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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

I. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Настоящата Стратегия за развитие на Френска езикова гимназия „Антоан дьо 

Сент-Екзюпери”, гр.Пловдив е съобразена със: 

 Закон за предучилищно и училищно образование; 

 Държавни образователни изисквания; 

 Конвенцията на OOН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала 

част от вътрешното ни законодателство; 

 Закон за закрила на детето; 

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020; 

 Национална стратегия за младежта 2010-2020; 

 Общ регламент за защита на данните на ЕС или EU General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014- 

2020). 

ІI. ИСТОРИЯ   НА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-

ЕКЗЮПЕРИ” 

  

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е една от най-младите образователни 

институции в град Пловдив. Гимназията е наследник на паралелките с изучаване на 

френски език в ЕГ „Георги Кирков”, открити през 1983 г.  

Френска гимназия "Антоан дьо Сент - Екзюпери" отваря врати през май 1991 г. 

на основание на Решение №142 на Временния изпълнителен комитет на ОбНС – 

Пловдив, и Решение №50 на Областния народен съвет – Пловдив. 

През 2008 - 2009 учебна година са приети първите две паралелки с интензивно 

изучаване на английски език и така училището разширява своя лингвистичен профил. 

През 2014 - 2015 г. е разкрита паралелка с интензивно изучаване на китайски 

език. 

За изминалите 29 години от развитието на гимназията са постигнати високи 

резултати в чуждоезиковото обучение. Реализират се национални и международни 

проекти. Заемат се призови места в национални и международни конкурси и олимпиади 

от учениците. На високо равнище е билингвалното обучение.  

От 2016 г. Френска гимназия „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ е член на Световния 

образователен лейбъл, присъден от Агенцията за преподаване на френски език в 

чужбина, която е част от Министерството на външните работи на Франция. Отличието 



4 
 

носи институционална признателност и е гаранция за разпознаваемост на 

възпитаниците на училището в нарастващата в световен мащаб конкуренция. То 

включва оценката на материалната база, библиотечния фонд, качеството на 

преподаване и постиженията на учениците. Наградата е световно признание за 

качеството на обучението по и на френски език. 

През 2018 година гимназията е удостоена с плакет „Училище посланик на 

Европейския парламент “, както и със знак за качество „eTwinning училище”.  

Възможностите, които дава обучението по френски и английски език са 

свързани с реализация на възпитаниците на училището на национално, европейско и 

световно ниво.  

През учебната 2020/2021 година гимназията ще чества 30-годишен юбилей от 

създаването си.  

 

III.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е модерно учебно 

заведение, приело за своя мисия реализирането на качествено образование, основаващо 

се на висока интелектуална, нравствена, гражданска и физическа подготовка на 

учениците в името на тяхната личностна изява и пълноценна обществена реализация. 

Интересът към гимназията нараства. Утвърждава се нейният престиж. Разширяват се 

възможностите за обогатяване на чуждоезиковото обучение чрез изучаването на 

френски, английски и китайски език. 

Цялостната дейност на училището е обвързана с държавната политика в 

областта на образованието за постигане на държавните образователни стандарти и 

реализация на учебните планове и програми, на целите и задачите на образователния 

процес. Използват се ефективни методи на обучение, на ИКТ, създадена е стимулираща 

и подкрепяща образователна среда за насърчаване развитието на учениците и на 

коректни взаимоотношения и конструктивно сътрудничество между участниците в 

образователния процес. Съчетаването на добрите традиции с иновативно обучение са 

водещите принципи за осъществяването на целите и приоритетите на училищната 

дейност. 

 

1. Ученици 

 

Във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ се обучават 

ученици от VІІІ до ХІІ клас. Общият брой на учениците е 1013. Постоянна е 

тенденцията за запазване броя на учениците в училището ни.  

 

2.Паралелки и профили 

 

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ има оптимален 

капацитет за обучение на 40 паралелки. В момента учениците са разпределени и се 

обучават в 40 паралелки. Приемът в гимназията се извършва след VII клас с 

резултатите от НВО по български език и литература и математика. Срокът на обучение 

е пет години. В степените осми, девети, десети клас и единадесети клас има по 5 

паралелки с чуждоезиков профил „Френски език” и 3 паралелки с чуждоезиков профил 
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„Английски език”, а в степен дванадесети клас  – 5 паралелки с чуждоезиков профил 

„Френски  език”, 3 паралелки с чуждоезиков профил „Английски език” за учебната 

2019/2020 година. 

 

Гимназията е профилирана в чуждоезиков профил.  

I профилиращ предмет: I чужд език/френски или английски/ се изучава интензивно 

през петте години на обучение. 

II профилиращ предмет: II чужд език /френски или английски/.   

III профилиращ предмет: български език и литература – от ХІ до ХІІ клас. 

