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ученици и насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и 

възпитание. Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на 

училището в периода 2021 – 2025 година, планира необходимите действия за тяхната 

реализация, така че СМГ да продължи да поддържа и развива благоприятна среда за 

обучение, възпитание и социализация на учениците, да ангажира в по-голяма степен 

родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание. Нашият екип поема 

отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, 

възпитанието, социализацията и творческото развитие на децата и се ангажира с постигане 

на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност в управлението.  

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ 

 

 

Софийската математическа гимназия е създадена през 1971 година след промяна в 

статута на Втора девическа гимназия, като запазва името ѝ, прието през 1911 година,   а 

именно „Паисий Хилендарски“. В продължение на 50 години училището се утвърждава като 

водещо в областта на математиката, информатиката, естествените науки и лингвистиката 

със забележителните успехи на своите ученици – множество медалисти и лауреати в 

многобройни национални и международни състезания и олимпиади в Европа, САЩ и Азия. 

Днес Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е с водеща роля в 

българската образователна система и традиционно учениците на СМГ са в сред най-добрите 

на всички провеждани национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити. 

Мнозина от възпитаниците на СМГ продължават образованието си в престижни български 

и световни университети.  

Понастоящем училището заема водеща позиция в средното образование в столицата 

и е придобило особен престиж в общественото съзнание, което е свързано с повишен 

обществен и медиен интерес към училището и всички процеси, които протичат в него. 

Гимназията е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. СМГ се 

адаптира бързо към образователните предизвикателства, наложени от пандемията от 

COVID-19, но неизбежно е изправено пред сериозните и постоянни трудности за запазване 
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на високите резултати от обучението и поддържането на училищната общност, които 

произтичат от въвеждането на обучение в електронна среда от разстояние и 

психологическите последствия от обществената несигурност. 

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Анализът на състоянието на учебното заведение 

установи следните обстоятелства: 

- Наличие на квалифициран педагогически персонал 

- Успешна реализация на план-приема на ученици 

- Поддържане на  постоянен брой ученици, което 

осигурява финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет 

- Мотивирани ученици, подбрани с приемен изпит 

- Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, отговарящи 

на интересите им 

- Висока успеваемост на учениците на външно 

оценяване, национални и международни олимпиади, 

конкурси, ДЗИ. 

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани 

кабинети и класни стаи  

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици 

- Поддържане на традиции и символи на училището 

- Провеждане на индивидуални консултации на 

ученици и родители 

Анализът на състоянието на учебното 

заведение установи следните 

обстоятелства: 

- Предоставяне на качествено образование 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация 

- Засилени мерки за контрол на отсъствията 

и успеха на учениците 

- Възобновяване на дейността на 

Училищното настоятелство 

 - Поддържане на ефективно ученическо 

самоуправление 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Липса на оборудвани специализирани кабинети по 

чуждоезиково обучение и хуманитарни дисциплини 

- Липса на достатъчно добри условия за провеждане 

на разнообразни извънкласни дейности 

- Липса на съвременна спортна база 

- Недостатъчно единодействие в педагогическата 

колегия в отговор на изискванията към учениците 

- Незаинтересованост и нежелание на част от 

родителите за сътрудничество с училището 

- Все по-недостатъчно финансиране от 

Столична община на базата на въведената 

формула за разпределение на средствата 

-Невъзможност да се премине към 

едносменен режим заради липсата на 

класни стаи и кабинети 

- Пропуски в познаването на нормативната 

уредба от част от педагогическия персонал 
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ІІ. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ВИЗИЯ 

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – гр. София ще 

запази своя цялостен облик и традиции на учебно заведение, утвърдено през годините като 

водещо в областта на математиката, съвременните технологии и естествените науки. 

Училището ще се развива като профилирана гимназия с математически профил и акцент 

върху естественонаучната образователна област и ще предоставя образование, което 

отговаря на българските национални традиции и на всички съвременни потребности. 

Водещи ценностни задачи на училището са възпитаването и изграждането на 

необходимите социални умения у младите хора за общуване и правилно поведение в 

обществото. Училището вижда своите ученици като личности,  възпитани в дух на 

родолюбие, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. 

ПРИОРИТЕТИ 

Комплексно и отговарящо на актуалните потребности обучение и възпитание 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност както в обучението по математика, 

информатика и естествени науки, така и в цялостния образователен процес в съответствие 

с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“ и на всички поднормативни актове в контекста и 

перспективите на устойчивото развитие.   

 2. Придобиване на солидни знания, умения и компетентности при изучаване на 

информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен 

процес и в живота на индивида. 

