сложи своя духовен отпечатък върху ученика, за да го последва, настигне и надмине. 
Сериозната работа на ръководство, учители, ученици и служители дава своите резултати. 
Днес училището ни е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на 
учители и ученици.  
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3. Мисия на СОУ „Васил Левски“ 

КОИ  СМЕ  НИЕ? 

 Училище „Васил Левски“ – гр. Троян е съвременно среднообщообразователно 
училище, в което през учебната 2013–2014 г. се обучават 816 ученици в 36 пара-
лелки. То изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални 
добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, 
България, обединена Европа и света!  

 Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразова-
телна, профилирана и професионална подготовка, с успешно завършване на клас, 
етап и степен, с придобиване както на основно и средно образование, така и на 
професионална квалификация в областта на туризма.  

 Имаме за приоритети чуждоезиковата и хуманитарна профилирана подготовка, 
усвояването на непрекъснато развиващите се информационни и комуникационни 
технологии, както и на професионалната подготовка по специалността „Ор-
ганизация на хотелиерството“. 

 Стремим се да осигурим европейски стандарти в обучението и възпитанието. Уче-
ниците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! А училището – 
нашата Вселена!  

 Ние възпитаваме нашите ученици в любов към родината, за да бъдат  те строители 
на бъдещето на нашето Отечество, на нашата обща утрешна България. 

 Девизът ни е мисълта на „най-великия българин“ – Васил Левски, патрон на на-
шето училище: „Времето е в нас и ние сме във времето!“ 

 Ние се променяме, за да се развиваме във времето и за да успеем да получим за-
служено реноме на най-доброто училище в Троян и региона. 

III. Предпоставки за реализиране на мисията на учили-
щето – вътрешна и външна среда 

1. Анализ на тенденциите на външната среда  
 

Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти  Причини  Последствия 

П
о
л
и
ти
че

ск
а 

Хармонизиране на българ‐
ското с европейското зако‐
нодателство 

Членство на България в 
Европейския съюз 

 Синхронизация на българската нор‐
мативна уредба. 

Успехи при предоставяне 
на равен достъп до образо‐
вание 

Държавна образова‐
телна политика 

 Училището е средищно. 

 Целево финансиране на целоднев‐
ната организация на работа. 

 Интегрирано обучение на ученици 
със СОП, вкл. в гимназиален етап.
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Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти  Причини  Последствия 

Дефицити при предоста‐
вяне на равен достъп до 
образование 

Неразработени или 
неразвити държавни 
образователна дей‐
ности 

 Неосигурен транспорт на ученици 
над 16‐годишна възраст (риск от отпа‐
дане) и на ученици, живеещи в рамки‐
те на населеното място, но с потреб‐
ност от ползване на транспорт.

Формиране на държавни 
политики за по‐пълно 
обхващане на учениците в 
образователната система. 

Приемане на „Страте‐
гия за намаляване дела 
на преждевременно 
напусналите 
образователната сис‐
тема (2013–2020)“ 

 Разширяване на задачите на учи‐
лището като средищно. 

 Нарастване на ролята на профе‐
сионалното образование. 

 Потребност от стратегическо раз‐
ширяване на предлаганите форми на 
обучение.

Разкриване на възможност 
за валидиране на знания, 
умения и компетентности, 
придобити по неформален 
път 

Държавна политика за 
въвеждане на система 
за валидиране на 
знания и умения, 
придобити в живота.

 Утвърждаване на училището като 
водещо в областта на осъществяването 
на професионално образование в 
общообразователни училища. 

И
ко

н
о
м
и
че

ск
а 

Относително добър иконо‐
мически климат на местно 
ниво. 

Състояние на общи‐
ната. 

 Възможност за сътрудничество с 
местната власт.  

Ниски доходи на семейст‐
вата на ученици и учители; 
висок процент семейства 
около и под линията на 
бедността.  

 Световна икономи‐
ческа криза.  

 Проблеми във вът‐
решното управление на 
страната. 

 Нисък социален статус на много от 
учениците. 

 Неудовлетворително възнагражде‐
ние на педагозите. 

 Проблеми при осигуряване на 
необходимите помагала, особено в 
гимназиален  етап. 

Възможности за финанси‐
ране от европейски фон‐
дове. 

Членство на България в 
Европейския съюз. 

Допълнително подпомагане на бю‐
джета на училището чрез участие в 
проекти.

Възможности за финанси‐
ране от национални, мест‐
ни и други фондове и про‐
грами 

Българско законода‐
телство. 

Допълнително подпомагане на бю‐
джета на училището чрез участие в 
проекти. 

Относителна финансова са‐
мостоятелност на учили‐
щето. 

Делегиран бюджет на 
училището. 

Гъвкавост при планиране на дейности‐
те. 

С
о
ц
и
ал

н
а 

Намаляване на броя на 
учениците в общината 

Влошаване на демо‐
графските показатели

Трудно формиране на паралелки. 

Изграждане на разнооб‐
разни партньорства при 
реализиране на учебно‐
възпитателната работа. 

Нарастване на ролята 
на гражданското об‐
щество при управле‐
нието на училището. 

 Участие на училищното настоятел‐
ство при вземане на управленски ре‐
шения. 

 Създаване и функциониране на 
система на ученическо самоуправле‐
ние. 

 Партньорства с неправителствени 
организации при изпълнение на про‐
екти.

Увеличаване на броя на 
учениците, живеещи в не‐
пълни семейства или без 
законен родител или на‐
стойник. 

Икономически; демо‐
графски причини; 
емиграция. 

 Занижен или липсващ родителски 
контрол и грижа. 

 Нарушаване правата на детето. 
 Повишаване на риска за отделното 
дете (според Закона за закрила на 
детето).

Те
хн

о
‐

л
о
‐

ги
чн

а

Подобряване на мате‐
риално‐техническата база 

Възможност за участие 
в национални проекти, 
управлявани от МОН. 

 Рязко подобряване на условията за 
работа в училище. 

 Подобряване на здравословното 
състояние на учениците. 
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Среда 
Въпроси, засягащи развитието на училището 

Факти  Причини  Последствия 

 Увеличаване на привлекателността 
на училището за включване на 
ученици във форми на обучение, 
различни от дневна. 

Подобряване на ресурсната 
обезпеченост в системата 
на народната просвета. 

Политика на българ‐
ската държава 

 Възможност за пълноценна работа в 
часовете по ИТ. 

 Използване на кабинетите по ИТ за 
допълнителна работа по различни 
предмети. 

 Създаване на профилирани пара‐
лелки и на паралелки с допълнително 
изучаване на ИТ. 

Кабинети, оборудвани за 
използване на информа‐
ционни технологии – ком‐
пютри, мултимедии.  

Финансиране със соб‐
ствени средства и чрез 
проекти. 

 Използване на ИТ в преподаването 
по всички учебни предмети. 

 Създаване на условия за повиша‐
ване на преподавателската квалифи‐
кация.

За
ко

н
о
ва
 

Нормативна база в систе‐
мата на народната просве‐
та. 

Законодателната власт; 
изпълнителна власт. 

Нормативна рамка за планираните 
дейности на училището. 

Национална програма за 
развитието на училищното 
образование и предучи‐
лищното възпитание и 
подготовка (2006–2015 г.) 

Законотворчески акт на 
Народното събрание. 

Оперативна програма за заложените в 
действащия ЗНП и бъдещия негов 
заместник (в момента в процес на 
разработване). 

ИЗВОДИ  

Днес българското училище се намира в процес на основна и дълбока промяна на пара-
дигмата.  
Образованието се преобразува от традиционно към личностно ориентирано. 
Преходът на развитие на държавните образователни изисквания и формиране на на-
ционални и в перспектива на общоевропейски образователни стандарти променя и ро-
лята на всеки един от субектите на образователния процес – педагози, ученици, семей-
ство, цялото гражданско общество. 
Съвкупността от външни фактори предполага динамика в развитието на СОУ „Васил 
Левски“, Троян и налага залагането на различни акценти в неговата стратегия. 

2. Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

Среда  Налични факти  Последствия 

О
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
‐с
тр
ук
‐

ту
р
н
а 

Училището е средно общо‐
образователно и осигурява 
обучение от I до ХII клас 
включително. 

 Възможност за гъвкав избор на учебния план и учеб‐
ното заведение от страна на родителя / настойника и 
неговото семейство. 

 Възможност на ученика да продължи образование‐
то си в училище във всеки етап и степен на училищно‐
то образование. 

 Приемственост между етапите на основната образо‐
вателна степен и между основна и средна образова‐
телна степен.

Вътрешноучилищен подбор 
за паралелки с разширено 
изучаване на английски език 

 Подбор на ученици със специални интереси към 
хуманитарни или природо‐математически науки. 
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Среда  Налични факти  Последствия 

и математика с информати‐
ка. 

 Разнообразие на възможностите за развитие на 
личностните интереси в областта на: изучаване на БЕЛ; 
английски език; математика; ИТ; допълнителен чужд 
език (основа за втори чужд език в гимназиален етап).

Възможност за индивидуа‐
лен избор на профила на 
обучение след 7 клас (дър‐
жавен план‐прием). 

 Формиране на паралелки с интензивно изучаване на 
английски език и допълнително профилиращи пред‐
мети: математика, информационни технологии, ин‐
форматика, испански език, география и икономика

Професионални паралелки 
 Професионално образование по специалността 
„Организация на хотелиерството“ с възможност за 
придобиване на трета квалификационна степен.