 

IV. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Таблица, представяща броя ученици през последните 3 години: 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2019/2020 1007 40 

2018/2019 1023 41 

2017/2018 1033 41 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

 

Учебна 

година 
Непедагогически 

персонал 
Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

 

2019/2020 

 

16 71 
62 - магистър/ 

9 - бакалавър 

1 ПКС- 2 

2 ПКС- 5 

3 ПКС- 2 

4 ПКС- 13 

5 ПКС- 9 

2018/2019 16 71 
60 - магистър/ 

11- бакалавър 

1 ПКС- 2 

2 ПКС- 5 

3 ПКС- 3 

4 ПКС- 7 

5 ПКС- 8 

 

2017/2018 

 

16 71 
60 - магистър/ 

11- бакалавър 

1 ПКС- 2 

2 ПКС- 3 

3 ПКС- 3 

4 ПКС- 5 

5 ПКС- 6 

 
 

Графики за постиженията от НВО и ДЗИ през 

последните три години 

 
Заповед № РД 09-920 от 05.05.2020 г на министъра на образованието отменя 

провеждането на изпитите от националните външни оценявания в Х клас. 
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Държавни зрелостни изпити 

 

  БЕЛ ФЕ АЕ 

2017/2018 5.10 5.19 5.55 

2018/2019 4.95 4.78 4.75 

2019/2020 4.97 4.78 5.17 

 
  

 
 

Наблюдава се относителна устойчивост във високите постижения по БЕЛ и Френски 

език. 
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Наблюдава се покачване на успеха по Английски език в сравнение с предходната година. 

 

  
  

 

Движения на отсъствията на учениците през 

последните три години 

 

Отсъствия по уважителни причини 

 

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

VІІІ клас 15011 14382 8923 
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Държавни зрелостни изпити

2017/2018 2018/2019 2019/2020
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ІХ клас 18916 17443 11 489 

Х клас 19433 22622 11 433 

ХІ клас 24366 23981 16 061 

ХІІ клас 30345 28286 18 538 

 

   
 

Отсъствия по неуважителни причини 

 
  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

VІІІ клас 416 522 102 

ІХ клас 934.5     889.50  735.5 

Х клас 799.5 1045.5 452.5 

ХІ клас 1186 697 755 

ХІІ клас 1316.5 1155.5 712.5 
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Запазва се тенденция към намаляване броя на отсъствията по уважителни и 

неуважителни причини за всички степени. 

 

V. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА  

През последните години факторите от външната среда оказват негативно влияние 

върху участниците в училищната общност и образователния процес. Част от тези 

фактори са: 

- Демографската криза в България; 

- Променените обществени нагласи и очаквания към училището като институция; 

- Прехвърлянето на отговорността от обществото към училището по отношение 

на цялостното възпитание на подрастващите; 

- Неоптимално техническо обезпечаване на образователния процес; 

- Влияние на икономическата криза; 

- Отражение на епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19. 

Извод:  

Обществените очаквания за качествено образование предопределят една по-

съвременна концепция за развитие на училищната институция чрез модернизиране на 

учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности. 

Непрекъснатото професионално развитие е необходимо задължение на педагогическия 

състав, за да се подобри качеството и ефективността на ученето. 

VI. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ОТ  ПЛАНА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 

ГОДИНА  

№ Дейност Срок и 

отговорно 

лице 

Показатели за измерване 

1. Прилагане на механизъм 

за обвързване на образо-

вателния процес с новите 

учебни програми и ДОИ. 

Септември  

2019 – юни  

2020 

Директор 

Главен учител 

Педагогически 

специалисти 

Постигнатите резултати от 

учениците: Средният успех за 

училището през учебната 

2019/2020 година е Мн. добър 

5,19. 

 

2 Запознаване  с новите  

учебни програми за 

степен десети клас. 

Септември – 

октомври 2019 

Главен учител 

Председатели 

Брой проведени работни срещи – 6. 
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на МО и ПК 

3. Анализ на входно 

равнище и равнище  и 

набелязване на мерки за 

повишаване на 

резултатите. 

Октомври 2019 

Педагогически 

специалисти 

 

Изготвен количествен и качест-

вен резултат по предмети и 

обсъден по МО и ПК. 

4. Осигуряване на 

възможно-сти за успех в 

учебно-възпитателния 

процес, чрез използване 

на високо-качествени 

образователни ресурси, 

насърчаващи уче-

ническата активност, 

креа-тивност и 

отговорност. 

Октомври 2019 

 

Директор 

Педагогически-

те специалисти 

Количествен и качествен резултат 

по предмети – в анализите на ре-

зултатите от учебната дейност 

през първи срок  и в края на 

учебната година - 2019/2020г.  

 

5. Прилагане на единен 

механизъм за превенция 

на насилието и тормоза и 

създаване на сигурна 

образователна среда. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Директор 

Педагогически-

те специалисти 

Наблюдениe; 

Анкети– проведенa 1 анкетa във 

всички класове 

Осъществена обратна връзка 

(директор, педагогически специа-

лист, ученик, училищен психолог, 

педагогически съветник, родител). 

