
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
33.ЕГ "СВЕТА СОФИЯ"
2020 ~ 2024 ГОДИНА

Стратегията за развитие на училището за периода 2020
-2024 е приета на заседание на Педагогическия съвет /Протокол.МЈІО/ 02.09.2020г. и е утвърдена със заповед М 8667-39/23.09.2020г.

на ДИРЗКТОРЗ на УЧИЛИЩЕТО.

° ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

пространство.

СЗМЗТЗ СТРЗТСГИЯ С РЅЗУЛТЗТ ОТ ОСЪЗНЗТЗ В училищната ОбЩНОСТ НСОбХОДИМОСТ ОТ промянаИ ПРСВРЪЩЗНСТОна УЧИЛИЩЕТО В ОРГЗНИЗЗТОР, СЪЗДЗВЗЩ УСЛОВИЯ за ЛИЧНОСТНО РЗЗВИТИС наУЧСНИЦИТС чрез формиране на КЛЮЧОВИ КОМПСТСНТНОСТИ И СПОСОбНОСТИ за СЗМОСТОЯТСЛНОусвояване на ЗНЗНИЯ.

' НОРМВТИВНгІ основаСТРЗТЕГИЯТЗ за РНЗВИТИС на УЧИЛИЩЕТО СС основава на приоритетите, ЦСЛИТС Истандартите, ЗЗЛОЖСНИ В СЛЕДНИТЕ? ДОКУМСНТИІ
- Конституция на Република България



І .1.21

Стратегия на европейският съюз за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж „Европа 2020“
Стратегия за ефективно прилагане на информационните и
комуникационните технологии в образованието и науката на
Република България (2014-2020)
Национална стратегия за
грамотността (2014-2020)
Национална стратегия за учене през Целия живот (2014-2020)

НЗСЪРЧЗВЗНС И ПОВИШЗВННС на

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от
еттнтІгІескт/Ітс мацтциътства (20152020)
Конвенцията на ООН за правата на детето
Закона за закрила на детето
Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.
Наредба МЈЅ/ЗОЈ 1.2015г. за общообразователнатаподготовка
Наредба .МИ/І І ,08201 бг. за профилирана подготовка
Наредба М98/І І.08.20І6г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образовани
Наредба М99/І 9.08.2016г. за институциите
Наредба М<2І0/01.09.2016г. за организацията на училищното
образование
Наредба.^Г9І3/2І.О9,2ОІбг. за гражданско, здравно ,екологично и
интсркуцттурнообразование
ІІаредба М15м22.07.2()І9т. за статута и професионалното
развитие на учителите. на директорите и другите педагогически
специалисти
Наредба за приобщаващото образование
Националнареферентна рамка.
Стратегическарамка

-
..Образование и обучение 2020“

Национална програма за развитие на физическото възпитание и
спорта. І.1.І7. Регионални приоритети на средното образование
Областна стратегия, общинска стратегия и годишен план за

подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на кмета на
общината.
1.122 Стратегия за възпитателната работа в образователните
институции периода 2019-2030 година
1.123 ДруГИ НОРХШТИВНИ ДОК)МСН'ГИ. НЗЦИОНЦЈІЪІІІ И международни.
'ЗЗСЯГЗІЦРІ РНЗВІІТИЕТО на ООРЗЧОВЗНИСТО

В центъра на процеса на обучение, ВЪЗПИТЗНИЕ И СОЦИБІЛИЗЗЦИЯ СС поставя детето С
НЕГОВИТЕ? ЗЗЛОЖбІ/І. ИНТЕРВСИ И потребности.



Настоящата Стратегия за развитие на 33.ЕГ "Света София" е разработена на основание чл.263. ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПСЈ.

1.3ПУО ~ Закон за предучилищното и училищното образование, Обн.. ДВ, бр. 79/ 2015 г..
в сила от 01 ,082016 г.

2.ЗФУКПС ~ Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Обн. ДВ.бр.21 от 10 Март 2006г.. изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.. изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли
2010г.,изтхт. ДВ, бр.98 от 13 Декември 2011г.. изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм.ДВ. бр.43 от 7 Юни 201 бг.
Стратегията за развитие на 33,151' "Света София". обхваща периода от 2020 до 2024
година, като се актуализира вся ка година.

~ История и статут на 33.ЕГ "Света София"
Училището е основано през 1993 година. В него през 2020/2021 учебна година сеобучават 490 ученици от осми до дванадесети клас със средна пълняемост 24 ученикаТе

са разположени в 20 ттараттелки. Обучението се осъществява от 33 педагогически
специалисти.

Наименованиетона училището с 33,Езикова гимназия "Света София"
Седалището на училището гр.София.
Официалниятадрес е: тр.София, у:І."П.ловдив"Ј*Г92О

33.ЕГ "Света София" е общинско. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а
според етапа или степента на образование е профилирана гимназия от ИП до Х11 клас.Училището осигурява общообразоватејтна. разширена. ттрофттдтирана и допълнителна
ттодтототзкп. За ттосгигатте на цецптге си утилптттето работи в партньорство с обществен
съвет. ученически съвет .РУ(), Регионален център за подкрепа на процеса наприобщаващото образование,Местна комисия за борба с противообщественитепрояви намалолетни и непълнолетни и с органите на местната власт.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯІ ІИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
.1. Социално-икономическианализ

Іы)

- Основни предизвикателства пред българската образователна система и
ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на 33.ЕГ "Света
София".
Предизвикателствата на динамично променящите се съвременниобществени отношения и навлизането на информационните и
КОИУННКІТГИПНН ГСХНОЈІОГІІ11 В ЛСНІМУГП 80,511 :Ю ППОХІЯНН 11 В ()бГІ2НО1Ѕ11ІСЈ1Н21121
СИСТСГУЦЖ И ННМИРЗНС па І3(])ЅК'12І*1ВНРІ ІІЗЧИІІИ за СПРЗВЯНС С ТЯХ. НРЗВИЈІНИЯТ
начин за разрешаването им пред 33131' "Света София" е изграждане на
автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да