М
ат
е
р
и
ал

н
о
‐т
е
хн

и
че

ск
а 

Специализирани кабинети.    Възможност за по‐добра работа по конкретни пред‐
мети.

Високо равнище на обезпе‐
ченост на учебния процес с 
информационни ресурси и 
компютърна техника. 

 Доближаване на изискванията на Лисабонската за 
компютърна обезпеченост на образованието в ЕС. 

 Функционираща система на интранет‐връзка. 

 Вътрешноучилищни медии. 

Училищна политика за регу‐
лярен капитален ремонт и 
реално развитие на инвес‐
тиционни проекти. 

 Ежегодно изпълнение на планирани капитални ре‐
монти, в синхрон с плановете на общината като пър‐
востепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

Медицински кабинет  
 Гарантиране на опазването на живота и здравето на 
учениците и педагогическия и непедагогическия пер‐
сонал.

Недостатъчно оборудвани 
кабинети по природни науки 

 Затруднения в реализацията на лабораторни уп‐
ражнения по химия и биология. 

 Недостатъчен интерес към ДЗИ по тези предмети. 
 Неудовлетворителни резултати на НВО – 7 клас.

Общи части на сградата с 
държавно училище (ПГМЕТ) 

 Затруднения при реновиране и поддръжка на от‐
делни елементи от интериора и екстериора на сгра‐
дата. 

 Съвместно използване на столовата част от двете 
училища. 

 Обща парна инсталация. 

 Изкуствено разделяне ползването на първия етаж от 
двете училища.

Липса на паркинг на учили‐
щето. 

 Затруднения при доставки за училището. 

 Затруднение при паркирането на личните автомо‐
били на персонала.

 Реновирана и добре обо‐
рудвана спортна база. 

 Фитнес зала. 
 Обособени открити спорт‐
ни игрища. 

 Създаване на условия за развитие на физкултурата и 
спорта. 

 Повишаване на интереса към отделни спортове. 
 Подобряване на здравословното състояние на 
учениците.

К
ад

р
о
ва

 

Висок потенциал на педаго‐
гическия състав. 

 Академични знания в конкретните образователни 
сфери. 

 Педагогическа правоспособност и квалификация

Застаряващ педагогически 
състав. 

 Очаквана криза при смяната на поколенията в близ‐
ките години. 

 Голяма поколенческа дистанция между обучаеми и 
обучаващи.

Поощряване и личен стре‐
меж към повишаване на 
индивидуалната квалифика‐
ция. 

 56% учители с различни ПКС. 
 Участие в различни форми на квалификация и пре‐
квалификация. 

 Училищна система за оценка на личните постиже‐
ния на учителите (квалификационна карта, портфо‐
лио).
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Лидерски позиции на педа‐
гозите на местно, регионал‐
но и национално равнище. 

 Участия като оценители в ДЗИ и НВО.  
 Лични изяви във форуми и конференции на раз‐
лични нива; публикации в регионални, национални и 
международни издания.

Целенасочено развитие на 
социални, материални сти‐
мули на персонала. 

 Коректно реализиране на предвидените от общото 
и частното законодателство материално стимулиране 
с отчитане на индивидуалния принос на конкретната 
личност. 

 Осигуряване на социални придобивки на ангажира‐
ните по проекти на ОП РЧР от бюджета на училището. 

 Поощрения чрез грамоти, дипломи и пр. на учители 
и ученици, показали високи резултати в работата. 

 Отразяване на успехите на педагози и учащи в учи‐
лищните медии.

Гр
аж

д
ан

ск
а 
и
 о
б
щ
е
ст
ве

н
а 

Работа с общността. 

 Изградено действено високоефективно и граждан‐
ски ангажирано родителско настоятелство. 

 Регулярна връзка с неправителствени организации, 
вкл. с донорски и дарителски организации. 

Политика към тясна връзка 
със семейството. 

 Разгърната и разчупена система за провеждане на 
родителско‐родителски срещи. 

 Въведена система на електронен дневник. 

Гражданско възпитание и 
гражданска отговорност у 
учениците. 

 Учениците участват в благотворителни акции и ини‐
циативи. 

 Отлично действаща Комисия за борба с противооб‐
ществените прояви.

Функциониращи форми на 
ученическо самоуправление. 

 Практическо запознаване с демократичните форми 
на управление на общност (училище / държава). 

 Участие на учениците в подходящи форми на управ‐
ление на училището. 

 Съблюдаване на правата на всички участници в 
образователния процес.

Ф
и
н
ан

со
ва

 

Система на делегиран бю‐
джет (община Троян е една 
от пилотните общини в Бъл‐
гария, въвели тази система 
на финансиране). 

 Гъвкаво използване на бюджетните средства. 
 Прозрачно управление на средствата на училището. 

 Справедливо разпределение на ресурсите. 

Висок бюджетен ресурс (по‐
ради големия брой ученици 
– „парите следват ученика“). 

 Възможност за дългосрочно планиране на отделни‐
те дейности. 

 Достатъчен ресурс за финансиране на извънкласни 
дейности. 

 Ресурс за предварително финансиране на дейности 
при закъснели плащания по проекти и програми.

Участие в проекти. 

 Допълнително финансиране на дейности в училище.

 Подобряване на материалната база, без загуба на 
ресурс на училището. 

 Включване на ученици в извънучилищни дейности, 
незаложени в училищната програма. 

 Реализиране на целодневно обучение (работа по 
проект на МОН по ОП РЧР). 

 Осигуряване на сътрудничество при провеждане на 
ученически практики (работа по проект на МОН по ОП 
РЧР).

О
б
р
аз

о
ва

‐
те
л
н
а 

Гъвкави и индивидуализи‐
рани учебни планове 

 Голям брой едновременно функциониращи учебни 
планове за различните паралелки – с разнообразни 
часове за ЗИП и СИП; профилирани паралелки; профе‐
сионални паралелки.
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 Голям брой лични разпределения на учебното 
време и учебния материал от страна на отделен педа‐
гог – според конкретните потребности на паралелката.

Недостатъчна разработеност 
на формите за допълнително 
и продължаващо образова‐
ние.

 Недостатъчна възможност за реализиране на пове‐
лите на продължаващото образование и образование‐
то „цял живот“. 

Относителна едностранчи‐
вост на профилираните па‐
ралелки. 

 Недостатъчен брой ЗИП, СИП и форми за извън‐
класна работа по природни науки. 

 Недостатъчна подготвеност на учениците в областта 
на природо‐математическия цикъл. 

Стимулиране на многоезич‐
ното обучение. 

 Предоставяне на възможност за изучаване на 
допълнителен и втори език в прогимназиален етап и 
гимназиална степен. 

 Недостатъчна обвързаност на изучаването на 

Реализиране на включващо 
обучение 

 Нарастване на броя с оценка от ЕКПО, обучавани по 
ИОП. 

 Ученици със СОП, които ще получат подготовка по 
част от професия.

Непровеждане на логопе‐
дично обследване. 

 Липса на информация за логопедичния статус на 
децата в начален етап. 

 Пропуснати възможности за ранна диагностика на 
образователни дефицити.

Допълнителна подготовка на 
ученици на НВО.  

 Добри резултати на НВО. 
 Категорично изявено желание на седмокласниците 
да продължат обучението си в същото училище.

Недостатъчна разработеност 
на обективни показатели 
при оценяване на качеството 
на образование. 

 Липса на обективна съпоставимост на резултатите 
между отделните випуски и паралелки. 

 Липса на обективна оценка на качеството на работа 
на отделните учители.

Голям брой специфични из‐
вънкласни форми на работа. 

 Реална възможност за избор на учениците. 
 Пълноценно прекарване на свободното време на 
учениците. 

 Разнообразни форми за професионална изява на 
учителите.

Политика за работа с нада‐
рени деца. 

 Вътрешноучилищни форми на поощряване на нада‐
рените ученици. 

 Стимулиране на учителите, работещи с показали 
високи резултати ученици.

Недостатъчна разработеност 
на политики за опазване и 
укрепване на физическото и 
психическото здраве; за ду‐
ховно и нравствено възпита‐
ние. 

 Неразработеност на теми и инициативи за нравст‐
вено възпитание на учениците. 

 Липса на цялостна стратегия за изграждане на на‐
вици за здравословен начин на живот; за животоопаз‐
ващо поведение; за адекватно поведение в рискови 
ситуации.

В процес на изграждане е 
система за фиксиране и 
проследяване на индиви‐
дуални и групови резултати. 

 Разработено лично портфолио на целия педагоги‐
чески състав. 

 В процес на разработване е портфолио на ученик 
(поетапно, при започване на етап или образователна 
степен).

Участие в различни състеза‐
ния. 

 Стабилно висок брой победители и призьори в 
олимпиади и национални състезания. 

 Участия в голям брой разнообразни състезания и 
конкурси, вкл. с несъстезателен характер. 

Членство в Microsoft IT 
Academy 

 Делегирани права на изпитен център на Microsoft. 

