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Стратегията за развитие на училището за периода 15 септември 2022 г. – 15 септември 

2025 г. е приета на заседание на Педагогически съвет с Протокол №9 /12.09.2022 г. и утвърдена 

със Заповед №  /23.09.2022 г на Директора на ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско. 

 

 

 



 

Настоящата стратегия за развитие на ГТ „Алеко Константинов“ за периода 2020-2024 

година очертава в дългосрочен план пътя и насоките за развитие, основните тенденции, цели, 

задачи и приоритети в дейността на училищната институция, както и ресурсите, с които 

училището ще постигне нейното изпълнение. С реализирането на стратегията ще се отговори 

на очакванията на всички участници в образователния процес. 

 Ученици – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие 

на всеки ученик, съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез 

изграждане на образователно пространство, в което всеки да намери себе си, да 

почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

 Родители – удовлетворение на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от 

училищното образование; 

 Обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално-значими 

жизнени ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговорят 

на потребностите на обществото; 

 Педагогически специалисти – формиране у учениците на нагласа за 

непрекъснато образование, саморазвитие и реализация, както и удовлетвореност 

и лично израстване в кариерата си на учител. 

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и 

стандартите, заложени в следните документи: 

 Закон за предучилищно и училищно образование; 

 Закон за закрила на детето; 

 Наредба №6 за усвояване на българския книжовен език, 2016 г.; 

 Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейността в училищното 

образование; 

 Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 2016 г.; 

 Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учители, 

директори и други педагогически специалисти; 

 Европейска референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия 

живот; 

 Наредба за приобщаване, приета с ПМС №232/20.10.2017 г.; 

 Стратегия за възпитателна работа в образователните институции 2019-2030 г. 



 

 

Анализ и оценка на актуалното състояние на училището и условия, при които 

функционира 

Профил на училището 

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ е общинско училище, 

единствено в общината, което създава специалисти в сферата на туризма. 

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Банско е училище с богати традиции и 

светла история, зародила се през 1908 г. като стопанско училище. Палагия Радонова е 

основоположник на първото професионално училище в района със стопанска насоченост. През 

1922 г. се трансформира в  допълнително държавно практическо земеделско училище. През 

1957 г. се трансформира в Техникум по селско стопанство „Никола Парапунов“ със 

специалности: „Механизатор в растениевъдството“ и „Механизатор в животновъдството“. 

През 1968 г. училището става СПТУ по ССТ. През 1994 г. става отново техникум. От 2003 г. 

техникума се преобразува в Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко 

Константинов“. През 2017 г. училището се преименува на Гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“. През годините е осъществяван следния план-прием: 

 Земеделски техник; 

 Хотелиер; 

 Оператор на хляб, хлебни и сладкарски изделия; 

 Мениджмънт в туризма; 

 Кулинар; 

 Планински водач; 

 Хлебар-сладкар; 

Основавайки се на установените вече традиции, гимназията непрекъснато утвърждава 

своя облик на динамично развиваща се образователна институция. Стремежът е да се въвеждат 

нови специалности, които да отговарят на потребностите на пазара на труда. В синхрон с 

променящата се среда и нуждата от кадри с усъвършенствани умения в сферата на туризма. 

Въведени са специалности с обучение чрез работа /дуална система/. 



 

Професионалното образование трябва да гарантира добра подготовка и да направи 

младите хора конкурентни специалисти. Тяхната реализация е по-успешна и с добро владеене 

на чужди езици. В училището традиционно се изучават английски и руски език. 

В ГТ „Алеко Константинов“ се обучават ученици от осми до дванадесети клас в четири 

специалности, в дневна, самостоятелна форма на обучение и дуална ситема на 

обучение/обучение чрез работа. 

Екипът се състои от 15 члена, от които 9 педагогически и 6 непедагогически и помощен 

персонал. Има стремеж за повишаване на квалификацията и преквалификацията. Насърчава 

се екипната работа и включването на всички в училищния живот. Реализират се инициативи, 

насочени към изграждането на общността: ученик-родител-родител-общество. 

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ разполага със съвременна сграда с 

реновирани класни стаи, коридори и фоайета. Всички класни стаи са обзаведени с ново 

училищно обзавеждане, закупено през 2021 г. и разполагат с  интернет. Училището разполага 

с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Обзаведен е един компютърен кабинет, 

снабден с нови преносими компютри. Кабинетът по чуждоезиково бучение е оборудван с 

интерактивна дъска, мултимедийно оборудване е на разположение за всички кабинети и 

класни стаи. Кабинетът по готварство е обзаведен със съвременно оборудване и 

професионални уреди. Изградена е електронна система за видео наблюдение .Училището 

разполага с училищна библиотека .Часовете за спорт и спортните инициативи се провеждат в 

просторен обновен физкултурен салон , снабден със стена за катерене и на открито 

игрище.Училището разполага и с нов комплекс за практически обучения и новата 

специалност“Готвач“,направен през 2022 г. 

