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НГПИ „Свети Лука“ – София подготовя специалисти със средно 

образование в областта на приложните изкуства. Училището е държавно. 

Според вида на подготовката то е специализирано училище по изкуства, а 

според етапа или степента на образование е средно от 8 до 12 клас. В 

гимназията се обучават 497 ученици. Учебният процес се осъществява от 

71 педагогически специалисти включително ресурсен учител, училищен 

психолог и педагогически съветник.  

Мисията на училището, което с дългогодишната си история се е 

утвърдило като културен институт, с непрекъснато развиваща и 

обогатяваща се дейност е да обучава и възпитава ученици с високи 

професионални знания, умения и естетически критерии в сферата на 

изкуствата. Наша цел е да пазим традиционните приложни изкуства, като 

прилагаме и съвременна гледна точка и интерпретация в учебната работа 

във всички специални предмети. През учебната 2022/2023 година основна 

цел в работата на училището продължава да бъде устойчивото му 

развитие, което да осигури високо качество на подготовката, съобразено 

със съвременните изисквания, ефективност на учебно-възпитателния 

процес, разгръщане на творческите възможности на учениците, 

повишаване на квалификацията и утвърждаване на авторитета на 

учителите, доказване на техните педагогически и творчески успехи. 

Целенасочено се обръща внимание на отговорностите и грижите на 

педагогическата колегия към учениците и развитието на техния потенциал. 

Непрекъснато се повишава квалификацията на учителите в училището, 

като трябва да се утвърждава авторитетът на учителите с доказани 

педагогически и творчески постижения. През 2023 г. училището чества 

своята 70 годишнина. 

 



Тези цели ще намерят конкретната си реализация в следните 

направления: 

1. С трайното навлизане на електронната среда и дигиталните 

технологии в обучението и работата в онлайн пространство, нашата 

цел е да разширяваме тези възможности за комуникация между 

всички участници в учебния процес и прилагането на новите 

технологии в урочната дейност. 

2. Създаване на електронни и видео материали в помощ на обучението 

по специалните предмети. 

3. Повишаване на компютърните компетентности и умения за работа в 

електронна среда на учителите. 

4. Във връзка с честването на 70 годишнината от основаването на 

НГПИ „Св. Лука“ ще организираме представителна изложба, ще 

работим за отбелязването и популяризирането на празника и 

издаването на календар и каталог. 

5. Ще продължи работата по организирането на изложби в галерията на 

училището, както на ученици и учители, така и на изявени творци в 

областта на приложните и изящните изкуства. 

6. Ще продължи участието ни в национални и международни конкурси 

и проекти с акцент върху Еразъм+ проекти. 

7. Ще задълбочим и разширим контактите си с училища по изкуствата 

извън страната. 

8.  Ще развиваме нови партньорски проекти с ученици и учители от 

училища и ВУЗ по изкуствата.  

9. Ще продължи непрекъснатата работа по квалификацията на 

учителите чрез включването им в различни курсове и програми. 

10.  Ще се проведат обучения за работа с деца със СОП поради 

нарастналия им брой в последните години. 



11.  Продължава редовното обучение-квалификация на психолога, 

ресурсния учител и педагогическия съветник. 

12.  Ще продължи съвместната работа с Ученическия съвет за 

подпомагане и координиране на дейността му. 

13.  Обучение на психолога и педагогическия съветник по Национална 

програма за превенция на употребата на ПАВ в гимназиален етап 

„От връстници за връстници“.  

14.  Ще продължат дейностите по превенция на тормоза, агресията и 

противообществените прояви в училище.  

15.  Ще продължат усилията ни за оформяне на дворното пространство 

на училището като  галерия на открито за екстериорни творби на 

наши ученици.  

16.  Ще продължи традицията на „Отворените врати“, вече два пъти в 

годината, чрез която се представят на обществеността прекрасните 

възможности за обучение и особеностите на различните 

специалности и се прави реклама на училището. 

17.  Ще продължи съвместната ни работа с родителското настоятелство. 