6. Участие в училищни 

празници: 

 Откриване на 

учебната година; 

 Празник на чужди-

те езици и култури; 

 Връчване на дипло-

ми; 

 Изпращане на зре-

лостницитe. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Комисия по 

училищни 

ритуали и 

празници 

Проведени празници и ритуали: 

 

- откриване на учебната 

година; 

- Празник на чуждите езици и 

култури; 

- връчване на дипломи. 

7. Работа в екип и споделяне 

на добри практики чрез 

открити уроци, наставни-

чество  и работни срещи. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Председатели 

на МО, ПК и 

педагогически 

специалисти 

 

Проведени 6 открити практики; 

 

Общоучилищни семинари - 7; 

 

Учители наставници - 2. 
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8. Осъществяване на учи-

лищни  обучителни семи-

нари и тренинги на тема: 

 - Интегриране и реин-

тегриране на ученици със 

затруднения в социалната 

адаптация и комуникация;  

- Методика на обучението 

по безопасност на дви-

жение по пътищата; 

- Стрес и стратегии за 

справяне с професионал-

ното прегряване (бърнаут 

синдром); 

- Училище в облака – 

общуване и организация"; 

- Атестирането, инстру-

мент за повишаване на 

компетентностите на 

педа-гогическите 

специалисти и 

подобряване на 

качеството на 

образованието. 

Септември 

2019,  юли 2020 

 

Главен учител 

 

 

Участвали 28 педагогически 

специалисти; 

 

 

Участвали 62педагогически 

специалисти; 

Участвали 63 педагогически 

специалисти; 

 

Участвали 15 педагогически 

специалисти; 

Участвали 67 педагогически 

специалисти. 

9. Усъвършенстване на ква-

лификацията на педаго-

гическите и непедаго-

гически специалисти и 

развитие на професионал-

ните им компетентности. 

Септември 

2019 - юни 

2020 

 

 

Педагогически 

специалисти 

Реализирани вътрешноучилищни и 

извънучилищни семинари и обуче-

ния - 5. 

10. Обогатяване и развиване 

на професионалното порт-

фолио. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Педагогически 

специалисти 

Попълнено до момента портфолио 

от всички педагогически 

специалисти. 

11. Осъществяване на билинг-

валното обучение: 

 

- френски език по пред-

метите: историяи цивили-

зации, химия и опазване 

на околната среда, физика 

и астрономия и биология 

и здравно образование;  

 

Септември 

2019 - юни 

2020 

 

Педагогически 

специалисти 

Проведено качествено обучение 

съгласно изискванията за 

билингвална  подготовка по 

съответния предмет. 
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- английски език  по пред-

метите: история и циви-

лизации, биология и 

здрав-но образование и 

химия и опазване на 

околната среда. 

12. Осъществяване на билинг-

вална атестация на учени-

ците от ХI клас.  

Септември 

2019– юни 2020 

Недялка 

Запрянова 

Брой ученици, работили в 

билингвалната атестация – 5 

учeници. 

13. Разработване и предста-

вяне на интерактивни уро-

ци чрез прилагане на съв-

ременните дигитални тех-

нологии. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти 

Представени уроци по: БЕЛ, 

философия, биология и здравно 

образование, френски език, 

английски език, информатика, 

математика, история и 

цивилизаци , физика и астрономия. 

14. Участие на ученици и 

педагогически специалис-

ти в национални и меж-

дународни конкурси, със-

тезания, олимпиади. 

МОН – НП 

„Ученически 

олимпиади и 

състезания” 

Реализирана подготовка на 2 групи 

по френски език и 1 група по БЕЛ. 

 

 

 

 

15. Участие на ученици в 

национални и междуна-

родни конкурси, състеза-

ния, олимпиади и други 

извънучилищни дейности. 

Септември 

2019-юли 2020 

 

Педагогически 

специалисти 

Участвали 223 ученици на 

общински кръг, 84 ученици 

класирани за областен по 

Български език и литература, 

Английски език, Френски език, 

История и цивилизация, Фило-

софия, Химия и опазване на 

околната среда, Биология и 

здравно образование. 

Симона Бончева ХI „а“, Алекса 

Тухчиев- IX „а“ клас, Славена 

Георгиева VIII „в“ – класирани 

на Национален кръг на 

олимпиада по френски език 

2019/2020г.        

Симона Бончева с успешно 

представяне на Международен 

кръг на Олимпиада по френски 

език - Кишинев (Република 

Молдова) на 28 и 29 септември 

2019г. 

Ученици от XI клас – Симона 

Бончева и Мая Димова 

представиха гимназията на 

финала на Националното 

многоезично състезание в гр. 

Ловеч. 

Участие в състезание за 
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творческо писане на английски 

език – 30 ученици. Дария 

Диогенова – XI „е“ клас – 

допусната за национално 

оценяване. 

Седмо Национално състезание 

по английски език, организирано 

от изд. Пиърсън Лонгман - 38 

ученици. Допуснати до 

Национален кръг – 6 ученици –

Анастасия Бъчварова и Анжела 

Маури от X клас, Веселина 

Божинова и Ема Добровска от 

VIII клас, Мари Божкова от IX 

клас и Ивет Иванова от XII клас. 

