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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Стратегия определя развитието на ДФСГ „Интелект гр. Плевен през 

следващите 4 години чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, 

средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство. Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност 

необходимост от промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ 

условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови 

компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

Стратегически цели и приоритети за развитие на Държавно финансово-стопанска 

гимназия -  град Плевен се основават на приоритетите, целите и стандартите, заложени в 

следните документи:

1.1.1. Конституция на Република България

1.1.2. Стратегия на Европейският съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2030“

1.1.3. Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната 

система (2020-2027)

1.1.4. Стратегия за ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в образованието и науката на Република България (2020- 

2026)

1.1.5. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2020-

2026)

1.1.6. Национална стратегия за учене през целия живот (2020-2026)

1.1.7. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2020-2026)

1.1.8. Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за 

развитие на педагогическите кадри (2020-2026)

1.1.9. Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2020- 2026)

1.1.10. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2020-2025)

1.1.11. Конвенцията на ООН за правата на детето

1.1.12. Закона за закрила на детето

1.1.13. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.
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1.1.14. Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, 2020

1.1.15. Наредба № 8 за информацията и документите за системата за 

предучилищното и училищното образование, 2020

В унисон е посочените документи в центъра на процеса на образование, 

възпитание и социализация се поставя детето с неговите заложби, интереси и 

потребности. Настоящата Стратегия за развитие на ДФСГ „Интелект“ гр. Плевен 

обхваща периода от 2020 до 2023 година, като се актуализира на една година или при 

необходимост.

Основание за разработване на стратегията за развитие на Държавно финансово- 

стопанска гимназия „Интелект” е чл. 150 (1)‘ от Правилника за прилагане на Закона за 

народната просвета. Самата стратегия е резултат от промяна към по-високи резултати 

от образователната дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, 

към още по-стирктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на 

националните и общочовешки ценности .

1 Чл. 150. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване 
на основни педагогически въпроси:

1. (нова, ДВ, бр.ЗЗ от 2003 г.) приема стратегията за развитие на училището, която се актуализира 
всяка година; .......... ... .
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2. ДАННИ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” е училище с 30-годишна 

история. Създадено е през 1990 година от група ентусиазирани педагози, за да 

удовлетвори потребността от високо квалифицирани млади хора в сферата на 

икономиката. В гимназията днес се обучават ученици от 8-ми до 12-ти клас, в 10 

различни специалности. Над 90 % от завършилите ученици продължават обучението си 

във висши учебни заведения в страната и чужбина -  Германия, САЩ, Великобритания и 

др.

Основател и първи директор на училището е г-жа Нина Митева.

Настоящ директор е г-н Емил Райков

През своето 30-годишно съществуване ДФСГ “Интелект” се утвърди като 

елитно училище, което осигурява задълбочена икономическа, чуждоезикова и 

общообразователна подготовка, осъществявана от висококвалифицирани преподаватели 

чрез прилагане на съвременни и интерактивни методи и модели на обучение.

Училището има традиции в осъществяването и поддържането на 

интеграционни връзки с много научни институции, висши учебни заведения, 

предприятия и фирми от държавния и частен сектор.

В ДФСГ “Интелект” се работи активно по различни Европейски програми и 

проекти за подобряване качеството на професионалната подготовка на учениците и 

усъвършенстване на материалната база.

Икономическите си знания възпитаниците на гимназията прилагат на практика в 

действащите ученически фирми по програма на американската организация 

“Джуниър Ачийвмънт” - " Intellect Group" , "Better Junior", “Fiesta” „Euphoria“, “Space”, 

“Free style”. По програмата ежегодно се провежда инициативата “Мениджър за един 

ден”, част от националната кампания на Джуниър Ачийвмънт за България.

Ръководството на ДФСГ „Интелект” и преподавателският състав на гимназията 

непрекъснато търсят нови идеи, партньори и възможности, които да предизвикат 

интереса на учениците в изпълнение на девизите на гимназията, а именно:

„НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО -  ЗА ЖИВОТА УЧИМ НИЕ”

„НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ, НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ СВЕТА!”

5



В училището се обучават 441 ученика от VIII до XII клас, обединени в 18 

паралелки.

Педагогическият персонал е общо 40, от които 34 жени и 6 мъже. 