 Разширени възможности за валидиране на нефор‐
мално придобити знания.
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ИЗВОДИ  

СОУ „Васил Левски“ – Троян, както и цялото българско общество, търпи дълбоки про-
мени, но неговата главна задача остава осигуряването на равен достъп до образование 
на различни групи ученици в съответствие с техните способности, индивидуални ин-
тереси и потребности. Наложително е да се разширят възможностите за социализация 
на учениците и да се осигури приемственост между общото и професионалното образо-
вание. 
Обучението във всяка образователна степен трябва да съответства на възрастовите осо-
бености на учениците, да подпомага тяхното общо развитие. 
Реализирането на модулите от задължителна, задължителноизбираема, свободноизби- 
раема и професионална подготовка обединява два стандарта за учебно съдържание и 
покриване на държавни образователни изисквания. Първият стандарт обхваща задъл-
жителната и отчасти задължителноизбираемата подготовка на всеки ученик – това е 
стандартът „ученикът трябва“. Вторият стандарт е повишената, индивидуализирана 
подготовка (свободноизбираема и професионална, отчасти задължителноизбираема), 
която избира всеки ученик – това е стандартът „ученикът може“. 
Педагогът трябва да продължи да се развива като основен фактор и координатор на целия 
образователен процес. 

3. История на училището 
Началото си училището води от 1915/1916 година, когато към прогимназията в града се 
открива четвърти гимназиален клас. През следващите години се откриват пети и шести 
класове, но все още към прогимназията, с едни и същи учители, с едно и също ръковод-
ство. Това съвместно съществуване продължава до учебната 1922/1923 година, когато, 
поради липса на помещения, гимназиалните класове се отделят от прогимназията в 
сградата на първоначалното училище „Св. св. Кирил и Методий“ и заживяват като са-
мостоятелно учебно заведение – непълна гимназия. 
През 1924 г. излиза първият випуск на непълната гимназия. Важен положителен момент 
в развитието на училището са годините 1937 и 1938, когато с помощта на родителите и 
цялото гражданство се издига втори етаж на училищната сграда и най-после желанието 
на троянци се осъществява – откриват се едновременно седми и осми класове, открива 
се Пълна смесена гимназия. През 1939г. излиза първият випуск на Пълната гимназия. 
От 1938 до 1943 г. Пълната смесена гимназия носи наименованието „Кирил и Методий“. 
През есента на 1943г., по предложение на учителския съвет, гимназията приема за патрон 
името на Васил Левски. Троянските гимназисти с ентусиазъм са участвали при строежа 
на жп линията Ловеч – Троян. През 1961 г. се поставя първата копка за нова сграда на 
местността Кръста. 
През учебната 1964/1965 г. гимназията се премества в нова сграда – сегашната сграда на 
училището. Новите класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни тогава учебно-
технически средства, спомагат за издигане на по-високо ниво на учебно- възпитателния 
процес. В следващите години училището укрепва и се утвърждава като едно от водещите 
в окръга и страната. Доказателство за това е и удостояването на гимназията с Народен 
орден на труда (бронзов) през 1966г. по случай 50-годишнината от основаването на 
училището и орден „Кирил и Методий“ – II степен през 1969 г. 
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Много от възпитаниците на гимназията стават изтъкнати учени, видни обществени и 
културни дейци: акад. Ангел Балевски, акад. Минко Памукчиев – икономист, проф. 
Никола Шипковенски – медик, проф. Найден Чакъров – педагог, проф. Христо Браил- 
ски – медик, проф. Игнат Пенков – географ, проф. Дамян Данчев – фармацевт, проф. 
Стефан Шошков – медик, проф. Стефан Цоневски – философ, проф. Иван Димовски – 
математик, проф. Цанко Стойчев – биолог, проф. Пенчо Радковски – икономист, проф. 
Доко Доков – юрист, проф. Стойко Попов – философ, проф. Дочо Шошков – вет. меди-
цина, проф. Иван Дочев – техн. науки, проф. Лиляна Трифонова – педиатър, проф. Марко 
Семов – социолог, проф. Минко Мондешки – медик, проф. Пенчо Петрушев – математик, 
проф. Христо Дудевски – литератор, проф. Христо Сираков – лесовъд, проф. Цачо Цачев 
– технически науки, проф. Веска Кожухарова – социолог и редица други. Възпитаници 
на гимназията са и: поетът Христо Радевски, лит. критик Минко Николов, популярните 
артисти и певци: Аня Пенчева, Лиляна Кисьова, Минко Босев, Н. Борджиев, Теодор 
Шишманов и др., кинорежисьорът Дочо Боджаков и много други... 
През учебната 1984/1985 г. гимназията се трансформира в Единно средно политехни-
ческо училище (ЕСПУ) с УПК „Васил Левски“ с обучение на ученици от IV до XI клас. 
През учебната 1990/1991 г. училището става Средно общообразователно училище и от 
1993/1994г. започва прием на ученици в начален етап. 
От началото на учебната 1994/1995г. в училището започва прием след VII клас в Хума- 
нитарна профилирана паралелка – Български език и литература с интензивно изучаване 
на английски език, а през следващата година – с немски език. 
През учебната 1995/1996 г. училището отговаря на потребностите на бизнеса в региона 
като започва подготовка на квалифицирани кадри в сферата на туризма и хотелиерст-
вото. Началото се поставя с прием в паралелка с предпрофесионална подготовка по 
специалността „Хотелиерство“, след това – „Екскурзоводство“, през учебната 2000/2001 
година предпрофесионалната подготовка прераства в професионална по специалност 
„Мениджмънт в хотелиерството“, по-късно преобразувана в „Организация на 
хотелиерството“. От 2006 г. училището е член на Асоциация на училищата по ресто- 
рантьорство и хотелиерство в България (АУРХБ). 
През 2003 г. училището придобива чрез дарение 2,5 дка имот в местността „Могилата“, 
махала Баба Стана, в землището на с. Орешак, където се поставя павилион за астроно-
мически наблюдения на Школата по астрономия, функционираща към училището. 
Поставя се началото и на профилираното обучение в сферата на информатиката и ин-
формационните технологии през 1999/2000 г. с паралелка прием след VIII клас в профил 
„Природоматематически“ по специалност „Информатика. От учебната 2007/2008 г. 
започва обучение в профил „Технологичен“ – „Туризъм“. През 2007 г. е открит ново-
построения спортен комплекс, а през 2009 г. е извършено цялостно саниране на сградата 
с изграждане на ново газово стопанство, преасфалтирани са и са обособени три открити 
спортни игрища. Училището не спира да се развива, подобрява се материалната база и 
инфраструктурата, създават се все по-добри условия за обучение в кабинети, оборудвани 
с модерна техника. 
През 2010/2011 г. започва обучение в нови паралелки, прием след VII клас: 

 профил „Чуждоезиков“ – Английски и Испански език, като училището е прието 
за член на престижната Асоциация на Кеймбридж училищата в България. 

 профил „Природоматематически“ – Информационни технологии с интензивно 
изучаване на английски език. 
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От 2011/2012 г. започва прием в две нови паралелки след V клас: с разширено изучаване 
на БЕЛ и английски език и с разширено изучаване на математика и информационни 
технологии. 
През 2013/2014 – за пръв път след 7 клас се реализира план-прием на паралелка в профил 
хуманитарен с разширено изучаване на география и икономика. 
Близо един век СОУ „Васил Левски“ образова и възпитава троянските деца. Независимо 
чие име е носило училището през годините, то е поддържало стремежа към усъ-
вършенстване любознателността и българския дух у младите хора. 
Училището продължава да е едно от предпочитаните учебни заведения в общината с 
доказалите своята перспективност профили и специалности. Традиция е учениците от 
училището да се класират на призови места в общински, областни и национални кон-
курси, състезания и олимпиади. Чуждоезиковото обучение доказва своите възможности 
по избор могат да се изучават пет европейски езика. Двадесет и първият век изисква ново 
мислене, но и вглеждане в традицията, това е част от образователната политика на СОУ 
„Васил Левски“. 
Обликът на училището се характеризира със съчетаване на общообразователната не-
профилирана с профилирана подготовка. Профилите – „Чуждоезиков“, „Хуманитарен“ 
и „Природоматематически“ – се определят като предпочитани от учениците от цялата 
община. Професионалното обучение създаде условия за утвърждаване на специалността 
„Организация на хотелиерството“ и за все по-успешното взаимодействие с пред-
ставителите на туристическия бранш в региона.  
Професионалната подготовка, която училището предлага, е предпоставка за привличане 
на ученици, отпаднали от образователната система. 
Стабилната и качествена обща, профилирана и професионална подготовка са отли-
чителни черти на СОУ „Васил Левски“ Троян. 

4. Мястото на училището в образователната структура на 
общината 

(За структурата на училищната мрежа в община Троян вж.  Таблица 1, с. 37). 
СОУ „Васил Левски“ е най-голямото средно общообразователно училище не само в 
община Троян, но и в цялата област Ловеч. Броят на паралелките е с повече от 20% по-
голям от броя на второто по големина училище в общината. Тези обстоятелства поставят 
високи изисквания към организацията на учебно-възпитателния процес, към из-
граждането и поддържането на материално-техническата база, изисква комплексни уп-
равленски решения. 

5. Структура на училището  

ПАРАЛЕЛКИ  И  ГРУПИ  

През последните 5 учебни години броят на учениците е относително постоянен (+/-15). 
През последните две учебни години има известно увеличаване на новозаписаните уче-
ници в първи клас, поради което се формираха по две паралелки, вместо по една. Това 
корелира с по-големия брой паралелки 36, вм. 34 до миналата година. Забелязва се трайна 



 

СОУ „Васил Левски“, Троян 
контакти: директор: 0670/62772; канцелария: 0670/64287; e-mail: vlevski_school@mail.bg 

| 17 

тенденция към увеличаване на учениците в начален етап и гимназия и намаляване – в 
прогимназиален етап. 
(Брой ученици и паралелки по години – вж. Фигура 1, с. 37; Фигура 2, с. 37). 