 Участие  на ученици в 

общински и областни  конкурси 

и олимпиади- „Грамотни ли 

сме?“, „Иван Рилски“. 

Участие в проект„L’amour, 

comme l’amitié, passe par 

l’estomac” в платформата 

Etwinning, част от програма 

Еразъм+. Работен език на 

проекта е френски език.  

Участие в проект на 

Европейския парламент 

„Училище посланик на ЕП.“ 

Продължава  инициативата „Да 

подарим книга, да създадем 

библиотека“. Във връзка с 

промяна на библиотечното 

пространство непосредствено 

преди Коледа от Ученическия 

съвет бе организиран 

благотворителен концерт за 

събиране на средства. 

Проведени са занимания извън 

класната стая – в музеи, 

читалища, институции. 

Посещения на театрални 

постановки –„ Одисей“, 

„Малкият принц“.  

Посещение на кинопрожекции– 

„Доза щастие“. 
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 Училищната библиотека се 

превърна  в пространство за 

общуване с книгата и за срещи с 

хора на словото. Срещи с 

автори: Палми Ранчев- поезия и 

проза;Петър Чухов- поезия, 

кратка проза; Среща с Ина 

Иванова в книжарница 

„Хеликон“ преди премиерата на 

книгата ѝ „Криле от 

папиемаше“. 

Учениците ни от VIII „е“ и VIII 

„ж“ клас направиха стена с 

представяне на любими книги- 

провеждане на Национална 

седмица на книгата. 

Коледен благотворителен базар 

и коледно тържество, 

Мартенски базар. 

Участие на младшите и 

старшите посланици на ЕП в 

гимназията в инициативи на 

бюрото на ЕП в България. 

16. Осъществяване на систем-

на и задълбочена подго-

товка за ДЗИ и на 

вътрешно оценяване за 

постигане на високи ре-

зултати в  национален 

мащаб. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти, 

преподаващи в   

XII клас 

Постигнати резултати на ДЗИ: 

- БЕЛ-Мн. Добър - 4.97 

- Втора задължителна матура - Мн. 

добър-4.88 

 Среден успех от ЗДИ - Мн. добър-

4,90. 

17. Разработване и реализира-

не на национални и 

европейски проекти. 

Септември 

2019-юни 2020 

 

„L’amour, commel’amitié, 

passeparl’estomac” в платформата 

Etwinning, част от програма 

Еразъм+. Работен език на проекта е 

френски език. 

Участие в проект на Европейския 

парламент „Училище посланик на 

ЕП“. 

18. Реализиране на национал-

на програма „Без свободен 

час в училище“.   

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти 

Взети 743 часа. 

19. Осъществяване на учили-

щните програми: 

 Програма за превенция 

на ранното напускане 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Главен учител 

Реализирани са планираните 

дейности  за учебна година 

2019/2020  по изброените  

Програми. 
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на училище; 

 Програма за повишава-

не на грамотността на 

учениците; 

 Програма за превенция 

на насилието и тор-

моза;  

 Програма за превенция 

на агресивно поведе-

ние и употреба на 

психоактивни 

вещества в училище; 

 Програма за социално, 

гражданско, здравно и 

интеркултурно 

образование; 

 Програма за работа на 

училищен координа-

ционен съвет за пре-

венция на тормоза в 

училище по изпълне-

ние на „Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Участие в Национална 

програма „Ученически 

олимпиади и състезания”. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти и 

ръководители 

на групи 

Сформирани 2 групи по френски 

език  и 1 по БЕЛ. 

21. Организиране на 

благотво-рителни 

Коледни и Велик-денски 

базари. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Организиран Коледен и Мартенски 

благотворителен базар, 

благотворителни инициативи в 

десети и дванадесети клас,             

благотворителна инициатива за 

събиране на средства за  

училищната библиотека. 

 

22. Подпомагане дейността на 

ученическия съвет. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

съветник и 

училищен 

психолог 

 Проведени 6 инициативи на 

Ученическия съвет. 

23. Реализиране на инициати-

ви, свързани със статута 

на гимназията като 

Училище посланик на 

Европейския парламент. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Брой осъществени инициативи – 6. 
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24. Организиране на благо-

творителни  инициативи в 

училището. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти 

Брой организирани мероприятия  - 

6. 

25. Провеждане на уроци 

съвместно с РЗИ и ПУ 

“ Паисий Хилендарски”. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Педагогически 

специалисти 

Брой проведени уроци- 8 с РЗИ и 

ПУ “ Паисий Хилендарски“- 4 

урока. 

26. Поддържане на партньор-

ски взаимоотношения с 

Френски културен инсти-

тут, Посолството на Френ-

ска република, ВУЗ-овете 

в града и страната, Бюро 

на Европейския 

Парламент в България. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Осъществени партньорски 

взаимоотношения. 

