СТРАТЕГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ЗА 2017/2018 ГОДИНА

АНЕКС
към
СТРАТЕГИЯ
за развитие на СУ „Иван Вазов” – Мездра през периода 2017 – 2020 г.

Настоящият анекс е фокусиран върху стратегическите акценти акценти на
образователно-възпитателната работа в СУ „Иван Вазов” - град Мездра за 2017/2018
учебна година. Той е разработен в съответствие с актуалните изисквания в системата
на средното образование в Р България и на основата на стратегическите документи в
СУ „Иван Вазов” – Стратегия 2017-2020, Програма за работа с родителите и Програма
„Училищна култура”.
І. АНАЛИЗ НА ОБЕКТИВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И
ВЪНШНАТА СРЕДА.
Състоянието на социалната среда, в която се развива българското училище, в
това число и СУ „Иван Вазов“, е сложно и противоречиво. То се отнася до
дългогодишната икономическа криза в България, последвана от нравствена криза и
ценностна дезориентация на няколко поколения българи. Емиграцията на голяма част
от българите и и все по-честото им установяване в чужбина с децата си, както и
намаляването на раждаемостта, са причина за демографския срив, който е в основата на
затрудненията, преживявани в българското училище. В резултат на това през годините
у децата и младежите се установиха погрешни нагласи и скептицизъм спрямо доброто,
законността, образоваността,

кариерата...

Дефицитът на работещи механизми за

промяна на национално ниво налагат училището само да поеме отговорността и да
дефинира мерките за противодейсдтвие на деструктивните процеси и явления.
(фактология относно

обективното състояние - от доклада в края на

миналата учебна година - ако се счете за необходимо)
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И АКЦЕНТИ:
1.Постигане на качество на образованието чрез овладяване на ключовите
компетентности, определени с Европейската референтна рамка.
2. Иницииране и отстояване на нов тип училищни и обществени взаимоотношения
за позитивни промени в училищната среда чрез споделена отговорност (семейство,
училище и други институции, общество) за израстването на учениците – работа по
стратегическата Програма за работа с родители на СУ „Иван Вазов“.
3.Утвърждаване на училището като център

на приобщаващото образование за

ученици със СОП.
4. 95 години гимназиално образование в Мездра. СУ „ИВАН ВАЗОВ - УЧИЛИЩЕ
ЗА ЖИВОТА“:
 Идентичност – изучаване на родния край – минало и настояще, история и
природна среда, професии, личности.
 Споделена отговорност за училищната среда – всеки член на училищната
общност - реален стопанин на училищната територия;
 Публичност на програмата и дейностите – водещо направление в рекламната
дейност на училището за учебна 2017-2018 година.
 Планирането

на дейностите по този акцент - основно направление

на

планирането по класове, методически обединения и етапи.

Приет на ПС 18/ 11.09.2017г. и утвърден със заповед на директора 1597596/11.09.2017г
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