Увеличеният интерес към нашето училище е свързан с успеха на чуждоезиковото, про-
филираното и професионално обучение (в гимназиален етап) и успешната и резултатна 
работа на целодневното обучение в начален етап. Косвен стимул е формирането на па-
ралелки с разширено изучаване на чужд език, математика и ИТ още в пети клас, като 
конкурсният подбор при записване гарантира трайния интерес към дисциплините у 
учениците и подпомага ранното им ориентиране към профилираните паралелки с прием 
след 7 клас. 
Професионалните паралелки са свързани с общия икономически профил на общината – 
стимулиране на хотелиерството и туризма – като изгражда и интерес към самото про-
фесионално направление. 
(Вж. данните за разпределението на паралелките и учениците по профили и професии във: 

Фигура 3, с. 38; Фигура 4, с. 38.) 

Държавният план-прием за всички паралелки се реализира в пълен обем. 
(Данните за държавния план‐прием са отразени в Таблица 2, с. 38). 

В прогимназиален етап в рамките на задължително избираемата подготовка се формират 
паралелки с разширено изучаване на български език и литература и английски език; на 
математика и информационни технологии; на допълнителен чужд език. 
(Паралелките в прогимназиален етап са отразени в Таблица 3, с. 39.) 

В прогимназиален етап и в гимназиален етап в училище се преподава втори и допълни-
телен чужд език (вж. Таблица 4, с. 39; Фигура 5, с. 39). 
Специален анализ заслужава промяната на изучаването на втори и допълнителен чужд 
език в училище. Данните сочат, че многоезиковото обучение не успява да се реализира в 
пълния мащаб на наличните преподавателски кадри; не успява да се разгърне ветрилото 
на многоезиковото обучение. 
Предложението на МОЧЕ е да продължи изучаването на втория ЧЕ 5–7/8 клас като ЗИП 
и СИП, както и да се даде възможност на учениците да могат да направят избор след 4 
клас дали ще продължат изучаването на АЕ като първи чужд или ще изберат някой от 
другите езици, които предлага училището.  
Изучаването на повече от един чужд език се базира на препоръките на ЕС за насърчаване 
изучаването на езици и езиковото многообразие в цяла Европа, което от своя страна 
допринася за развитието на чуждоезикова компетентност и чрез осъзнаване на приликите 
и разликите между изучаваните чужди езици и българския език полага основите на 
многоезичност. Разширява се и се обогатява общата и езикова култура на учещия и 
положителното му отношение към културата на народите, носители на езика. Развива се 
чувство за толерантност при осъзнаване на общото и различното, и на готовност за 
междукултурно общуване. Преподаването и изучаване на езици подпомага обмена на 
добри практики , като се насърчи междукултурния диалог и общоевропейското 
сътрудничество.В много документи на ЕС и СЕ се подчертава значението на ранното 
езиково обучение.Езиковото многообразие като ключов аспект от европейската 
идентичност и затова както базираните в Брюксел институции на ЕС, така и СЕ в 
Страсбург активно насърчават изучаването на езици и многоезичието/плурилингвизма. 
Основните агенции в тези две институции, които определят езиковите политики, са 
Звено „Политика за многоезичие“ към Главна дирекция „Образование и култура“ на 
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Европейската комисия и Отдел „Езикова политика“ към Дирекция „Образование“ на 
Съвета на Европа. Работата на тези две агенции стои в основата на важните резолюции, 
харти и конвенции, приемани от съответните органи. Бийтънс Биърдсмор прави про-
зорлив преглед на дейностите на ЕС и на Съвета на Европа от миналото.В Съвета на 
Европа се прави разлика между плурилингвизъм (способност на дадено лице да говори 
повече от един език) и многоезичие (наличие на различни езици в дадена географска 
област). В ЕС за двете явления се използва терминът „многоезичие“ (като понякога се 
уточнява, че то се отнася до дадено лице). В доклада се използват и двете понятия мно-
гоезичие /плурилингвизъм. Според индикаторите за качество на училищното образова-
ние владеенето на чужди езици е предпоставка за гражданите на ЕС, която може да се 
използва за личните и професионални възможности за реализация.  

ЦЕЛОДНЕВНО  ОБУЧЕНИЕ  

Целодневното обучение заема трайно място в училището, като особено рязко е увеличен 
броят на учениците и групите в начален етап. Причината е свързана с промените в 
нормативната база, която императивно изисква в начален етап обхващането на учени-
ците да бъде стопроцентово. През настоящата година това е реализирано в първи и втори 
клас; общо в начален етап са обхванати 87% от учениците. 
В прогимназиален етап през настоящата година групите са намалени с една, но двете 
групи са с разрешените 10% над максималната пълняемост, като включва и ученици, 
приети след държавен план-прием. 
(Динамиката е промяната на броя на учениците и броя на групите, организирани в рамките 

на целодневното обучение, са отразени в Таблица 5, с. 39 и Фигура 6, с. 40. 

ПЪТУВАЩИ  УЧЕНИЦИ  

През последните години в СОУ „Васил Левски“ се обучават над 50 ученици до 16-го-
дишна възраст, пътуващи от съседни населени места, в които няма училище. На базата 
на този факт училището е утвърдено като средищно и по утвърдена транспортна схема 
от община Троян тези ученици пътуват безплатно. 
За удобство на учениците училището осигурява с финансиране от собствения си бюджет 
и втора транспортна линия до крайно отдалечените квартали на града, като да се 
възползват от нея имат възможност и ученици над 16-годишна възраст. Линията се из-
пълнява два пъти дневно. С това смятаме за сигурен и гарантиран достъпа до образова-
ние и същевременно е сведен до минимум рискът от отпадане на ученици от училище. 
(Данните за пътуващите ученици са отразени в Таблица 6, с. 40.) 

НАКАЗАНИЯ  

СОУ „Васил Левски“ работи за налагане на съвременна ефективна училищна политика 
за дисциплиниране и утвърждаване на единни правила за поведение на учениците. 
Спрямо провинилите се ученици се предприемат корекционно-възпитателни мерки в 
съответствие с ПДУ, ПВТР и със Закон за закрила на детето. Акцент в работата с под 
растващите е активната информационно-образователна и превантивна дейност. Учи-
лището взаимодейства с ОбКБППМН, Д „СП“ – Отдел „Закрила на детето“ и ДПС при 
проблеми с деца и ученици в риск. 
В училището няма проблем с отпаднали ученици – практически това са изолирани слу-
чаи и в почти всички случаи става дума за ученици в гимназиален етап. 
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Отсъствията – както извинените, така и неизвинените – се очертават все още като се-
риозен проблем в училище, тъй като затрудняват усвояването на общообразователния 
минимум, но в последните години се наблюдава трайна тенденция за тяхното намаля-
ване. 

ЗДРАВОСЛОВНО  СЪСТОЯНИЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

Училището не поддържа здравни картони на учениците – те се съхраняват при личните 
им лекари. 
В дневник се отразяват посещенията на учениците при лекаря на училището. След пър-
вичен преглед те се насочват към личен или към дежурен лекар в многопрофилна бол-
ница, която се намира в непосредствена близост до училището. 
Косвена информация а здравословното състояние може да бъде получена за учениците, 
освободени от часове по ФС със заповед на директора на училището, след представяне 
на медицински документ и заявление от родител (вж. Таблица 7, с. 40). 

УЧЕНИЦИ  СЪС  СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ПОТРЕБНОСТИ  

Училището работи съвместно с РЦПИОДУСОП – Ловеч за осъществяване на дейности 
за осигуряване на равен достъп и качествено обучение и възпитание на ученици със 
специални образователни потребности в СОУ „Васил Левски“ – Троян. 
Най-сложното предизвикателство е обучението на ученици в гимназиален етап, приети 
в професионална паралелка, със заповед на Министъра на образованието. Тези ученици 
се обучават по част от професията „Хотелиер“. 
(Броят на ученици със специални образователни потребности е отразен в Таблица 8, с. 40.) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ  (УЧЕБНА  2013/2014 ГОДИНА) 

За планиране и изпълнение на Стратегията на СОУ „Васил Левски“, Троян, решаваща 
роля играе трудовият колектив на училището – педагогически и непедагогически състав. 
(Вж. Фигура 7, с.41; Фигура 8, с. 41; Фигура 9, с. 41; Фигура 10, с. 41; Фигура 11, с. 42.) 

6. Резултати от учебната работа 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  4  КЛАС  

Графиките показват, че успеха при НВО 4 клас в последните години се завишава. На-
блюдава се успех по предметите над средния за областта и страната. 
Тенденцията е към повишаване качеството на знанията и уменията на учениците в 
следствие от непрекъснатата квалификация на специалистите и по-широкото навлизане 
на технологиите в образователния процес в начален етап. 
(Вж. Фигура 12, с. 42; Фигура 13, с. 42.) 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  7  КЛАС  

Резултатите на седмокласниците на НВО от последните три години показват леки про-
мени, но обща е тенденцията към стабилност. Учителите в този випуск влагат много 
старание и отговорност в обучението на учениците, защото те имат НВО по всички 
предмети.  
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Вниманието и усилията на седмокласниците основно е насочено към успешното им 
представяне по български език и литература и по математика. Само тези оценки са мо-
тивиращи за учениците. По другите учебни дисциплини, чиито оценки не са балообра-
зуващи за кандидатстване след 7.ми клас, резултатите са по-ниски. Те не са равнопос-
тавени с първите две НВО, които се провеждат в неучебни дни, а в условията на нор-
мални учебни часове. Освен това няма съответствие и в броя часове, които се оказват 
крайно недостатъчни за пълноценната подготовка на учениците по тези дисциплини.  
Най-голям остава проблемът, че няма единен стандарт за определяне на нивото на знания 
на учениците и той се определя всяка година едва след като станат известни резултатите. 
Много често критериите са занижени в сравнение с критериите, по които оценяваме 
знанията на учениците в ежедневната си работа.  
Затова предвиждаме изработване на вътрешни критерии за оценка на знанията на уче-
ниците, които да бъдат общовалидни, да покриват нашите изисквания и потребностите 
на учащите се от добро образование. 
(Вж. Таблица 9, с. 43; Таблица 10, с. 43; Фигура 15, с. 44.) 