27. Организиране и провежда-

не на родителски срещи, 

индивидуални срещи с 

родители в графика за 

приемното време на 

педагогическите специа-

листи. 

Септември – 

октомври 2019  

ЗДУД, 

класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник,  

училищен 

психолог и 

педагогически 

специалисти 

Проведени 2 родителски  срещи;  

Над  405 индивидуални срещи на 

педагогически специалисти с  

родители. 

 

28. Естетизация на новообо-

рудваните класни стаи. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Класни 

ръководители 

Естетизирани и постоянно 

поддържани класни стаи и 

коридори. 

29. Поддържане и 

обогатяване на сайта на 

гимназията като 

разпознаваема учи-лищна 

медия. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

 

Периодично се  актуализира. 

30. Поддържане на материал-

но-техническата база. 

Септември 

2019 – юни 

2020 

Комисия по 

естетизация на 

училищния 

интериор и 

двор 

Поддържа се периодично-

преинсталация и профилактика на 

компютрите, подновяване на 

счупени маси, столове, врати. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

І. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА 

ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ” ДО 2023 ГОДИНА 

 

Изграждането на Стратегията за развитие на Френска езикова гимназия „Антоан 

дьо Сент-Екзюпери” се основава на дълбокото разбиране за значимостта на 

образованието в съвременния глобализиращ се свят и за основополагащата роля на 

училището в него. Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност 

необходимост от постигане на по-високи резултати в образователната дейност на 

гимназията, от модернизиране на образованието, от необходимостта от разширяване на 

езиковата политика, даваща възможност за изучаване на повече от два чужди езика в 

отговор на нарасналите потребности на пазара на труда на областно и национално ниво. 

Училищната стратегия е насочена към формиране на конкурентоспособни личности с 

висок интелектуален потенциал и култура, възпитани в духа на демократичните 

ценности, подготвени за реализация в динамично променящия се свят. 

Стратегическите цели и приоритети произтичат от Закона за предучилищното и 

училищното образование, действащите законови и подзаконови актове за развитие на 

средното образование в България, Закона за закрила на детето, както и от областните, 

националните и европейските стратегии в областта на образованието. 

 

ПИ НА ИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ  

II. КРЕДО НА УЧИЛИЩЕТО 

Да бъдеш човек – това значи да бъдеш отговорен  

/Антоан дьо Сент-Екзюпери/ 

 

III. МИСИЯ 

 

Осъществяване на качествено образование, формиращо личности с висока 

интелектуална, нравствена и гражданска подготовка и култура, възпитани в духа на 

демократичните ценности, активно реализиращи се в съвременното общество. 

 

 

IV. ВИЗИЯ 

 

Разгръщане на езиковата политика в контекста на утвърждаването на ФЕГ 

„Антоан дьо Сент-Екзюпери” като модерен и атрактивен център за изучаване на чужди 

езици с национално значение и международен престиж. 

 

V. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

Равен достъп – право на всеки ученик да получи качествено образование. 

 

Личностно ориентирано образование – образователен процес, насочен към развиване 

на индивидуалните потребности и способности на всеки ученик. 
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Отговорност – всеки участник в образователно-възпитателния процес носи лична 

отговорност за своите действия. 

 

Новаторство – ръководството и педагогическата колегия активно усвояват иновативни 

педагогически идеи, подходи и практики с цел повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес. 

 

Сътрудничество – решенията и дейностите в образователно-възпитателния процес се 

основават на широко сътрудничество както между участниците в него, така и с 

родителската общност, с държавните институции и неправителствени организации.  

 

Автономност – училището като част от системата на общото образование в България 

провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти. 

 

Ефективност – качеството на образователната и възпитателната дейност се определя 

съобразно конкретни резултати и се оптимизира чрез непрекъснат процес на анализ и 

коригиращи действия. 

 

Устойчивост – решенията и действията на ръководството и педагогическата колегия 

имат за цел дълготрайно въздействие върху качеството на образователно- 

възпитателния процес. 

 

Отчетност – всеки участник в образователната и възпитателната дейност се отчита за 

своите действия с цел повишаване качеството на работата си. 

 

Законосъобразност – всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България и на държавните образователни 

стандарти в областта на образованието, регламентирани чрез нормативни актове и 

закони. 

 

Европейско измерение – Стратегията за училищното развитие на Френска езикова 

гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е обвързана с образователната политика на 

Европейския съюз. 

 

Автономност – разширяване на автономността на субектите в училище. 

 

Хуманизация на процеса на образование – взаимодействие между субектите в 

образователния процес чрез зачитане правото им на развитие на техните способности и 

компетенции.  

 

Иновативност и творчество – прилагане на иновативни подходи в образователната 

дейност. Творческа активност на педагогически специалисти и ученици. 

 

Толерантност и позитивна етика – уважение на личността на всеки член от 

училищната общност.  
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VI. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА  

 

1. Постигане качество на обучението, възпитанието и социализацията, 

съответстващо на държавните и общоевропейските образователни стандарти. 

2. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическия екип и 

развиване на позитивна екипна среда. 

3. Поддържане на устойчив положителен образ на училището и висока степен на 

обществено доверие към него. 

4. Реализиране на ефективно социално, гражданско, здравно и интеркултурно 

образование. 

5. Поддържане на пълноценно партньорство на училището с родителската 

общност, с държавните институции и неправителствени организации. 

6. Модернизиране на материално-техническата база 

 

 VII. ПРИОРИТЕТИ  

 

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището на регионално, национално и 

международно равнище. 

2. Усъвършенстване качеството на чуждоезиковото обучение. 

3. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява на ученици 

и педагогически специалистичрез разгръщане на творчество и иновации. 

4. Развиване на професионалните умения и компетентности на педагогическите 

специалисти. 

5. Активизиране ролята на ученика като субект в образователния процес. 

6. Поддържане на интереса към изучаване на китайски език. 

7. Разширяване на сътрудничеството между основните партньори в училищната 

общност – ученици, педагогически специалисти и родители. 

8. Добро взаимодействие на училищната общност със социалната среда и 

държавните и обществените организации. 

9. Обогатяване и утвърждаване на традициите и ритуалите в училищния живот. 

 

VIII.ДЕЙНОСТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛ 1: Постигане качество на обучението, възпитанието и социализацията, 

съответстващо на държавните и общоевропейските образователни стандарти 

 

 Развиване на цялостната концепция за провеждане на образователния процес в 

съответствие на новите държавни образователни стандарти. 

 Прилагане на Общия регламент за защита на данните на ЕС или EU General Data 

Protection Regulation (GDPR) 

 Осъществяване на непрекъснат процес на организационно развитие на 

участниците в образователния процес чрез анализиране, планиране, изпълнение 

на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училище 
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 Осигуряване на подкрепа за личностно развитие, прилагане на единен 

механизъм за превенция на насилието и тормоза и създаване на сигурна 

образователна среда. 

 Разширяване на билингвалното обучение. 

 Оптимизиране на процеса на подготовка за УВО в VIII клас, национално външно 

оценяване в десети клас и ДЗИ. 

 Разширяване на иновативните практики в чуждоезиковото обучение чрез 

използване на съвременните технологии в интерактивното обучение.  

 Участие на ученици и педагогически специалистив национални и международни 

конкурси, състезания, олимпиади. 

 

ЦЕЛ 2: Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическия 

екип и развиване на позитивна екипна среда  

 Стимулиране на педагогическите специалисти към повишаване на 

професионалната квалификация и постигане на високи резултати. 

 Усъвърщенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 

общественото развитие и нови образователни изисквания. 

 Развиване на екипна работа между педагогическите специалисти и други 

непедагогически специалисти, обмяна на добри практики и развиване на 

професионални компетентности. 

 Усвояване и прилагане на нови методи и използването на ИКТ в образователния 

процес. 

 Изработване и обогатяване на професионално портфолио от членовете на 

педагогическия екип. 

 

ЦЕЛ 3: Поддържане на устойчив положителен образ на училището и висока 

степен на обществено доверие към него 

 Изработване на рекламна стратегия на училището за привличане на ученици и 

разширяване формите на взаимодействие с обществеността; 

 Презентиране и популяризиране на училището на национални и международни 

форуми; 

 Участие в национални и международни програми и проекти; 

 Поддържане и обогатяване на сайта на гимназията като разпознаваема училищна 

медия. 

 

ЦЕЛ 4: Реализиране на ефективно социално, гражданско, здравно и 

интеркултурно образование 

 Участие в дейности, които формират съзнание за общност (училищни ритуали, 

чествания на национални, областни, общински и училищни празници и 

усъвършенстват облика на училището; 

 Насърчаване на ученическата активност към извънкласни и извънучилищни 

дейности, развиващи тяхната обществена отговорност; 
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 Формиране на социални, граждански и интеркултурни компетентности. 

 Здравно и екологично възпитание на учениците чрез поддържане на контакти с 

РЗИ и участие в беседи и дискусии в ЧК, надграждащи здравната им култура. 

 Мотивиране на учениците за активно участие в спортни състезания на 

училищно, общинско, областно и национално ниво.ю 

 Създаване на оптимална среда за оргиназииране на учебния процес в условия на 

епидемиологична обстановка.  

 

ЦЕЛ 6: Поддържане на пълноценно партньорство на училището с родителската 

общност, с държавните институции и неправителствени организации 

 Създаване на условия за сътрудничество между участниците в образователната 

общност и развиване на устойчива позитивна среда в училище. 

 Насърчаване ангажираността на родителите като партньори в обучението, 

възпитанието и социализацията на учениците. 

 Развиване на партньорски взаимоотношения с държавните институции, бизнес 

среди и неправителствени организации. 

 Ефективно взаимодействие с Обществения съвет. 