учители по общообразователните дисциплини -  22 

учители по икономически дисциплини- 18 

непедагогически персонал -  11

По образование същите се разпределят както следва: 

с виеше образование -  40 

с образователна степен “Специалист” -  0

По възраст данните са: 

под 30 години -  1 

от 30 до 40 години -  3 

от 40 до 50 години -15 

над 50 години-21

В училището се осъществява прием след VII клас по следните специалности: 

Икономическа информатика. Бизнес администрация. Съдебна администрация. 

Електронна търговия. Търговия- дуално обучение. Икономика и мениджмънт. 

Икономическо информационно осигуряване

Училището разполага с 5 съвременни компютърни кабинети; 14 

презентационни зали, кабинети по: физика и астрономия, химия и ООЦ, Биология и 30, 

история и цивилизация. География и икономика. Икономика, открито игрище с 

изкуствена настилка физкултурен салон; зала ’’Европа”; богата библиотека с кът за отдих 

и заседателна зала; конферентна зала, оборудвана с мултимедия и интерактивни бели 

дъски, нова мултифункционална зала, оборудвана с модерна озвучителна. осветителна и 

видеотехника и 6 модерни офиса на учебни компании.

Изградени са ученически формации като: ученически съвет -  орган на 

ученическото самоуправление; спортни отбори по баскетбол, бадминтон, футбол, тенис 

на маса, лека атлетика и волейбол.
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Учениците убедително се представят в ученически олимпиади, местни, 

национални, регионални конкурси за творчество и иновации в различни области.

През последните години училището спечели редица проекти с 

реалризирането на които се обогати материалната база, естетизира се средата, а така 

също се даде възможност за развитие на личностния потенциал на учениците при 

участието им в трансграничните практики.

Официалният празник на ДФСГ "Интелект" е 11 май, който всяка година 

отбелязваме по неповторим начин.

(D 0 C T  ’’УСнтелекхп” — една сигурна инвестиция в бъдещето защото:

Юоброто образование е при нас

формираме модерно икономическо мислене

Създаваме творческщ личности

Тарантираме успешна реализация в бъдеще!

3. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на Държавна финансово-стопанска гимназия ’’Интелект” в 

следните аспекти:

>  като конкурентнтоспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална

база;

>  училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат най-модерни 

стратегии, технолотии и интерактивни методи напреподаване;

>  училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците вкл. деца със 

специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и 

извънучебния процес;

> училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на 

педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.
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> Училище, което формира знания и личностни умения у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

4. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Държавна финансово-стопанска гимназия ’’Интелект” е екип от ученици, 

родители, учители и служители, който залага на новаторството и пълноценното 

сътрудничество. Екип от педагози, който поставя ученика в центъра на всяка мисъл, дело 

и слово. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на 

изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана 

страна в процеса на обучение. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети.

8



към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и 

отговорното му поведение към обществения живот

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
> развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на 

училището;

>  завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността

> повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;

>  постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и 

реализация на подрастващите в демократичното общество;

>  пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и 

комуникационни технологии от ученици и учители;

>  участие в общински, национални и международни програми и структурни 

фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;

>  утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от 

всеки ученик и учител;

> постигане на устойчив растеж и утвърждаване на специфичния облик на 

гимназията

>  изграждане на образовани личности с възможности за реализация и с чувство за 

принадлежност към училището

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ПО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

1. Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на ДЗИ, ДКИ и 

успешна реализация на учениците след завършване на средното им образование;

2. Стимулиране ученето за знания и умения и целенасочена работа с изявени 

ученици ;

3. Обезпечаване с учебници и осигуряване на учебно-технически средства за 

преподавателите ;

4. Прилагане на стимули за привличане и задържане на квалифицирани и 

подготвени кадри;
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5. Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната 

квалификация на преподавателите;

6. Навременно качествено кадрово обезпечаване за учебната година ;

7. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците ;

8. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за 

работа и живот в информационното общество;

9. Поддържане на сайта на училището с възможности за публикуване на 

вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на 

учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

И. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1. Утвърждаване на училищна политика за подкрепа на личностното 

развитие и израстване на младите хора, в която се възпитават следните:

Ценности Качества и умения

• Свобода на мисленето • Достойнство

• Толерантност и уважение към • Отговорност и самодисциплина

другия, интегриране на ученици от • Организираност, съобразителност

различен етнически произход и • Инициативност и предприемчивост

специфични потребности • Общуване и работа в екип

• Честност и откритост • Концентрация

• Добронамереност • Взимане на решения

• Родолюбие • Решаване на конфликти
• Респект към институцията • Лидерски умения

• Принадлежност към училището • Обективност, безпристратност,

коректност в общуването, прецизност,

стремеж към самоусъвършенстване
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2. Дейности при училищното планиране, които трябва да осигурят :

• Поддържане на модерна материално-техническа база, която да улесни 

итегрирането

• на учениците ни като добре подготвени млади професионалисти

• Изграждане на общности в класовете

• Превенция на зависимости и агресивно поведение

• Практическо ориентирано обучениедрудолюбие и ангажираност

• Интензивна чуждоезикова подготовка, ползване на най-новите ИКТ

• Физическото възпитание и възможности за спортуване

• Популяризиране и насърчаване на здравословния начин на живот

• Развитие на талантите и позитивното отношение към света

• Подкрепа на учениците със СОП, в риск и т.н.

3. Адаптиране на стратегии за преподаване и учене към европейски модели, 

създаване на мрежи, международни връзки за обмен на педагогически технологии 

и опит и разработване на международни проекти
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4. Привличане на родители, обществени организации и бизнес партньори за тясно 

сътрудничество и взаимопомощ при реализиране на стратегическите цели.

- Тренировъчни дейности, свързани с природни бедствия и ДСП (долекарска спешна 

помощ)

- Съдействие на различни инстанции с цел информиране относно правата и задълженията 

на учениците като граждани на България -  НАП, Здравна каса. Бюро по труда и 

Центровете за личностно развитие.

-Активно участие на родителите в проекти. Училищно настоятелство и Обществения 

съвет

III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

1. Обогатяване и актуализация на специализираната литература за професионална 

подготовка

2. Мултимедийно оборудване на учебни стаи /ако е нужно/

3. Озеленяване и естетизация на интериора и екстериора на училищното пространство

4. Закупуване на нова компютърна техника /ако е нужно/

5. Обогатяване на училищната библиотека

6. Превръщането на библиотеката в информационно документационен център чрез 

използване на съвременна електронна техника и обогатяване на библиотечния фонд;

IV. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ГИМНАЗИЯТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

1. Изграждане на образ на гимназията в интернет пространството...................

2. Популяризиране на гимназията сред обществеността

3. Редовно отразяване на постиженията в медиите

4. Стимулиране на участието в публични изяви

5. Участие в мероприятията с цел реклама

6. Съдействие с цел реклама от успешно реализирали се бивши възпитаници на 

гимназията.
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6. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
> повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване 

организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност 

и квалификация на педагогическите кадри;

^  засилване на вътрешноучилищната квалификационна методическа дейност;

^  формиране на гражданско поведение и позиция;

>  пълноценно използване на материално-техническата база;

>  привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни

>  проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ 

възпитателния и учебния процес;

> формиране на интереси у учениците за активно участие в извънкласни дейности;

> създаване на възможности за публично представяне на творческите постижения 

на учениците и учителите;

>  осъществяване на международно сътрудничество с училища от други страни;

> постигане на финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече 

форми за финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт;

>  постигане на екипност в работата на учители и служители- взаимна комуникация, 

съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно 

и отговорно поведение;

> повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

> утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности; състезания, 

празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни 

институции, родители, неправителствени организации, бизнес партньори и др.;

>  повишаване квалификацията, авторитета и социалния статус на учителите;

>  обогатяване творческата дейност на учители чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение и превръщането им в медиатори на знанията и уменията на 

учениците и координатори на дейностите;

>  създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се приема за 

ценност;

>  показване па практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
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7. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА 
УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

> Иновативност и творчество

> Толерантност и позитивна етика

> Реалистичност на подхода

> Мотивираност

> Прозрачност

> Ангажираност

> Хармонизираност
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8 SWOT АНАЛИЗ
Планирането на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на 

целите на стратегията, изисква предварителна оценка на условията на външната и 

вътрешната среда (SWOT анализ).