РЕЗУЛТАТИ  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  8  КЛАС  

Резултатите от НВО по английски език след завършен 8 клас показват добра подготовка 
на учениците. Явили са се 100% от обучаваните ученици. 
Форматът на теста е добре познатият на учениците трикомпонентен тест: слушане с 
разбиране, четене с разбиране и практическа употреба на езика. Броят на грешките при 
отделните компоненти показва, че учениците не проявяват предпочитания към опреде-
лен компонент. Това означава добре усвоени езикови знания и компетенции и в трите 
посоки. 
Тенденцията към повишаване трудността на целия изпит, особено проявена към ком-
понентите слушане с разбиране и четене с разбиране, продължава да съществува. Въп-
реки трудностите понижението на средния годишен успех на 8 А и Б клас е незначително. 
Друга причина за това са личностните качества и характеристики на учениците – 
причина, независеща от качествения и количествения труд, който учителите са положили 
през годината. 
(Вж. Таблица 11, с. 44.) 

Резултати от държавните зрелостни изпити – 2013 година, юнска сесия 

Резултатите от ДЗИ през юнска сесия на 2013 година показват сходства както с резул-
татите от предходни години за училището, така и с общите данни за страната. 
На I ДЗИ (БЕЛ) са се всички заявили участие, вкл. всички завършили 12 клас зрелост-
ници. Резултатите на този зрелостен изпит са с почти цяла единица по-високи от сред-
ните за страната и са добра гаранция за подготовката на зрелостниците по БЕЛ. 
За втори зрелостен изпит най-голям е интересът към география и икономика (повече от 
половината от явилите се), което е идентично с интереса към този изпит в цялата страна. 
Резултатите на явилите се на този изпит са още по-добри – с 1,37 по-високи от средните 
за страната. 
Двете профилирани паралелки с увеличен хорариум по английски език и с увеличен 
хорариум по математика очаквано са гарантирали сравнително големи групи на явили се 
по английски език и по математика. Резултатите по английски език са с повече от една 
единица по-високи от средните за страната. Резултатите по математика са близки до 
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средните за страната, но трябва да се отбележи, че независимо от сравнително по-
малкият брой явяващи се на този изпит, успехът в цялата страна е много висок. 
По останалите предмети явилите се са малък брой и това не позволява да се направи 
обобщение за проявените тенденции. 
Интересът към дисциплините от природния цикъл е минимален, което кореспондира с 
резултатите от НВО – 7 клас и е предмет на сериозна тревога. 
На ДЗИ по желание са се явили общо 3 души, процентът е близък до средния за областта; 
и тримата са се явили съответно по английски език (двама) и по ХООС – един (по този 
предмет няма явили се на втори задължителен изпит. 
(Данните за резултатите от държавните зрелостни изпити са отразени в Таблица 12, с. 

44; Фигура 16, с. 45; Таблица 13, с. 45) 

7. Ученическо самоуправление 

УЧЕНИЧЕСКИ  СЪВЕТ  

Ученическото самоуправление трайно е заело своето място в работата на СОУ „Васил 
Левски“, Троян. От 6 години функционира ученически съвет, който се включва активно 
при вземането на решения за дейността на училището, съгласно своите правомощия и 
реализира дейности и проекти, насочени към учениците. 

8. Работа по проекти 
През учебната 2012/2013 година училището работи по следните проекти 

Международни 
1. „По дирите на енергията“ – по секторна програма „Коменски“ на ЕС-Програма 

„Учене през целия живот“ към Център за развитие на човешките ресурси. 

2. „Иновативни туристически практики в Италия – решение за твоето профе-
сионално бъдеще“ – 3-годишен проект за 3-месечни практики на 18-годишни 
ученици от професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“в 
Италия, организирана от училището по туризъм „Икарос „ в гр. Бергамо и Аген-
цията за развитие на човешките ресурси „Европа 3000“. 

3. „Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци“ – 6-месечно 
партньорство по международен проект на фирма „Янев & Янев“, който се реали-
зира във Франция, Унгария, Румъния и България“ – Вкусно приключение“. 

4. Space Camp – Космически център на НАСА в Измир, Турция – обучение в 
международната програма „Млади лидери в науката“. 

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
5. „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въ-

веждане на ЦОУП“ 
6. „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
7. „Ученически практики“ 
8. „Училище за всички“  
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По национални програми МОМ 

НП „С грижа за всеки ученик“ 

9.  Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 
ученически олимпиади“ 

10. Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване 
на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – НП 
„Оптимизация на училищната мрежа“ 

11. Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ 

НП „На училище без отсъствия“ 

12. Мярка „Без свободен час“ 

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ 

Други проекти и програми  
13. Програма „Превенция на отпадането от училище“, финансирана от Фондации-

те „Америка за България“ и „Амалипе“ 
14. По 129 ПМС/2000г. за подпомагане на ФВС 
15. По Обществен форум –Троян – кътове за отдих 

9. Технологии в управлението 

ЕЛЕКТРОННИ  МЕДИИ  

СОУ „Васил Левски“ разполага със собствени електронни медии – интернет сайт радио, 
телевизия, вестник които в контекста на съвременното образование олицетворяват 
динамиката на времето и когнитива на развитието. 
Комплицитният характер на технологизираната епоха поставя електронните медии в 
училището в ролята им на усилвател и разпоредител на технологичния, социалния, кул-
туралния и общохуманитарния ресурс. 
Статусът и вариативността на електронните медии в СОУ „Васил Левски“ са функцио-
налните аспекти, чиято парадигма е първостепенен инструмент за конструиране на съ-
временната обществена матрица в образованието. 

ЕЛЕКТРОНЕН  ДНЕВНИК  

Една от иновационните технологии е използването на електронен дневник, който по-
добрява връзката на училището със семействата на учениците. 

IV. SWOT-анализ 

Постижения / силни страни 
 Високи образователни резултати при външно оценяване и ДЗИ  
 Добре квалифициран учителски колектив.  
 Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите.  
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 Добри традиции в чуждоезиковото обучение с прием след VІІ клас.  
 Профилиране на обучението в гимназиален етап.  
 Отлична реализация на зрелостниците във ВУЗ.  
 Изграден капацитет по усвояване на средства по програми и проекти, значителен 

брой реализирани проекти.  
 Развито ученическо самоуправление – ученически съвет, вътрешноучилищни ме-

дии, дежурство.  
 Отлична материална база – санирано училище, специализирани кабинети и 

компютърни зали.  
 Стремеж към иновациите – електронно училище, интранет.  
 Професионален ръководен екип и ефективно управление на човешките, материал-

ните и финансовите ресурси в условията на делегирани бюджети. 
 Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.  
 Партнираща синдикална организация.  
 Партниращо училищно настоятелство  
 Добро взаимодействие с НПО.  
 PR на училището. 

Възможности 
 Заемане на лидерска позиция при осъществяване на реформи в образованието. 
 Ориентиране на обучението към потребностите на обществото:  

o Увеличаване на приема след VІІ клас – чуждоезиково обучение.  
o Готовност за държавен план прием на професионални паралелки след 7 

клас при промяна на нормативната база. 
o Откриване на нови профили в обучението след VІІ и VІІІ клас при необ-

ходимост.  
o Многообразие на предлаганото чуждоезиково обучение след 4 клас. 

 Развитие и обогатяване на стила и методите на работа. 
 Разширяване на връзките с НПО и реализиране на съвместни проекти по различни 

програми. 
 Разширяване на извънкласните дейности. 
 Превръщане на училището в център за предоставяне на образователни услуги.  
 Партньорство с местната власт по отношение на мерките по изпълнение на 

Националната „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020)“ - изпреварващи и коригиращи дейности. 

 Инициатива за разработване на общинска „Стратегия за разширяване на броя на 
обхванатите в образователни институции лица и увеличаване на капацитета на 
кадрите на пазара на труда“. 

 Внедряване на иновации на базата на ИКТ.  
 Ритуализация на училищния живот – емблема, униформи  
 Разширяване на дейностите по превръщане на училището в желана територия на 

учениците 
 Честване на юбилеи и значими годишнини на училището. 

Слаби страни 
 Недостиг на класни стаи 
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 Невъзможност за обособяване на достатъчен брой специализирани кабинети. 
 Съсобственост на част от материалната база с държавно училище. 
 Невъзможност за организиране на достатъчно добро и здравословно хранене на 

учениците и персонала. 
 Липса на актова зала. 
 Липса на помещение за съвременно библиотечно-информационно обслужване. 
 Лошо състояние на централното стълбище и оградата. 
 Висок процент педагози в предпенсионна възраст. 