 

ЦЕЛ 7: Модернизиране на материално-техническата база 

 Естетизация и оборудване на нови класни стаи и мултимедийни кабинети. 

 Обновяване и поддържане на материално-техническата база. 

 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

УЧЕБНИТЕ 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ: 

№ Дейност Срок и 

отговорно лице 

Показатели за измерване 

1 Прилагане на механизъм за 

обвързване на 

образователния процес с 

промените в нормативната 

уредба на МОН. 

Септември 2020 

- юни 2022 

Директор 

Главен учител 

Педагогически 

специалисти 

Висок престиж на 

училището 

Резултати на ученици и 

педагогически 

специалисти 

2 Прилагане на Общия 

регламент за защита на 

данните на ЕС или EU 

General Data Protection 

Regulation (GDPR). 

Септември 2020 

- юни 2022 

Директор 

Главен учител 

Педагогически 

специалисти 

Наличие на изрично 

съгласие за събирането и 

съхранението на лични 

данни 

Осъществяване на 

комуникация чрез 

прилагане на облачни 

технологии 
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3 Запознаване с новите учебни 

програми за единадесети  

клас. 

Септември - 

октомври 2020 

Главен учител 

Председатели на 

екипи за 

ключови 

компетентности 

Брой проведени работни 

срещи и семинари 

4 Планиране на 

образователния процес 

съобразно новите 

образователни изисквания и 

в условията на 

епидемиологична 

обстановка. 

Септември 2020 

 

Педагогически 

специалисти 

Разработени планове  на 

екипи за ключови 

компетентности  

Стратегически училищни 

документи 

5 Осигуряване на възможности 

за успех в учебно-

възпитателния процес чрез 

използване на 

висококачествени 

образователни ресурси, 

насърчаващи ученическата 

активност, креативност и 

отговорност. 

Октомври 2020 

Директор 

Педагогическите 

специалисти 

Количествен и качествен 

резултат по предмети 

Качествено реализирани 

училищни инициативи 

 

 

6 Прилагане на единен 

механизъм за превенция на 

насилието и тормоза и 

създаване на сигурна 

образователна среда, 

включително и в условията 

на онлайн обучение. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Директор 

Педагогическите 

специалисти 

 

Наблюдениe; 

Анкети; 

Осъществяване на обратна 

връзка (Директор, педаго-

гически специалист, уче-

ник, училищен психолог, 

педагогически съветник, 

родител) 

7 Анализ на резултатите на 

учениците от учебната 

дейност. 

Юли 2021 

Юли 2022 

Председатели на 

екипи за 

ключови 

компетентности 

Представени анализи на 

екипи за ключови 

компетентности 

8 Участие в училищни 

празници: 

 Откриване на учебната 

година; 

 Празник на чуждите 

езици и култури; 

 Връчване на дипломи; 

 Изпращане на 

зрелостницитe. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Комисия по 

училищни 

ритуали и 

празници 

Проведени празници и 

ритуали 
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9 Работа в екип и споделяне на 

добри практики, 

наставничество и обучителни 

семинари. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Председатели на 

екипи за 

ключови 

компетентности 

и педагогически 

специалисти 

Брой проведени открити 

уроци и семинари 

10 Осъществяване на училищни 

обучителни семинари и 

тренинги на тема: 

• „Прилагане на терапевтич-

ни техники за преодоляване 

на психическото професио-

нално прегряване“; 

 

• „Техники за организиране и 

провеждане на учебен час в 

електронна среда“; 

 

• „Мениджмънт на класа в 

дигиталната класна стая“; 

 

 

• „Социални умения и 

емоционална интелигентност 

– как да ги формираме и 

развиваме“. 

ноември – 

декември 2020 

Педагогически 

съветник/ 

училищен 

психолог  

 

 

октомври 2020 

Педагогически 

специалисти 

 

февруари 2021 

педагогически 

специалисти, 

главен учител 

 

юли 2021 

Главен учител 

 

Реализирани семинари и 

тренинги 

11 Усъвършенстване на квали-

фикацията на педагогически-

те и непедагогически специа-

листи и развитие на про-

фесионалните им компетент-

ности. 

Септември 2020 

- юни 2022 

Педагогически  

и 

непедагогически 

специалисти 

Реализирани вътрешно-

училищни и извънучи-

лищни семинари и обуче-

ния 

12 Обогатяване и развиване на 

професионалното 

портфолио. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Стартирано и периодично 

попълвано портфолио на 

педагогическите 

специалисти 

13 Осъществяване на 

билингвалното обучение в IХ 

клас: 

- френски език по 

предметите: 

история и цивилизации, 

Септември 2020 

- юни 2022 

 

Педагогически 

специалисти 

Проведено качествено 

обучение съгласно изиск-

ванията за билингвална  

подготовка по съответния 

предмет 
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химия и опазване на 

околната среда, 

физика и астрономия и 

биология и здравно 

образование;  

- английски език  по 

предметите:                          

история и цивилизации, 

биология и здравно 

образование и химия и 

опазване на околната среда. 