3. Запазване на доказалата своята ефективност форма за подбор на учениците за 

прием в пети клас – състезание за откриване на млади таланти, с оглед на идеята, че 

математическият талант, подобно на този в изкуствата и спорта, се нуждае от ранно 

откриване и специални грижи за насърчаването и развитието му. 

4. Развиване и поддържане на физическата култура и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 
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5. Продължаване на общата и допълнителна подкрепа при подготовката на 

учениците  за развиване на техните таланти и удовлетворяване на потребностите и 

интересите им. 

6. Удовлетворяване на потребностите на учениците за осмисляне на свободното им 

време чрез формите на клубната дейност и работата по проекти. 

7. Активна работа за здравното образование на учениците чрез сътрудничество с 

авторитетни институции при осъществяване на разнообразни дейности, ориентирани към 

превенция на тютюнопушенето, злоупотреба с алкохол и наркотици. 

8. Задълбочено осмисляне и оползотворяване на възможностите на профилираната 

подготовка във втория гимназиален етап чрез трайно и съдържателно взаимодействие с 

институции на висшето образование; осъществяване на пълния потенциал на учебните 

програми и разнообразието от профилиращи предмети, така че наред със специализацията 

на познанието да се формират и социалните умения, необходими на личността за 

пълноценно приобщаване към обществото на бъдещето. 

9. Изграждане и модернизиране на учебната и спортната база за постигане на 

заложените в настоящата стратегия приоритети, за да посрещнем предизвикателството 

учениците да се обучават в едносменен режим. 

Екип 

 1. Постигане на качествен образователен процес с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на ЗПУО, поставяйки ученика в центъра на образователния процес. 

2. Основаване на училищния живот върху утвърдения през годините Етичен кодекс 

на училищната общност, в прилагането на който участват изявени членове на 

Педагогическия съвет, Обществения съвет и ученическото самоуправление. 

3. Поддържане на общност от педагогически специалисти, която е автентично 

мотивирана да съхрани и развие традицията и духа на училището, като предоставя на 

учениците най-добрите образователни възможности чрез непрекъснат обмен на идеи и 



6 

 

добри педагогически практики, особено внимание към новопостъпилите колеги с 

въвличането им в утвърдените училищни механизми на взаимодействие и най-вече 

систематична методическа подкрепа за младите учители от страна на опитните специалисти 

по предмета.  

Преодоляване на отрицателните последици от периода на несигурност в 

условията на глобална пандемия 

1. Систематични, трайни и съзнателни усилия за възстановяването на авторитета на 

училището и учителя, неминуемо накърнен при обучението от разстояние, чрез 

настоятелно утвърждаване на съвкупността от задължения на ученика от всички 

педагогически специалисти.  

2. Отстояване на систематичното приложение на добре разтълкуваната нормативна 

уредба и особено на Правилника за устройството и дейността на гимназията като 

точно мерило за важната обществена роля на учителя и училището по силата на 

изричен консенсус между всички педагогически специалисти. 

3. Подкрепа от страна на общността и на ръководството на училището за особените 

усилия на учителите и най-вече на класните ръководители да компенсират със 

задачи и занимания натрупаните при обучението от разстояние липси в 

социализацията на децата от различни възрасти. 

Сътрудничество 

1. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство с всички участници в процеса на обучение и възпитание и с 

всички потенциално полезни организации и институции. 

2. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

3. Установяване на стабилно взаимодействие и обмен с образователни институции 

от чужбина. 
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция. 

 Утвърждаване на уникалния образ на училището. 

 Поддържане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните 

образователни стандарти. 

 Поставяне на нуждите 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 учебните 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. 

 Използване на различни форми за мотивиране на педагогическите и 

непедагогическите специалисти; усъвършенстване на системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност и подпомагане кариерното развитие на учителите. 

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на 

училищните проблеми. 

 Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

 Ориентация към потребностите на личността 

 Важна задача за нас е успехът на всяка една отделната личност, разбиран като 

формиране у всеки ученик на знания, умения и компетентности за гражданска 

активност, предприемчивост и личностна реализация. Развиване на общоприетите 

ценности и качества, необходими за пълноценен живот. 

 Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност са ориентирани към личната потребност 

на учениците и предоставят възможности за свободен избор на обучаемите. 
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 Отговорност 

Колективът на училището да бъде ангажиран с образователната, възпитателна и 

обслужващата дейност и да носи отговорност за постигане на трайни и положителни 

ефекти. 

 Законосъобразност 

Всички цели, мерки и конкретни действия да съответстват на законите и другите 

нормативни актове. 

 Отчетност 

 Всички участници в образователната и възпитателната дейност да отговарят и да се 

отчитат за своите действия и бездействия. 