Заплахи и рискове 
 Риск от преминаване към двусменен режим 
 Нарастване на социалните различия между учениците  
 Трудно намиране на специалисти с необходимата квалификация. 
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Нашият девиз 
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V. Приоритети 

 
Приоритет 1. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И 
ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК 
 
Приоритет 2. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И 
ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ 
 
Приоритет 3. ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
УЧИЛИЩЕТО (УПРАВЛЕНИЕТО ВЕЧЕ Е ЕФЕКТИВНО) 

 
Приоритет 4. ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

 
Приоритет 5. РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 
БАЗА 

VI. Цели на училищната стратегия 

Цел: Учениците на СОУ „Васил Левски“ – качествено образовани и добре възпитани 

  Подцели  Дейности   Очаквани резултати  Срок 

1. 

Целенасочена 
и ефективна 
кадрова поли‐
тика. 

Анализ на реалните по‐
требности от квалифици‐
рани кадри 

Ясна разписана визия за 
нуждите от кадри в бли‐
зък план

 

Назначаване на свобод‐
ните позиции на учители с 
доказан професионали‐
зъм. 

Подобряване на успевае‐
мостта по съответните 
предмети 

постоя‐
нен 

Назначаване на млади 
учители на свободните 
позиции. 

Възрастова промяна на 
учителския състав, воде‐
ща до нови свежи идеи и 
методи на работа 

 

2. 

Даване на 
възможности 
за усъвършен‐
стване и по‐
вишаване ква‐
лификацията 
на 
педагогически
я състав – 
ръководители, 
учители и 
възпитатели 

Осигуряване на навре‐
менна информация за 
възможностите за квали‐
фикация и разработване 
на ежегоден план за ква‐
лификационната дейност

Увеличаване на броя на 
учителите със заявено 
желание за квалифика‐
ция. 

всяка 
учебна 
година 

Участие на училището в 
различни проекти за ква‐
лификация. 

Увеличаване броя на ква‐
лифицираните учители. 

 

Стимулиране на учители‐
те за получена квалифи‐
кация, която има връзка с 
пряката им работа.

Повишаване на набора от 
компетенции с отноше‐
ние към пряката работа. 

 



 

СОУ „Васил Левски“, Троян 
контакти: директор: 0670/62772; канцелария: 0670/64287; e-mail: vlevski_school@mail.bg 

| 27 

  Подцели  Дейности   Очаквани резултати  Срок 

Продължаване на добра‐
та традиция за организи‐
ране на училищни и меж‐
дуучилищни форми за 
квалификация

Повишаване на набора от 
компетенции с отноше‐
ние към пряката работа 

 

3. 

Осигуряване 
на качествен 
учебно‐възпи‐
тателен про‐
цес 

Разработване на еле‐
менти от система за уп‐
равление на качеството в 
съответствие с национал‐
ните и световните тен‐
денции. 

Налична система за уп‐
равление на качеството. 

2014 

Дефиниране на точни 
критерии за качество, 
като се анализират резул‐
татите от НВО 4 клас, НВО 
7 клас, външно оценяване 
8 клас, държавни зре‐
лостни изпити, държавни 
квалификационни изпити 
по професия

Яснота за търсените ре‐
зултати. 

2015 

Внедряване и сертифици‐
ране на система за управ‐
ление на качеството. 

Ще бъдем първото учи‐
лище в България, удов‐
летворяващо междунаро‐
ден стандарт.

2016 

4. 

Стимулиране 
прилагането 
на иновативни 
методи в обу‐
чението 

Анализ на резултатите от 
работата на учители с до‐
казано иновативно мис‐
лене. 

Разписан набор от дей‐
ности и резултати 

 

Материално стимулиране 
чрез включване на повече 
точки в диференцирано 
заплащане на труда за 
прилагане на иновативни 
методи. 

Нарастващ брой учители, 
полагащи усилия да при‐
лагат иновативни методи 

ежегодно 

Създаване на вътрешно‐
училищни форуми за спо‐
деляне на добри практики

База данни за добри 
практики. 

 

Подкрепа на новите 
форми на изява на учени‐
ците. 

Поощряване на нови ини‐
циативи. 

 

5. 

Създаване на 
възможности 
всеки ученик 
да развие по‐
тенциала си 

Изследване и ясно опре‐
деляне на групите на уче‐
ническите интереси и 
възможности.

Разписана база данни 
относно желанията и 
възможностите на групите 
ученици.

 

Разработване на учени‐
ческо портфолио в нача‐
лото на всеки етап.

Разработени портфолиа 
на учениците от I и V клас. 

2014/ 
2015 

Създаване на нови форми 
за изява на учениците и 
развитие на старите таки‐

Реално работещи полезни 
за учениците и училището 
дейности

постоя‐
нен 
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ва в съответствие с тех‐
ните интереси и възмож‐
ности 

Ефективна работа с деца‐
та със специални образо‐
вателни потребности.

Интегрирани деца със 
СОП 

 

Създаване на система за 
стимулиране развитието 
на всеки ученик. 

Повишен брой на учени‐
ците, които желаят да се 
включат в извънкласни 
дейности.

 

6. 

Даване на ре‐
ални възмож‐
ности на уче‐
ниците за 
участие в уп‐
равлението на 
училището 

Участие на учениците об‐
съждане на училищни 
проблеми, в които са за‐
интересована страна.

Повишен ангажимент на 
учениците към решаване‐
то на училищните проб‐
леми

постоя‐
нен 

Увеличаване на право‐
мощията на УС по отно‐
шение на поддържането 
на реда, хигиенните усло‐
вия и опазване на учи‐
лищното имущество.

Повишен ангажимент на 
учениците към опазва‐
нето на реда и имущест‐
вото на училището 

 

Сътрудничество и под‐
крепа (професионална и 
материална) за реализи‐
ране на инициативи на 
ученическия съвет.

Повишено самочувствие и 
удовлетвореност на уче‐
ниците, занимаващи се с 
дейности по свой избор 

 

7. 

Оптимизиране 
на мрежата от 
извънкласни 
форми 

Анализ на дейността на 
досегашните извънкласни 
форми по критериите же‐
ланост, ефективност, по‐
лезност, резултатност.

Яснота за резултатите от 
досегашните извънкласни 
форми. 

2014 

Провеждане на анкети 
сред учениците с цел ус‐
тановяване на нови инте‐
реси и разкриване на съ‐
ответните нови извън‐
класни форми.

Яснота за желанията на 
учениците. 

2014/ 
2015 

Популяризиране и отчи‐
тане на резултатите от 
работата на извънкласни‐
те дейности. 

Увеличаване на броя на 
учениците пряко ангажи‐
рани с полезни, ефек‐
тивни и желани извън‐
класни форми и чувството 
на удовлетвореност на 
учителите.

ежегодно 

8. 

Даване на 
възможности 
за изява на 
талантливите 
ученици 

Създаване база данни за 
възможностите за изява 
на талантливите ученици

База данни с възможнос‐
тите за изява. 

 

Създаване на подходящи 
форми за подкрепа на 
всеки ученик и техните 
учители при подготовка 

Извънкласни форми, в 
които освен че талантли‐
вите ученици ще се раз‐
виват, ще се обхванат и 

постоя‐
нен 
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за участие в представи‐
телни форуми и състеза‐
ния. 

други ученици с капаци‐
тет да преминат в тази 
група.

Ресурсно обезпечаване на 
подготовката и изявите на 
талантливите ученици.

Добро представяне на 
учениците в състезания и 
публични изяви.

 

9. 

Подобряване 
дейността на 
училищната 
комисия за 
превенция и 
противодейст‐
вие на проти‐
вообществе‐
ните прояви 
на малолет‐
ните и непъл‐
нолетните 

Актуализиране на състава 
и дейността на УКБППМН.

Активно работеща коми‐
сия.

ежегодно 

Внедряване на нови 
форми на превантивна 
работа и мерки за въз‐
действие. 

Намаляване на противо‐
обществените прояви. 

 

Ефективно взаимодейст‐
вие с органите, отговорни 
за дейността на общинско 
ниво. 

Намаляване на противо‐
обществените прояви. 

 

10.

Оптимизиране 
на приема в 
съответствие с 
възможнос‐
тите на учи‐
лището за 
обезпечаване 
на качествено 
образование 

Утвърждаване на настоя‐
щия прием по класове, 
профили и професии

Устойчив прием.  ежегодно 

Увеличаване пълняе‐
мостта на паралелките. 

Увеличаване на вътреш‐
ната конкуренция между 
учениците.

 

Преминаване на приема 
за професионална пара‐
лелка след 7 клас (в съот‐
ветствие с новия закон за 
народната просвета).

Обхващане на учениците 
в по‐ранен етап на обуче‐
ние. 

 

Подобряване на марке‐
тинговата стратегия на 
училището във връзка с 
популяризиране на учи‐
лището и привличане на 
нови ученици с по‐висок 
бал. 

Повече и по‐добри уче‐
ници. 

 

11.

Усъвършенст‐
ване и разви‐
тие на вът‐
решноучи‐
лищна сис‐
тема за стиму‐
лиране и оце‐
няване труда 
на учителите. 

Анализ на дейността на 
учителите получили най‐
висока и най‐ниска 
оценка в предходни пе‐
риоди. 

Яснота за ефекта от оце‐
няването. 

всяка 
учебна 
година 

Въвеждане на ясни и 
адекватни критерии за 
оценяване на труда на 
учителите. 

Стремеж у учителите да 
удовлетворят критериите. 

 

Прозрачност при оценя‐
ване на учителите.