14 Осъществяване на билинг-

вална атестация на 

учениците от ХI и XII клас 

съвместно с Френския 

културен институт. 

Септември 2020 

- юни 2021 

Педагогически 

специалисти 

Брой ученици, явили се и 

издържали успешно 

конкурс 

15 Разработване и представяне 

на интерактивни уроци чрез 

прилагане на съвременните 

дигитални технологии. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Брой представени уроци 

Използване на електронни 

учебници 

16 Осъществяване на системна 

и задълбочена подготовка за 

ДЗИ и НВО за постигане на 

високи резултати в национа-

лен мащаб. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти, 

преподаващи в  

X и XII клас 

Количествени и 

качествени резултати  

17 Участие на ученици и педа-

гогически специалисти в на-

ционални и международни 

конкурси, състезания, олим-

пиади. 

Септември 2020-

юли 2022 

 

Педагогически 

специалисти 

Брой участвали и 

класирани участници 

18 Участие в европейски 

проекти 

Септември 2020 

-юни 2022 

 

Брой партньори 

19 Реализиране на национална 

програма „Без свободен час в 

училище“. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Брой часове по заместване 

20 Участие в национални проек-

ти за повишаване мотивация-

та за учене и развиване на 

индивидуалните способности 

на учениците. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Ръководители на 

групи 

Брой групи 

21 Провеждане на вътрешно-

училищни състезания и 

конкурси. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Брой проведени 

състезания 
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22 Осъществяване на 

училищните програми и 

планове: 

 Програма за 

превенция на ранното 

напускане на 

училище; 

 Програма за 

повишаване на 

грамотността; 

 Програма за 

превенция на 

насилието и тормоза;  

 Програма за 

превенция на 

агресивно поведение 

и употреба на 

психоактивни 

вещества в училище; 

 Програма за работа на 

училищен 

координацио-нен 

съвет за превенция на 

тормоза в училище по 

изпълнение на 

„Механизма за 

противо-действие на 

училищния тормоз“; 

 Програма за 

социално, 

гражданско, 

интеркултурно и 

здравно образование 

на учениците; 

 План за преминаване 

от присъствено обу-

чение към обучение в 

електронна среда от 

разстояние; 

 План на противоепи-

демичните дейности 

във ФЕГ“Антоан дьо 

сент Екзюпери“. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Главен учител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември 2020 

– юни 2021 

 

Директор 

Качествено реализиране 

на програмите и плановете 

23 Реализиране на инициативи, 

свързани със статута на гим-

назията като Училище пос-

ланик на Европейския парла-

мент. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Брой осъществени 

инициативи 
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24 Реализиране на дейности по 

европейски проекти. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Брой осъществени срещи 

и реализирани дейности 

25 Организиране на благотво-

рителни инициативи в учи-

лището. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Брой организирани 

мероприятия 

26 Развиване дейността на 

ученическия съвет. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Педагогически 

съветник и 

училищен 

психолог 

Брой проведени 

инициативи 

27 Насърчаване ангажираността 

на родителите като партньо-

ри в обучението, възпитание-

то и социализацията на уче-

ниците. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

ЗДУД, класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник,  

училищен 

психолог и 

педагогически 

специалисти 

Брой проведени  колек-

тивни и индивидуални 

срещи с родители, участие 

на родители в съвместни 

инициативи; 

Функциониране на   

Обществения съвет 

28 Създавана на условия за 

активно участие на учени-

ците в спортни състезания и 

инициативи на общинско, 

областно и национално ниво. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Педагогически 

специалисти 

Брой участия 

29 Поддържане на партньорски 

взаимоотношения с Френски 

културен институт, Посол-

ството на Френска републи-

ка, Представителството на 

ЕП и ЕК в България, Посол-

ството на Португалска ре-

публика и ВУЗ-овете в града 

и страната. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

Осъществени партньорски 

взаимоотношения  

30 Търсене на възможности за 

участие в програми за учени-

чески обмен в европейски 

държави. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Педагогически 

специалисти 

Брой осъществени 

контакти 

31 Естетизация на класните 

стаи и облагородяване на 

училищния двор. 

 

Септември 2020 

– юни 2022 

Класни 

ръководители 

Естетизирана училищна 

среда 



27 
 

32 Обновяване и оборудване на 

нови класни стаи и мултиме-

дийни кабинети.  

Септември 2020 

– юни 2022 

Брой обновени и оборуд-

вани класни стаи и 

кабинети 

33 Поддържане и обогатяване 

на сайта на гимназията като 

разпознаваема училищна 

медия. 

Септември 2020 

– юни 2022 

 

Периодична актуализация 

34 Обновяване и модернизиране 

на материално-техническата 

база. 

Септември 2020 

– юни 2022 

Периодична поддръжка 

 

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

ЧРЕЗ: 

 

• средства от бюджета на училището; 

• реализиране на проекти; 

• дарения. 

 

 

 

 

 

Изготвил: .......................... 

Донка Алексиева - главен учител 

 


