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ОТЧЕТ НА
ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016 – 2020 ГОДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА
Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Спортно училище „ Васил
Левски” гр.Кюстендил за периода 2016–2020 година е разработен за изпълнение на
Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол № 8 от 16.10.2016 г.
Планът е основен инструмент за реализирането на основната цел на Стратегията поддържане на високо качество на обучението, чрез личностно-ориентиран подход към
ученика.
Съдържание на отчета:
1. Оценка на постигнатите резултати по поставените цели и задачи
2. Заключения и предложения за подобряване на резултатите.
I.

Оценка на постигнатите резултати по поставените цели и задачи.
Повишаване качеството на преподаването:
 Засилена дейност и оптимизация на методическите обединения в училището,
за което свидетелстват протоколите от провежданите редовно и активно
сбирки на МО.
 Компютърните кабинети се използват активно от учителите при
разработката и провеждането на часовете.
 Педагогическия състав работи в екип, подпомагайки си при разработването
на учебните програми, при постигане на междупредметните връзки в
различните часове, при организацията на тържества, конкурси, изложби и
др., при консултирането и подкрепата на млади и новопостъпили учители.
 Педагогическите специалисти участваха във всички форми на вътрешна и
външна квалификация. Всички преподаватели на постоянен договор,
получиха най-малко по 1 кредит.Проведоха се открити уроци с участието на
новопостъпили учители, с цел обмяна на добри практики.

Очакваните резултати от тази цел са постигнати. Като препоръка може да се
отбележи необходимостта от по-активно прилагане на иновационни методи и
форми на обучение.
Повишаване качеството на ученето:
 За периода на стратегията в центъра на дейността на училището е поставен
ученика и изграждане у него на положителна мотивация към учебния
процес.
 Дисциплината в училището е подобрена благодарение на наличието на
съвременни класни стаи, обновени и оборудвани с необходимите технически
иновации и тяхната активна употреба от учителите.
Очакваните резултати са постигнати. Повечето ученици показват повишаване
постиженията си в края на учебната година. Необходимо е да се продължи
работата по изграждане на умения и техники у учениците за активно учене, поактивното и по-разнообразното им използване в учебния процес.
Осигуряване на достатъчен брой извънурочни и извънкласни дейности и
стимулиране на ученическата активност:
 Училището разполага с развита система за извънкласни и извънучилищни
дейности, които спомагат за развитието творческия, спортния и
интелектуалния потенциал на учениците.Постигнаха се призови места на
Национални състезания и международни турнири и първенства по видовете
спорт.
 Учениците имат възможност да покажат постигнатото чрез участия в богата
програма от демонстрации и състезания.
 Учениците активно се включват в извънучилищни мероприятия на общинско
и областно ниво, като се постигат отлични резултати в областта на спорта.
 Училищният уеб сайт е непрекъснато актуализиран с новини, събития и
снимки от училищния живот. Поддържа се актуална секция с училищни
документи, програми и съобщения
 Училището работи по проект“ Твоят час“ към национална програма на МОН
, с което се осигуриха допълнителни средства за училището. Проектът даде
възможност на по-слабите ученици да повишат успеха си, а дейностите по
интереси предоставиха възможност на учениците да се изявят и да разкрият
дарбите си. Проектът помогна за реализирането на редица програми за
превенция на отпадналите и за повишаване на грамотността.
Привличане на повече ученици в училището:
 В центъра на дейността на училището е поставено развитието и обучението
на ученика, с внимание и разбиране на изискванията на тяхната възраст.

 Съобразявайки се с желанията на учениците и след оценка на
необходимостта от допълнителни часове по отделните предмети на
учениците е осигурено обучение в допълнителна подготовка.
 Проведе се ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на
училището и неговите успехи. Широк медиен отзвук на всички значими
събития и инициативи на училището.
 Успехите и постиженията на учениците се популяризират сред родителите и
обществеността чрез уеб сайта на училището, статии и репортажи в месните
и национални медии.
Необходимо е да се наблегне на мотивиране на ученици за кандидатстване и
приемане в СУ.
Подобряване и обогатяване на материално-техническата база в училище:
 Извърши се освежаване и подмяна на щорите в класните стаи на училището.
 В коридорите на училището са направени информационни кътове и места за
отдих на учениците .
 Изградена е WIFI и кабелна мрежа за интернет
Заключения и предложения за подобряване на резултатите.
Основната цел заложена в стратегията е постигната чрез изпълнение на повечето
задачи от подцелите. Иновациите в преподаването се въвеждат все повече в учебния
процес. Учениците се мотивират за активно участие в училищния живот. Постигнат е
напредък в дисциплината, учениците постигат добра реализация в следващите
образователни степени. Повишиха се резултатите от НВО на учениците от 7 клас, което
допренесе за издигане престижа на училището.
Училището разполага със съвременна и иновативна материална база, предлагаща
предразполагаща и стимулираща учебна среда. Учениците имат възможност да избират
между различни извънкласни дейности.
II.

Като предложения, по които предстои още работа, могат да се формулират:
 Продължаване на работата по мотивиране на учениците за активно учене и
постигане на добра реализация.
 Продължаване на дейността на различните клубове за извънкласна дейност и
създаване на нови.
 Продължаване на работата за привличане на повече ученици в училището.
 Дейности по обновяване и подобряване на материалната база на училището.