Добър работен климат.   

12.
Развитие на 
училищната 
ритуализация 

Организиране и провеж‐
дане на традиционните за 
училището празници.

Добре синхронизирана 
работа на Методично 
обединение „Изкуства“, 

ежегодно 
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Тържествено откриване 
на учебната година.

Художествено‐творчес‐
ката комисия, Училищно 
настоятелство, Учени‐
чески съвет 

Коледно тържество и про‐
веждане на традиционен 
коледен базар съвместно 
с училищното настоятел‐
ство с цел събраните па‐
рични средства да се из‐
ползват за подпомагане 
на нуждаещи се и награди 
за талантливи ученици.

Патронен празник – 19.02

Традиционен пролетен 
карнавал със съдействие‐
то на ученическия съвет

Участие в градското шест‐
вие по случай 24май

Ритуално изпращане на 
учениците от 12. клас и 
тържествен акт за връч‐
ване на дипломите им за 
средно образование

13.

Отбелязване и 
подобаващо 
честване на 
юбилеи и 
кръгли годиш‐
нини свързани 
с историята на 
училището 

Организиране на тържест‐
веното честване на: 
– 75 г.пълна смесена гим‐
назия – Троян 
– 70 г. с името на Васил 
Левски 
– 50 г. от построяването 
на настоящата сграда.

Възпитаване у учениците 
на чувство за принадлеж‐
ност към училищната ин‐
ституция, съхраняване и 
развитие на традициите. 
Популяризиране на учи‐
лището и дейността в 
него. 

19.02. 
2014 

‐100г. от началото на гим‐
назиалното образование 
в Троян. 

май  
2016 

14.

Ефективна и 
ползотворна 
работа с учи‐
лищното на‐
стоятелство на 
всички нива. 
Реална работа 
с родител‐
ските активи. 

Популяризиране дей‐
ността на училищното 
настоятелство с цел при‐
вличане на съмишленици 
и спомоществователи.

Увеличаване на подкре‐
пата от страна на училищ‐
ното настоятелство за 
дейностите в училището. 

постоя‐
нен 

Приобщаване на родите‐
лите към дейностите на 
училищното настоятел‐
ство, провокиране на ро‐
дителите за нови инте‐
ресни инициативи.

Повишена ангажираност у 
родителите за успевае‐
мостта на децата им. 

постоя‐
нен 

15.

Обвързване на 
професионал‐
ното обучение 
с потребнос‐
тите на общ‐
ността и бъ‐

Развитие на форми за 
професионално консулти‐
ране и ранно професио‐
нално ориентиране

Популяризиране на про‐
фесионалните паралелки 
в училището. 

постоя‐
нен 

Продължаване и развитие 
на съвместните дейности 
с работодатели и община.

Ангажираност у учени‐
ците и удовлетвореност 
от постиганите резултати. 

постоя‐
нен 
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дещата про‐
фесионална 
реализация на 
учениците 

Работа по проекти за уче‐
нически практики. 

Ангажираност на учени‐
ците в реална работна 
среда. Удовлетвореност 
от постиганите резултати, 
от учениците, от учите‐
лите и от работодателите. 

постоя‐
нен 

16.

Стимулиране 
на инициати‐
вите за учас‐
тие на учили‐
щето с работа 
по проекти 

Осигуряване на инфор‐
мираност за възможнос‐
тите за работа по проекти 

Повишен брой проекти, 
по които училището ра‐
боти. Възможност да се 
избира от широка гама 
проекти въз основа на 
тяхната ползотворност. 

постоя‐
нен 

17.

Училищно 
столово хра‐
нене с въз‐
можност за 
обхващане на 
целия учили‐
щен състав 

Осигуряване на топла 
храна на ученици, учители 
и непедагогически състав 

Здравословно хранене; 
икономия на време през 
междучасията. 

След реа‐
лизиране 
на инве‐
стицион‐
ния про‐
ект за 
разшире‐
ние на 
учили‐
щето

18.

Разширяване 
и усъвършен‐
стване на съ‐
ществуващата 
материално 
техническата 
база 

Разширение на СОУ „Ва‐
сил Левски“ 

Изграждане на:  

 актова зала; 

 бюфет за хранене на 
ученици и персонал; 

 библиотечно‐инфор‐
мационен център; 

 фитнес зала; 

 оформяне на кътове 
(открити и закрити) за 
занимания на учениците, 
ангажирани в целоднев‐
ното обучение 

 гаражи и тоалетни; 

 паркинг.

2015/ 
2016 

Основни ремонти 

 Централно стълбище и 
външна чешма; 

 ограда на имота; 

 укрепване на скатовете 
пред училището; 

 подобряване на базата 

 за ИКД в собствения 
имот в мах. Баба Стана. 

2014/ 
2016 

Текуща и навременна 
подмяна на остаряло 
оборудване и обзавеж‐
дане с ново такова.

Комфорт по време на 
учебния процес на всички 
негови субекти. 

ежегодно 
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Увеличаване на броя на 
компютрите в училище. 

Достигане на нормата: на 
13 ученика по 1 работно 
място с компютър  

2014 

Създаване на нови каби‐
нети и актуализация на 
старите. 

Подобряване на възмож‐
ностите за обучение по 
отделни предмети. 

ежегодно 

Закупуване на нови 
учебни помагала.

Подпомагане на социално 
слаби ученици.

ежегодно 

Подобряване на работ‐
ната среда 

Подобряване на здраво‐
словното състояние и ка‐
чеството на живот на пе‐
дагогическия и непедаго‐
гическия състав.

постоя‐
нен 

19.

Повишаване 
интереса на 
учениците към 
природните 
науки и пред‐
лагане на въз‐
можности за 
разнообразни 
извънкласни 
форми по 
природни нау‐
ки 

Сформиране на групи в 
СИП. 

 Осигуряване на по‐го‐
лям брой часове по при‐
родни науки;  

 повишаване активност‐
та на учениците към из‐
вънкласни и извънучи‐
лищни дейности;  

 насоченост към бъде‐
ща професионална реа‐
лизация;  

 задълбочаване на зна‐
нията и развитие на ка‐
чества като конкурент‐
ност, съобразителност, 
печеливша тактика;  

 формиране на еколо‐
гично възпитание. 

от нача‐
лото на 
учебната 
2014/ 
2015 

Посещения на лаборато‐
рии, ИПЖЗ, пречиствател‐
ни станции. 

Организация и участие в 
състезания на различни 
нива. 

Инициативи за опазване и 
почистване на околната 
среда. 

20.

Изграждане на 
условия за 
реален достъп 
до качествено 
образование 
на всички уче‐
ници 

Реално функциониране на 
училищна комисия за ра‐
бота с деца със СОП. 

Изработване на реални 
ИОП и работа с децата със 
СОП на всички учители и 
възпитатели.

 

Институционализиране на 
осигуряването на средст‐
ва за подпомагане на со‐
циално слаби ученици 
чрез създаване на коми‐
сия. 

Откриване на проблем‐
ните социални случаи и 
търсене на индивидуален 
подход при решаването 
на всеки от тях. 

 

Максимално подпомага‐
не на пътуващите непра‐
воимащи ученици при 
пътуване до училище. 

 Предотвратяване на 
отпадането от училище. 

 Стимулиране на обуче‐
ние в училище на ученици 
от други населени места. 

 

21.

Целенасочена 
работа към 
съхраняване и 
подобряване 

Осигуряване на стая за 
отдих на учителите. 

 Намаляване на броя на 
отпуските по болест. 

 Увеличаване на позити‐
визма при работа в учи‐
лище.
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на здравето на 
учителите. 

Повишена взискателност 
към работата на фирмата 
за трудова медицина. 

 Увеличаване на броя 
на осигурените прегледи. 

 Преодоляване на фор‐
мализма в направените 
предписания. 

 Подобряване на усло‐
вията на труд.

 

Използване на тийм‐бил‐
динг за подобряване на 
психоклимата в учител‐
ския колектив

 Подобряване на уме‐
нието за работа в екип. 

 

22.

Непрекъснато 
усъвър‐
шенстване на 
вътрешно‐
училищната 
нормативна 
база 

Ежегодно актуализиране 
и отчитане на резултатите 
от изпълнението на 
училищната Стратегия за 
развитие 

 Адекватно планиране 
на дейностите. 

 Система за контрол 
върху изпълнението. 

 

Разработване на План за 
изпълнение на училищ‐
ната Стратегия за раз‐
витие 

 Точно разписване на 
личните и институцио‐
нални задължения на 
всички субекти на обра‐
зователния процес в 
училище.

 
Актуализиране на Пра‐
вилника за дейността на 
училището. 

 Разработване на гъвкав 
инструмент за орга‐
низиране на работата в 
училище.

 
Разработване на вътре‐
училищна Процедура за 
приемане на ученици, 
обучавани в училища на 
чужди държави

 Създаване на приема‐
ща среда за ученици, обу‐
чавани по учебни планове 
на чужди страни, вкл. на 
небългарски граждани. 

 
Разработване на учи‐
лищна Стратегия за ра‐
бота с отпадащите и 
невключени в образова‐
телната система българ‐
ски граждани 

 Разгръщане на широка 
социална дейност на 
училището. 

 Подпомагане на мест‐
ната власт при формиране 
на качествен резерв за 
пазара на труда.

 

VII. Реализация и контрол върху изпълнението на 
проекта 

Етапи за изпълнение 
Етапите за изпълнение на настоящата стратегия са два: 

I. етап – 2014–2016 година 
II. етап – 2017–2020 година 
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Поетапно изпълнение на Стратегията 
Дейностите за всеки етап с източниците за финансиране, сроковете и отговорниците за 
изпълнение се разписват в Планове за реализиране на училищната стратегия на СОУ 
„Васил Левски“, Троян за периода 2014/2020 година за всеки отделен етап.  
В началото на всяка учебна година се планира и гласува от Педагогическия съвет едно-
годишен план за действие, заедно със заложените индикатори за отчитане на резулта-
тите. 
В края на всяка учебна година се отчита изпълнението на заложените за годината задачи. 

Контрол 
Мониторингът по изпълнение на стратегията на училището се извършва по одобрени 
чрез заповед на директора правила. 
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Таблица 1. Училища в община Троян 

Училище 
Брой  

паралелки
Брой 

ученици

СОУ „В. Левски“, гр. Троян  36 816

СОУ „Кл. Охридски“, гр.Троян  28 610

НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Троян 13 271

ОУ „Ив. Хаджийски“, гр. Троян  10 171

НУ „Хр. Ботев“, гр. Троян  9 164

СОУ „В.Левски“, с. Черни Осъм  9 120

ОУ „В.Левски“, с. Орешак  7 80

ОУ „Хр. Ботев“, с. Врабево  6 77

ОУ „Л. Каравелов“, с. Дебнево  6 74

ОУ „В. Левски“, с. Борима  6 74

Фигура 1. Брой паралелки по години 

 

Фигура 2. Брой ученици по години 
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Таблица 2. Паралелки държавен план‐прием 

Учебна 
година 

Чуждоезиков/ 
хуманитарен 

Природоматема‐
тически 

Технологичен 
Професионална 

паралелка 

Заяв.  Реал.  Заяв.  Реал.  Заяв.  Реал.  Заяв.  Реал. 

2010/2011  1 1  1 1 0 0 1  1

2011/2012  1 1  1 1 1 1 1  1

2012/2013  1 1  1 1 1 1 1  1

2013/2014  2 2  1 1 0 0 1  1

Фигура 3. Брой паралелки по профили или професии 

 

Фигура 4. Брой ученици по профили или професии 

 

Чуждоезиков/ 
хуманитарен

Природо‐
математически

Технологичен
Професионална 

паралелка

2010/2011 1 1 1 1

2011/2012 1 1 1 1

2012/2013 1 1 0 1

2013/2014 2 1 0 1
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хуманитарен

Природо‐
математически

Технологичен
Професионална 
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2010/2011 26 26 19 19

2011/2012 26 26 16 26

2012/2013 26 27 0 23

2013/2014 52 26 0 21
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Таблица 3. Паралелки V–VII клас с разширено изучаване на отделен предмет в рам‐
ките часовете по ЗИП 

Учебна година 
Хуманитарна 
(БЕЛ, АЕ) 

Математика и 
инф.технологии 

С допълнителен 
чужд език 

2011/2012  1  1 2

2012/2013  1  1 2

2013/2014  1  1 2

Таблица 4. Разпределение на учениците по изучаван чужд език 

*– при II чужд език – II чужд език + допълнителен чужд език 

Учебна го‐
дина 

Англ. език 
Руски език  Немски език 

Френски 
език 

Испански 
език 

I   II  I   II I  II I  II  I   II

2010/2011  795  12  3  40+90 12 65+138 0 23+21  0  77+91

2011/2012  776  0  3  26+102 0 66+114 0 10+10  0  101+83

2012/2013  776  0  1  53+72 0 72+12 0 10  0  102+79

2013/2014  816  0  0  60+68 0 67+57 0 0  0  116+42

Фигура 5. Разпределение на учениците по изучаван чужд език 

 

Таблица 5. Целодневна форма на обучение – брой групи и ученици по години 

Учебна година 
Начален етап  Прогимназия  

групи  ученици  групи  ученици 

2011/2012  1  26 3 76 
2012/2013  2  54 3 77 
2013/2014  4  78 2 58 
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Фигура 6. Целодневна форма на обучение – брой ученици по години 

 

Таблица 6. Пътуващи ученици 

Учебна година 
Брой пъту‐
ващи право‐

имащи 

Брой пътуващи 
неправоимащи

Общо пъту‐
ващи 

2010/2011  51  28 79
2011/2012  57  28 85
2012/2013  58  28 86
2013/2014  56  28 84

Таблица 7. Ученици с хронични заболявания, освободени от ФС 

Учебна година  Брой ученици  

2011/2012  28
2012/2013  30

2013/2014 (начало на 
учебната година)  25 

Таблица 8. Брой ученици със специални образователни потребности 

Учебна година  Брой ученици със СОП   

 
Начален 
етап 

Прогимназиален 
етап

Гимназиална 
степен

Общо 

2011/2012  ‐ 7 ‐ 7 

2012/2013  ‐ 4 3 7 

2013/2014  2  4 5 11 
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Фигура 7. Брой педагогически щатове (по Образец 1) 

 

Фигура 8. Брой учители с професионално‐квалификационна степен 

 

Фигура 9. Възрастов състав на педагогическия състав 

 

Фигура 10. Разпределение на педагогическия състав по пол 
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Фигура 11. Длъжности 

 

Фигура 12. Резултати от НВО – 4 клас 

  

Фигура 13. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 
2013 г. с областни и национални средни резултати 
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Общ среден 
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Таблица  9.  Училищни  средни  резултати  (в  точки)  по  предмети  и  сравнение  с 
училищния резултат от предходни години 

  2011  2012  2013  Разлика между 2013 
и предходната година 

БЕЛ  42,31 43,72 42,80 ‐0,92 

Математика  34,3  41,4 38,07 ‐3,33 

Биология и ЗО  10,19 12,16 10,23 ‐1,93 

Физика и астрономия  9,21  7,50 11,51 4,01 

Химия и ООС  7,87  11,37 9,13 ‐2,24 

История и цивилизация  12,91 9,71 9,29 ‐0,42 

География и икономика  11,99 11,53 12,79 1,26 

Чужд език  24,84 20,21 23,42 +3,21 

Общ среден бал:   19,20  19,67  19,62  ‐0,05 

Фигура  14.  Училищни  средни  резултати  (в  точки)  по  предмети  и  сравнение  с 
училищния резултат от предходни години 

  

Таблица 10. Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети 
със средните резултати за областта и страната 

  Училищен среден 
резултат 

Областен среден 
резултат 

Национален среден 
резултат 

БЕЛ  42,80 32,3 31,02 

Математика  38,07 29,86 28,31 

ФА  11,51 9,47 9,43 

Химия и ООС  9,13 8,42 8,23 

Биология и ЗО  10,23 9,83 9,85 

ИЦ  9,29 9,49 8,74 

ГИ  12,79 11,81 11,33 

Чужд език  23,42 19,86 19,55 

Среден  бал  за 
училището 

19,62  16,38  15,84 
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Фигура 15. Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети със 
средните резултати за областта и страната 

 

Таблица 11. Резултати външно оценяване 8 клас – Английски език 

  2011/12  2012/13 

Брой ученици, положили изпита  52 54

Отличен  2 1

Много добър  17 11

Добър  27 34

Среден  3 7

Слаб  3 1

Среден бал   56,66 53,90

Среден успех   4,25 4,08

Таблица 12. Явили се на ДЗИ, май 2013 г.  
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БЕЛ  89 1  90 90  

Математика  89 1  16 16  

ИЦ  89 1  2 2  

ГИ  89 1  56 56  

ФА  89 1  0 0  

БЗО  89 1  0 0 2 2 

ХОСС  89 1  1 1  

Фил. цикъл  89 1  0 0  

Англ. език  89 1  15 15 1 1 

Френски език  89 1  0 0  

Немски език  89 1  0 0  

Руски език  89 1  0 0  

Исп. език  89 1  0 0  
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Фигура  16.  Съпоставка  на  средния  успех  по  предмети  за  училището  със 
съответните резултати за страната и областта – юни 2013 г.  

 

Таблица  13.  Сравнение  на  средния  успех  по  предмети  за  училището  с  предходни 
години 

Предмет 

2010  2011  2012  2013  Разлик
а 

между 
2013 и 
2012 г. 

явил
и се 

ср. 
успе
х 

явил
и се 

ср. 
успе
х 

явил
и се 

ср. 
успе
х 

явил
и се 

ср. 
успе
х 

БЕЛ  99  4,79  96 4,89 97 5,03 90 4,92  ‐0,11

Математик
а 

21  4,86  24  5,37  17  5,86  16  5,84  ‐0,02 

ИЦ  17  4,26  29 4,43 8 5,03 2 5,08  +0,05

ГИ  42  4,51  57 5,00 49 5,22 56 5,00  ‐0,22

БЗО  2  4,91  2 3,79 4 5,69 2 5,48  ‐0,21

ХОСС  1  5,15  2 5,68 1 5,53 1 4,07  ‐1,46

Фил. цикъл  0  0  1 5,71 1 3,41 0 0 

Английски 
език 

28  5,26  10  5,55  17  5,67  16  5,63  ‐0,04 

 

БЕЛ Матем. ИЦ ГИ БЗО ХООС АЕ

Среден успех за училището 4,92 5,84 5,08 5 5,48 4,07 5,63

Среден успех за областта 4,46 5,28 3,86 4,43 4,84 3,97 5,13

Среден успех за страната 4,05 4,55 4,05 3,63 3,29 4,84 4,48
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