Анализ на икономическата среда 

Икономическите направления на развитие на България са свързани с туризъм, лека 

промишленост, земеделие, услуги, IT сектор. В този смисъл професиите, за които обучаваме 

ученици са актуални и търсени на пазара на труда. Нашите усилия са насочени към 

създаването на компетентни специалисти, които да отговарят на изискванията на 

работодателите. На пазара на труда се очертава липса на подготвени кадри в туризма. 

Анализ на социалната среда 

Основен проблем, както за региона, така и за цялата държава е напускането на страната. 

Голяма част от нашите ученици заминават да работят в Европа. Причина за това е 



 

неудовлетворяващото заплащане на труда. Голяма част от родителите на нашите ученици 

работят в чужбина. Това се отразява на възпитанието, грижата и сигурността на учениците. 

Липсата на контрол и перспектива демотивират учениците. През последните години по редица 

причини броя на приетите ученици в гимназията ни намалява. Анализът на движението на 

учениците показва, че причината за намаляване на техния брой, освен демографската криза е 

намаления прием след 7 клас. Големия брой училища, конкуренцията, преместването на 

семейства в чужбина поради социални причини, са сред основните фактори. 

Анализ на технологичната среда 

Съществуващата материална база в училището ни позволява в известна степен да 

постигаме желаното качество на обучение. Разполагаме с учебни кабинети по 

общообразователна и професионална подготовка, готварска работилница, компютърен 

кабинет, за които е необходимо периодично поддържане и обновяване. Учителите разполагат 

с лаптопи. През 2020-2021 година започна модернизация на сградата, кабинети и 

физкултурния салон.През 2021-2022 г. продължи модернизирането и се изгради комплекс от 

готварска работилница,ресторантьорска част и рецепция за хотелско настаняване. 

АНАЛИЗ  

Целта на анализа (силни, слаби страни, възможности и заплахи ) е да се определи 

количествено и качествено състоянието на училището като система. Чрез него се поставя 

стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ОБЛАСТ 1 УПРАВЛЕНИЕ /МЕНИДЖМЪНТ/ НА ГТ “Алеко Константинов” 

Критерий 1.УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Традиции и положителни резултати в 

образователната и професионалната дейност 

Посредствени резултати от обучението 

по предмети, дължащи се на ниско 

входно ниво на знания на значителна 

част от постъпващите в училището 

ученици. 

Учебният процес се осъществява в съответствие 

с действащите учебни планове и учебни 

програми на МОН, при спазване на ДОИ/ДОС и 

всички наредби и указания на МОН. 

 



 

 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ 

 Нуждата от четиригодишна Стратегия за развитие на ГТ ”Алеко Константинов”, гр. 

Банско е продиктувана от промените в страната ни в образователната политика след влизане 

в сила на Закон за предучилищното и училищното образование и държавните образователни 

Изграждане на училищни екипи за личностно 

развитие на учениците в ГТ „Алеко 

Константинов“. 

Недостатъчна мотивираност и активност 

в учебния процес от страна на учениците 

Добра координация между класни ръководители, 

учители  и ръководство на гимназията. 

 

Критерий 2: ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

Разработване на бюджета, съобразно 

действащата нормативна уредба. 

Недостиг на финансиране. 

Намаляване броя на учениците. 

Публичност при отчитане на средствата от 

бюджета. 

 

Осигуряване на инвестиции, привличане на 

алтернативни източници за финансиране от 

работа по проекти и програми, дарения, наеми, 

спонсорство. 

 

Критерий 3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Кадрова осигуреност с квалифицирани учители.  

Проучване потребностите на педагогическите 

специалисти от квалификация. 

 

Споделяне на добри педагогически практики.  

Критерий 4. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Изградена вътрешна система за движение на 

информацията и документите в ГТ ”Алеко 

Константинов”/СФУК/. 

 

Съхраняване и архивиране на училищната 

документация. 

 

Осигурен достъп до училищната документация.  

ОБЛАСТ 2. УЧИЛИЩНА СРЕДА 

Създадени възможности за включване на 

учениците в различни училищни общности 

според интереси и потребности. 

 

Създадени възможности за приложение на ИКТ в 

образователния процес по всички учебни 

предмети. 

 

Добро взаимодействие с работодатели при 

осъществяване на учебна и производствена 

практика. 