 Автономност 

 Училището, като част от системата на образованието, ползва автономия да провежда 

собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти. 

 Обществена полза 

 Училището е публична институция и осъществява дейността си за благото на 

обществото, независимо от всякакви частни интереси. 

  

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Чрез средства от бюджета на училището. 

 Чрез дарения, средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на 

учениците и други. 

 Чрез кандидатстване по проекти. 
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ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ВИЗИЯТА НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

СТРАТЕГИЯ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 Високо развитие на 

компетентностите и уменията на 

роден и чужд език, по математиката и 

информационни технологии, както и по 

всички други учебни предмети. 

 Формиращо оценяване и самооценка. 

 Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и 

родители. 

 Издигане на качеството на 

образование за постигане на ДОС. 

 Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани 

учители чрез: 

 повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

 провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи висока 

квалификация и владеещи чужди езици, ако 

това се изисква по учебен план на съответния 

предмет, притежаващи опит за реализирането 

на проекти;  

 приоритетно привличане на учители – бивши 

възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване 

на вътрешноучилищната квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други 

водещи училища и/или висши учебни заведения с 

цел обмен на добри педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на обучение. 

6. Използване на информационните технологии в 

процеса на обучение по всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния 

процес чрез качествено обучение. 

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

9. Съвместна работа по проекти. 

10.  Повишаване на нивото на трудовата дисциплина. 

11.  Усъвършенстване на съществуващите училищни 

учебни планове и при необходимост разработване 

на нови, отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага училищната 

общност. 
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СТРАТЕГИЯ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 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 на 

способностите за самостоятелно 

търсене и използване на информация 

от разнообразни източници. 

 Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и 

родители. 

1. Развиване на ученическото самоуправление в 

училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на 

отсъствията от учебни часове чрез своевременно 

информиране на родителите. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи от 

ученици, учители и родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните 

дейности и заниманията със спорт. 

5. Утвърждаване на традиции и символи на 

училището.  

6. Включване на ученици и родители в разработване 

на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за 

работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и противодействие 

срещу наркоманията и сектите. 

 Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на училищната 

общност чрез: 

1. Активно участие на максималния ефективен брой 

учители във вземането на управленски решения в 

дирекционни съвети, методически съвети и 

комисии. 

2. Организиране на по-добра вътрешноучилищна 

информационна система. 

3. Поддържане на партньорски взаимоотношения 

със синдикалните организации в училище за 

постигане на по-благоприятни условия за 

полагане на труд и за заплащане на труда 

съобразно КТД. 

 Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Награждаване на заслужилите педагогически и 

непедагогически кадри и споделяне на добрия им 

пример с цялата училищна общност. 

2. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет. 

3. Формиране на система от морални стимули. 

4. Осигуряване и организиране на квалификацията 

на учителите. 
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СТРАТЕГИЯ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

5. Провеждане на тиймбилдинги и обучения на 

колектива, семинари и други форми, подходящи за 

укрепване на колектива и развитието на умения за 

работа в екип. 

 Успешно взаимодействие с 

държавните институции и 

обществените организации, свързани 

с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

1. Активно взаимодействие с МОН, Столична 

община и всички други държавни и общински 

структури, свързани с образованието. 

2. Взаимодействие с работещо и ефективно 

Училищно настоятелство.  

3. Привличане на бивши ученици, родители и 

общественици. 

 Продължаване и обогатяване на 

традициите и ритуалите в училищния 

живот. 

1. Поддържане и развитие на традицията за 

провеждане на ежегоден концерт на гимназията с 

постоянно обогатяване на естетическата му 

значимост.  

 Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за осъвременяване и 

обогатяване на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

5. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане и 

оборудване на кабинети и класни стаи. 

7. Осигуряване на съвременни компютри. 

8. Внедряване на съвременни интерактивни средства 

за обучение – проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА 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 

през целия 

период 

3. Договаряне на общи мерки за 

преодоляване на последствията от 

ОЕСР. 

Делегиран бюджет Учебна 

2021/2022 

4. Създаване на екип за работа по 

международното сътрудничество на 

гимназията и влизане в контакт с 

потенциални партньори. 

Делегиран бюджет, 

европейско 

финансиране 

Учебна 

2021/2022 

5. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

6. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

7. Продължаване на работата по 

националните програми. 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

8. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари. 

Дарения всяка учебна 

година 

9. Провеждане на вътрешноучилищно 

езиково състезание и участие в 

национални състезания на Асоциацията 

на Кеймбридж училищата в България. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка 

учебна 

година 

10. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет постоянен 

 