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ

❖  Квалифициран педагогически персонал.

❖  Устойчивост при реализация на план- 

приема на ученици в дневна форма на 

обучение.

❖  Поддържане на относително постоянен 

баланс между брой ученици и брой персонал 

в последните години, което осигурява и 

финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет.

❖  Актуални специалности, ориентирани към 

пазара на труда.

❖  Наличие на фирми-партньори;

❖  Мотивирани ученици с прием след VII 

клас, подбрани с конкурс.

❖  Добра успеваемост на учениците на 

външно оценяване, ДЗИ и ДИ за придобиване 

на СПК.

♦> Добър сграден фонд, обзавеждане, спортна 

база.

❖  Умения за планиране и целесъобразно 

изразходване на средствата, собствени 

приходи.

❖  Работа по проекти.

Външни фактори 

възможности

❖  Предоставяне на качествено образование, 

съобразено с нуждите на пазара на труда.

♦> Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.

♦> Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.

❖  Модернизиране на сградния фонд.

❖  Подмяна на оборудването на 

компютърните кабинети.

❖  Непрекъсната квалификация и обмяна на 

успешни педагогически практики между 

учителите.

❖  Разширяване на партньорствата с фирми 

и други институции.

❖  Усъвършенстване на училищните учебни 

планове, актуализиране на учебното 

съдържание в съответствие с изискванията 

на производството.

❖  Обновяване на дейността на Училищното 

настоятелство.

❖  Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление.

♦♦♦ Създаване на ефективно работещ 

обществен съвет.
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СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

❖  Вариращо входно ниво на знания на 

постъпващите ученици

❖  Отдалеченост на учебната сграда от 

центъра на града и фирмите-партньори.

❖  Значителен брой неизвинени отсъствия на 

някои ученици.

❖  Недостатъчно финансиране.

❖  Липса на средства и мотив за закупуване на 

учебници у някои ученици.

❖  Ниска мотивация на учениците.

❖  Липса на ученически стол.

❖  Ниско заплащане на труда на учителя.

❖  Липса на средства за извънкласна дейност. 

♦> Необходимост от осъвременяване на 

спортната база.

❖  Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация.

❖  Недостиг на финансиране.

❖  Намаляване на броя на учениците като 

цяло.

*1* Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците.

❖  Затруднена комуникация с фирми от 

финансовия сектор и невъзможност за 

съдействие и обезпечаване на практическото 

приложение на теоретичната подготовка на 

подрастващите /фирмите работят в условия 

на финансова нестабилност/.

9. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА МИСИЯТА

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

• Развитие на чуждоезиковата и проф. 

подготовка;

• Обучение в сътрудничество с 

местния бизнес;

о Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители; 

о Повишаване на учителската 

квалификация;
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• Практическа приложимост; о Сътрудничество с бизнеса; 

о Обезпечаване на процеса на 

обучение с технически и др. 

необходими средства; 

о Приложение на интерактивни 

методи;

о Мотивиране на ученици; 

о Съвместна работа с родителите; 

о Усъвършенстване на УУП

• 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 способностите 

самостоятелно търсене и 

използване информация 

разнообразни източници.

• Подобряване процеса 

педагогическо взаимодействие 

между основните партньори 

училищната общност ученици, 

учители родители

• Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала.

о Развиване на ученическото 

самоуправление в училище, 

о Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. При необходимост 

налагане на санкции.

о Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители.

о Утвърждаване на традиции и символи на 

училището.

о Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната 

общност.

о Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

тютюнопушенето

о Развиване на извънкласните дейности 

о Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители, 

о Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс
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о Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите

• Ефективна управленска Демократизиране на управлението на

дейност. училищната общност чрез:

Включване на максимален брой 

учители във вземането на управленски 

решения, чрез участието им в методически 

обединения и комисии.

Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система.

Изграждане на ръководен екип.

Партньорски взаимоотношения със 

синдикалните организации в училище.

• Добро взаимодействие със - Изграждане на работещо и

социалната среда и държавните и ефективно Училищно настоятелство чрез

обществените организации, свързани привличане в него на бивши ученици.

е проблемите на образованието и родители и общественици.

възпитанието на младите хора.

• Материална база и о Привличане на спонсори;

допълнително финансиране. о Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ.

