СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
град Долна Митрополия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
МИСИЯ
СУ „Васил Априлов" е гарант за висококачествен образователно възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се
съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз и в духа на
демократичните ценности.
Създаване на личности:
 С ярко изразено гражданско съзнание и отговорно личностно поведение за
активно включване в обществения живот;
 Готови да приемат предизвикателствата на новите технологии;
 С изследователска нагласа и готовност за експериментиране.
 Подготвени за реализация на пазара на труда
 ……………………………………………………………………………………………………
ОСНОВНИ ЦЕЛИ :
 Издигане на престижа на училището в условията на растяща конкуренция.
 Утвърждаване на уникалния образ на училището.
 Въвеждане на професионално обучение след завършен VII клас
 Запазване на високото ниво на прием в начален и прогимназиален етап и
активизиране на дейностите с цел осъществяване на приема в гимназиален
етап.
 ……………………………………………………………………………………………….
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Въвеждане на професионално обучение на учениците.
 Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност с цел
професионална и социална реализация на учениците.
 ………………………………………………………………………………………………

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Цели:
1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на
обучението и ориентирането му към конкретни резултати,
свързани с професионалната и социална реализация на учениците.
…………………………………………………………………………………………
Дейности:
1. Повишаване на качеството на обучение по всеки учебен
предмет и съществено повишаване нивото на познавателните
умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо
прилагане на учебното съдържание и овладяване на
компетентности.
…………………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Стратегията за развитие на училището кореспондира с план за развитие
на община Долна Митрополия за периода -2014-2020 година
Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение към
професии от местно значение и професии с трудова реализация

Дейности:


Организиране и провеждане на професионално насочване на всеки ученик;

Осигурена материално – техническа база:

Капацитетът на сградата включва:
Класни стаи
Компютърни кабинети
Интерактивна класна стая
Работилница по учебна практика
за професията „Моделиер – технолог на облекло
 Физкултурен салон с топла връзка
 Библиотека
 Административни помещения
 Складови и сервизни помещения
 Медицински кабинет
 Стая за занимания по интереси
 Ученически стол





12 броя
2 броя
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
5 броя
3 броя
1 брой
1 брой
1 брой

Обезпечаване на образователно –
възпитателния процес с педагогически
специалисти:
Всички педагогически кадри по общообразователна подготовка са с
висше образование, добри професионалисти, с дългогодишен педагогически
стаж.
Образователно
–
възпитателния
процес
е
обезпечен
с
правоспособни
педагогически
специалисти
по
професионална
подготовка :
Д-р инж. Даниел Ангелов - по специалност „Техника и технология на текстила
и облеклото“, учител по „Информатика и информационни технологии“
Инж. Георги Стаменов – по специалност „Автоматизация на производството“,
учител по Електроника, автоматика и КК техника
Инж. Памела Железарова – магистър по специалност „Автоматика и
компютърни системи“
Инж. Севдалина Костова – магистър по специалност “Технология на шевното
производство“
Инж.Нора Маринова – бакалавър по специалност „Текстилна техника, дизайн и
технологии“
Инженер – мениджър Магдалена Давидова
- бакалавър, специалност
„Индустриален мениджмънт“
Инж. Илиана Маринова – магистър по специалност „Ел.машини и апарати“,
учител по „Информатика и информационни технологии“

Осигурена материално – техническа база:






СУ „Васил Априлов”, град Долна Митрополия,
осъществява ефективни взаимоотношения с
бизнес партньорите. Благодарение на тяхната
помощ, подкрепа и спонсорство е оборудвана
работилницата за провеждане на практическото
обучение по професията „Моделиер – технолог на
облекло“, която разполага с 6 прави машини, 2
оверлога, 1 парогенератор, 1 ютия и 1 гладачна
маса.
Училището ни разполага с необходимите ресурси
за осъществяване на обучение по професия
„Техник на компютърни системи“; специалност
„Компютърна техника и технологии“
- две
компютърни зали - за теория и практика по
професията.
Обучението по предложените специалности е
осигурено
със
задължителната
учебна
документация, закупени са със средства по
бюджета на училището и чрез дарения учебници,
нужната
актуална
учебна
литература
и
дидактически материали.

Осигурена материално – техническа база:

