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НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, 

ГР.КОПРИВЩИЦА ЗА  ПЕТ ГОДИНИ И ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Копривщица 

  



 
 

Във връзка с изпълнение на планираните дейности в стратегията за 

развитие на средно училище “Любен Каравелов”, гр. Копривщица за  пет 

години и план за действие и финансиране за периода от 2016/2017 учебна 

година до 2020/2021 учебна година. 

 

1. СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица изпълнява успешно 

своята мисия, а мисията ни е: 

 

 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 за всеки ученик на висока степен функционална 

грамотност и развитие в областта на чуждоезиковите комуникационни 

компетентности. 

 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на 

информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия 

образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и 

международни проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство. 

 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, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да 

превърнем България в просперираща световна държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и 

подготовка за активен и здравословен начин на живот. 

 

Възпитаваме, обучаваме и социализираме учениците според 

държавните образователни стандартни и в духа на демократичните 

ценности. Преподаване на смисъла да се знае. 

Развиваме индивидуалността и стимулираме творческите заложби. 

Ориентираме учениците да участват активно в обществения живот. 

През този период СУ „Любен Каравелов“ е включено в списъка на 

иновативните училища с решение на Министерски съвет. 

 

Специалностите, които СУ „Любен Каравелов“ предоставя, са с цел 

задоволяване нуждите на търсените в района специалисти, както и на 

съвременните нужди на търсенето на пазара, развиват се: - Приложно 

програмиране; - Малък и среден бизнес; - Горско стопанство; - Организация 

на туризма и свободното време. 

Ръководството на СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица е изцяло 

устремено към новите образователни изисквания в нашата страна и 

отворено към европейското измерение и устойчивото развитие за 

подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение 

на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество.  

Стремим се да постигнем целите, които сме си поставили, като 

главната цел ни е::  

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



 
- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за обучение чрез активни дейности, изкуство и 

проектно-базирано обучение. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 

допълнително финансиране. 

Опитваме се да постигнем главната цел чрез внедряване на ефективна 

система за обучение и учене, ориентирана към мислене. Предвидени са 

мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещите се от 

подкрепа ученици. Включване на учениците в предварителна подготовка на 

урока, като за целта им се дават задачи за проучване, с презентации, 

информационни съобщения и други. Освен учениците, всеки учители 

използва и ИКТ в своята работа. 

С цел да удовлетворим потребностите и да дадем достъп на 

образование на всички нуждаещи се от образование, училището предлага 

различни форми на обучение: дневна, самостоятелна и задочна форма на 

обучение. 

С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование сме осигурили екип от висококвалифицирани 

специалисти: ресурсен учител, психолог и логопед. 

Учениците и учителите в СУ „Любен Каравелов“ има униформено 

облекло с логото на училището. 

Постигнатите резултати от обучението се реализират по учебни 



 
предмети. 

Планиране и организиране на дейности по осигуряване на обучение и 

възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда. 

Осигуряваме обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците. 

Учениците участват в проектни дейности за формиране на знания и 

високи постижения. 

За постигане на това в училище се работи по различни проекти: „Твоят 

час“, „Ученически практики“, „Занимания по интереси“, осигурени са 

таблети по проект на Теленор България ЕАД и по други проекти и програми. 

Учениците участват активно в различни олимпиади и състезания. 

Учениците участват в състезания като „Таралеж“, „Speling bee“, 

„Многознайко“ и други. 

Също така учениците участват и в регионални конкурси. 

През годините се утвърди и изгради един успешен духов оркестър, 

който представя училището и града на регионално, национално и 

международно ниво. 

Училището има ангажираност към своите възпитаници. От 

завършилите ученици от нашето училище голям процент са станали 

студенти. А някои от тях дори работят в самото училище. 

Има ефективно работещ ученически съвет, които подпомага 

дейностите на училището и участва активно в организирането на различните 

събития и празници в училището и в града. 

 

Училището използва и иновативни методи като: преподаване чрез 

сугестопедия, свирене на музикален инструмент, физически упражнения и 

логически задачи в началото на часовете. 

 



 
В изпълнение на горепосочените мисия, визия, ценности и приоритети 

СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица се стреми да предоставя 

качествена професионална подготовка и на своите преподаватели: 

Към 01.01.2020 година Преподавателите, придобили ПКС са както следва: 

• I ПКС: 1 учител 

• II ПКС: 3 учители 

• III ПКС: 0 учители 

• IV ПКС: 10 учители 

• V ПКС: 6 учители 

Усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия екип 

се реализира чрез Плана за квалификационна дейност на училището. 

На всеки преподавател е предоставена равна възможност за придобиване 

на допълнителни квалификации. 

Във вътрешните правила за работната заплата има регламентирано 

допълнителното заплащане за положен допълнителен труд с цел 

мотивиране на учителите да се включват в повече училищни дейности. 

Осигуряваме позитивен организационен климат. Ефективна 

комуникация и отношения на загриженост между всички участници в 

процеса на образование. 

Има изградена система за наставничество и менторство между 

преподавателите в училище. Като всеки по-млад учител има свои ментор от 

учителите, които имат повече стаж. 

Училището е една от двете организации в Българияq избрано за участие 

по проект STEP PD Net, като другата организация е БАН. 

 

Повишаване на техническото обезпечаване на класните стаи и учебната 

среда: 



 
Базата на училището се усъвършенства постоянно, в училището има 

изградени тенис игрище, падел тенис игрище, има спортно съоръжение с 

лостове, има стая за игри с джаги и въздушен хокей, има оборудвана стая за 

логопедични занимания и целодневна организация, има 3 отлично 

оборудвани компютърни кабинета. Дворът ни е озеленен по спечелен 

проект „Чиста околна среда“ по ПУДООС, по същия проект има поставени 

компостери, направен голям външен шах и открита класна стая. Училището 

има фитнес зала. Ремонтирани са всички класни стаи. Всеки ученик от 

начален и среден курс има свое шкафче. А учениците от VIII до XII клас 

имат таблети и шкафчета за тях. 

Има добре оборудван музикален духов кабинет, който също е 

ремонтиран. 

Образователният процес е интерактивен има осигурени таблети и/или 

лаптопи за всеки преподавател, интерактивни дъски, проектори и екрани. 

Ползват се електронни учебници. 

 

В СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица прилага система на 

делегиран бюджет. 

Училището работи и с Обществен съвет, който съгласува всяко по-важно 

решение. 

Училището има изградени добри партньорства с: 

- Община Копривщица 

- ОП „Копривщица“ 

- НЧ „Хаджи Ненчо Палавеев – 1869“ 

- Регионално управление на образованието – София регион 

- Агенция закрила на детето 

- Структурите на полицията 

- ДГ „Евлампия Векилова“ 



 
- Дирекция на музеите – гр. Копривщица 

- „Жив музей“ гр. Копривщица 

- Държавно горско стопанство – Пирдоп 

- Заедно в час 

- Българска академия на науките 

 

 

X
Бойка Дюлгярова

Директор

 