о Извършване на текущи ремонти на 

сградата

о Естетизация на училищния двор. 

о Актуализиране и обогатяване на 

фонда на библиотеката.

Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение

• Ефективна рекламна о Изграждане на постоянен екип от

кампания. учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището.
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о Осигуряване на достатъчно средства 

по реализиране на рекламата, 

о Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици.

10. НАСОКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА 

ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА
Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на 

здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2022-2023 г. 

в условията на Covid-19, към които се придържа и ДФСГ „Интелект“- град Плевен.

Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз 

основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най- 

адекватния избор от действия за превенция и реакция.

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото 

взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, 

отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със 

законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на 

образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички 

училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме 

изправени на прага на учебната 2022 - 2023 година във връзка с епидемията:

1. Доколкото е възможно да направим училищата максимално безрискова среда, 

като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това 

предполага всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и 

социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на 

образованието;

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял 

или със съмнение за COVID-19;

3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на 

обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище 

или всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
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4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 

рисковите групи;

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране;

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на 

педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и 

взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, 

родители и ученици, за дооборудване и др

Задължителните мерки в ДФ СГ „Интелект“ за ограничаване на рисковете 

от разпространение на вируса включват:

1. Спазване на общите здравни мерки.

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) — за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица; в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно- 

практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) -  от учителите, които преподават - 

на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в 

училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, 

които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно 

желание;

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки -  подове в 

училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони 

на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при 

наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните
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мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на 

ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, 

лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и 

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се 

следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както 

и регулярно изхвърляне на боклука.

4. Засилена лична хигиена и условия за това:

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както 

и в тоалетните за всички ученици и работещи.

• Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на 

училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните 

стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е 

контролирана.

• Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне.

• Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

• Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите.

5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка 

с епидемията

• Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията.

• Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

• Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.
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• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. 

и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не 

са готови за употреба, съгласно издадените от M3 разрешения съвместно от 

медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси.

• Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища -  разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която 

да не позволява пряко взаимодействие между тях.

• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Възпитателните мерки в ДФСГ „Интелект“ за ограничаване на рисковете 

от разпространение на вируса включват:

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност 

и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за 

цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична 

хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и 

към останалите.

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4. Поставяне на видно място -  в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Задължителните здравни протоколи в ДФСГ „Интелект“ за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вируса и за поведение при съмнение или случай на 

СOVID-19 в училището включват:
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А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, 

докато не се прибере у дома.

• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски 

за лице, използване на личен транспорт при възможност).

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват 

-  да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика 

(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов 

коронавирус.

• След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за 

дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

• Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 

свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък с учениците и учителите, които са 

били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище.

• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното 

училище.
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• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка 

на риска и определени като близки контактни:

о Ученици от същата паралелка -  като родители/настойници се 

инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични 

симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 

лекар на детето и на РЗИ.

о Класният ръководител в начален етап на основно образование.

о Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без 

носене на защитна маска за лице.

о Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице.

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 -  от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване 

по метода PCR.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

• При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на 

детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и 

личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на 

безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в 

домакинствата.

• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 

48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
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• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето 

си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

• Избягва се физически контакт с други лица.

• При възможност използва личен транспорт за придвижване.

• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните 

на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за 

дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка 

от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
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• Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на 

съответното училище.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото 

училище.

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска 

и определени като високорискови контактни:

о Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен 

ръководител -  родителите/настойниците се инструктират за провеждане 

на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

о Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без 

носене на защитна маска за лице.

о Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице.

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два 

дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител 

на COVID-19 -  от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по 

метода PCR.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

• След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, 

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след 

което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или 

други цели.
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Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в

зависимост от конкретната ситуация.

11.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА СТРАТЕГИЯТА
- Чрез средства от бюджета на училището.

-Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни прояви на учениците,

- Чрез кандидатстване по проекти.

- Чрез дарения.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2022-2023 

година. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в 

случаи на значителни промени в организация на работата в училището или на 

нормативните актове за средното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план с 

конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и отговорници.

Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на 

колектива, учениците, родителите, РИО -  Плевен и финансиращия орган.

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол №16 от 14.09.2022 

година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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