 

Обновяване на МТБ.  



 

стандарти. Тя е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната 

образователна среда и представят нашите виждания за качествено образование образователни 

принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО. Нашият екип поема отговорност да 

провежда училищна политика на партньорство в образователния процес, в която водеща роля 

имат ученици и учители, директорът и другите педагогически специалисти, както и 

родителите като заинтересовани страни. 

СРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ГТ „АЛЕКО 

КОТСТАНТИНОВ“ 

1. Мисия на училището 

Мисията на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ е да подпомага учениците в 

развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда с квалифицирани учители и 

в партньорство с родителите. Усилията са насочени към придобиване от учениците не само на 

базова професионална подготовка, но и на актуални знания, умения и компетентности, 

необходими за успешна реализация в социалната среда, в уважение към гражданските права 

на другите и отговорно собствено поведение. С оглед новите изисквания и предизвикателства 

на високо конкурентния пазар на труда в Европейския съюз и извън него, учениците да 

получат модерно, достъпно и качествено образование по избраните от тях специалности и 

професии. 

2. Визия на училището 

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банско ще продължи да се утвърждава 

и съществува като училище, предоставящо качествено и актуално професионално 

образование, в което се прилагат съвременни педагогически методи, което ангажира, 

подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес, 

владеещи полезни компетентности , осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват 

и прилагат за себе си и в полза на общността. Училището ни в бъдеще ще е образователна 

среда, в която ще се подготвя бъдещото поколение за бъдещи успехи. 

3. Приоритети и ценности в развитието 

Ценности в Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банско са: съобразени с 

интересите на ученика и нуждите на обществото. Гимназията се опира на гъвкава и 

мотивирана система от механизми, които осигуряват ползотворен и продуктивен климат за 



 

работа. Дейностите са диференцирани в три категории: дейности, насочени към учениците, 

към родителите, към учителите. 

 Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на информационните 

технологии в преподаването на различните учебни предмети и чрез участието на 

учителите в квалификационните структури на училищно, общинско, регионално 

и национално ниво както и чрез използването на Интернет в работата на 

учителите и на Интернет свързаност на училището. 

 Разнообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в 

различни проекти и извънучилищни дейности по предмета, стимулиране и 

мотивация за участия в състезания, олимпиади и национални конкурси.  

 Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на учениците и 

учителите в сайта на община Банско и в училищния сайт.  

 Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече прозрачност за 

извършеното в гимназията.  

 Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за 

учене посредством спазване на изискванията за ред, законност и на 

нормативната уредба в образованието и чрез прилагането на училищния 

правилник.  

 Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно оценяване на 

качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите 

в образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво 

в условията на делегираните бюджети. 

Приоритети на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банско са: 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване на 

информационни технологии от учителите в преподаването по различните 

учебни предмети и прилагането на интерактивните методи на преподаване.  

 Акцентиране върху подготовката по български език и литература и 

чуждоезиковото обучение. 



 

 Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна система на 

вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите. 

 Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в работата 

с родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички нива. 

 Диалог между учителите и родителите. 

 Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми към 

РУО-Благоевград  на МОН и другите квалификационни институции. 

Главна цел на стратегията 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за достигане на ДОС в 

професионалното образование и обучение; 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност; 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране и развитие на различни компетентности по различните професии и 

развитие на уменията за учене през целия живот; 

 Практическа приложимост при изучаваното учебно съдържание и използване на 

методи за обучение в реална работна среда; 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала; 

 Обогатяване на материалната база, модернизиране на сградния фонд и 

допълнително финансиране. 

Ръководни принципи в дейността на училищната общност 

 Разширяване на автономността на субектите в училище; 

 Хуманизация на процеса на образование 

 Прозрачност на решенията, активен диалог; 

 Иновативност и творчество; 

 Екипност и сътрудничество; 



 

 Толерантност и позитивна етика. 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 Чрез средства от бюджета на училището; 

 Чрез съдействие от Обществения съвет; 

 Чрез кандидатстване по проекти, национални и европейски проекти; 

 Чрез дарения и спонсорство; 

 Чрез средства от благотворителни базари на училището. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием. 

Делегиран бюджет До 15.09. на всяка 

година 

2. Обновяване и оборудване на нови 

класни стаи и кабинети  

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

До септември на 

всяка учебна година 

3. Изграждане на специализиран кабинет 

за приобщаващо и подкрепящо 

образование  

Делегиран бюджет До септември на 

всяка учебна година 

4. Изграждане на административен 

корпус, обновяване на коридори  

Делегиран бюджет До септември на 

всяка учебна година 

5. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав  

Делегиран бюджет, постоянен 

6. Разработване на национални и 

европейски проекти.  

Фондове на ЕС, 

МОН 

постоянен 

7. Продължаване на работа по програми  Фондове на ЕС, 

МОН 

постоянен 

8. Изграждане на нов кът за отдих в двора Делегиран бюджет Септември 2021 г. 



 

9. Доразвиване на традиции за съвместни 

тематични изяви с читалището и 

музейни комплекси в района и др. 

Смесено Постоянен  

10. Провеждане на вътрешно училищни 

състезания по професии 

Делегиран бюджет Всяка учебна година 

11. Участия в други състезания, 

организирани от други училища и 

други институции 

Делегиран бюджет Всяка учебна година 

12. Обновяване и подновяване на 

ученическо оборудване 

Делегиран бюджет Септември 2021 г. 

Стратегии, ценности и приоритети Идеи и дейности за реализирането им 

Високо развитие на професионалната 

подготовка, родноезикова подготовка, 

чуждоезикова подготовка, подготовка в 

областта на информационните технологии и 

подготовка по всички други предмети. 

Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната общност 

– ученици, учители, родители. 

Издигане на качеството на образование за 

достигане на ДОС. 

Практическа приложимост на изучаваното 

учебно съдържание и използване на методи, 

подходи и средства реализиране на „учене 

чрез правене“. 

Развитие на системата за вътрешно 

оценяване и самооценяване на качеството на 

образование. 

Формиране на екип от високо 

квалифицирани учители чрез: 

- Повишаване на квалификацията на 

педагогическите кадри; 

- Провеждане на целенасочен подбор 

на новоназначени учители, 

притежаващи висока квалификация; 

- Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешно училищната 

квалификация; 

- Осъществяване на сътрудничество 

между учители; 

- Обезпечаване на процеса на обучение 

с технически средства и други 

необходими пособия; 

- Прилагане на активни методи на 

обучение, които водят до трайно 

формирани и развити знания, умения, 

компетентности; 

- Мотивиране на учениците за участие 

в учебния процес чрез качествено 

обучение; 



 

- Организиране и провеждане на 

вътрешно училищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни учебни предмети; 

- Съвместна работа по образователни 

проекти; 

- Поддържане на нивото на трудовата 

дисциплина.  

Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

Поставяне на ученика в отговор на активна 

позиция при овладяване на знания и 

развиване на умения и компетентности за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници.  

Подобряване на процеса на педагогическото 

взаимодействие между основните партньори 

в училищната общност – ученици, учители, 

родители 

- Интеграция на учениците от 

малцинствените групи и отдалечени 

райони. 

- Работа с трудно успяващи ученици; 

- Подпомагане на професионалната 

кариера и индивидуалното развитие. 

Предприемане на мерки за намаляване на 

броя на отсъствията от учебните часове чрез 

своевременно информиране на родителите; 

Осъществяване на съвместни инициативи от 

учениците, учителите и родители; 

Прилагане на нови разнообразни форми за 

работа с родители; 

Включване на изоставащите ученици в групи 

за подкрепа и провеждане на консултации по 

график, утвърден от директора; 

Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност; 

Осъществяване на държавен план-прием по 

професии, търсени на пазара на труда. 

 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СТРАТЕГИЯТА 

1. Повишено качество на образованието и обучението. 

2. Подобрена и осъвременена материално-техническа база и гарантиране на здравословни 

и безопасни условия на труд. 



 

3. Поддържане на съвременна подкрепяща среда за учебен труд, спорт и отдих и за изява 

на учениците – увеличаване на гражданското образование, организиране на извът 

класни дейности, подобряване на здравното образование, работа с ученици за 

преодоляване на негативни прояви. 

4. Ефективна координация между институциите, заинтересовани от качествено 

професионално образование, адекватно на пазара на труда. 

5. Осъществено партньорство с родителите – равноправен диолог с тях, умение за 

общуване със собствените си деца, мотивиране за различни видове съвместни 

дейности. 

6. Изградена система от индикатори за оценка на качеството на работа в училище. 

7. Повишена квалификация на педагогическия персонал и качество на учителския труд. 

 Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформите 

и политиките в образователната система в България, което ги прави трудно прогнозируеми. 

Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки представител на 

образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от 

дейностите, залегнали в плана. 

 Плана е разработен на база на обобщен анализ на силните и слабите страни в училище 

и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес. 

 Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на 

ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган на 

граждански контрол. 

 Стратегията се актуализацията в началото на всяка учебна година и в случаи на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативни актове за 

средното образование. 