18.  При необходимост ще се провеждат срещи с представители на 

социалните служби и с отговорника за район „Възраждане“ от 

Детска педагогическа стая. 

19.  При нарушения на Правилника за вътрешния ред на училището, 

допуснати противообществени прояви или при опасност ученик да 

отпадне от училище ще се работи постоянно с родителите и 

психолога на училището. 

20.  Ще работим за утвърждаване на постигнатото добро представяне на 

нашите ученици на ДЗИ, като ще организираме консултации и ще 

проведем пробни изпити по БЕЛ и ДИТП. 

21.  Ще полагаме усилия за поддържане на материално-техническата 

база на училището и за нейното обогатяване. 



22.  Ще обновим централния вход на училището и осветителните тела. 

23.  С наличните 3 броя 3D принтери, закупени и от дарение, ще 

разширим възможностите за изпълнение в материал на учебните 

задачи в часовете по специалните предмети и за извънкласни 

дейности. 

24.  Ще продължи оборудването на кабинети с компютри. 

25.  Ще решаваме текущите задачи през учебната година. 

26.  Работа с браншовите организации за предоставяне на възможност за 

практикуване в професионална среда извън училище на изучаваната 

от учениците специалност.  

27.  Работа за кариерно ориентиране на учениците. 

28.  Създаване и прилагане на училищни политики за подкрепа на 

ученици със затруднения в обучението или отношението с 

връстниците си, с психично-здравни проблеми или с трудно 

поведение.  

29.  Работа за изграждане на позитивен психологически климат и 

отношения в училището. 

30.  Ще продължи издаването на училищен вестник. 

31.  Ще продължи поддържането и обогатяването на училищния сайт, 

като място за популяризиране и информиране за дейностите в 

училище. 

32.  Продължаваме подпомагането на работата по специалните предмети 

с разпечатване на текущи учебни задачи и дипломни работи, както и 

рекламирането на училището с отпечатване на плакати на 

широкоформатния цветен принтер в специалност Рекламна графика. 

33.  Ще участваме в издаването на Учебно помагало по пластична 

анатомия с автор преподавател по този учебен предмет в училище. 

34.  Продължаваме дейностите за съхраняване на традиционното 

изкуство в защитените специалности Художествена тъкан и 



Художествена дърворезба с разширяване на възможностите за изяви 

на учениците с участия във фестивали и изложби на традиционните 

български занаяти. 

35.  Активна дейност по новооснования Ежегоден училищен конкурс 

„Св. Лука“ по повод 18 октомври – патронен празник на училището с 

осигурена еднократна стипендия от бюджета на училището. 

36.  Обхват на стратегията: ученици, педагогически специалисти от 

училището, директор, педагогически съветник, психолог, 

административни служители, непедагогически персонал, родителите 

– чрез обществен съвет, училищно настоятество, социалните 

партньори. 

 

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, целодневно обучение. 

Делегиран 

бюджет 

до 15 

септември 

на всяка 

година 

2. Обновяване и оборудване на 

класни стаи и кабинети. 

Делегиран 

бюджет, външно 

финансиране и 

дарения 

до м. 

септември 

на всяка 

година 

3. Система за контрол на достъпа; 

профилактика 

По проект „Модул 

сигурност“, МОН 

до м. юли  

2023 г. 

4. Монтиране на проектор или 

мултимедия във всяка класна 

стая и кабинет.  

Делегиран 

бюджет и дарения 

юли 

2023 г. 



5. Обновяване на фоайе и коридори Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

постоянен 

6. Разширяване на материалната 

база с оглед на нарастващия брой 

ученици. 

Делегиран 

бюджет, друго 

финансиране и 

дарения 

постоянен 

7. Попълване на галерията на 

открито в дворното пространство 

на училището. 

Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

постоянен 

8. Участие в квалификационни 

форми на педагогическия състав. 

Делегиран 

бюджет, 

синдикати, 

община. 

постоянен 

9. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

10. Провеждане и участие в 

училищни, национални и 

международни конкурси.  

Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

постоянен 

11. Продължаване на традицията за 

организиране на Ден на 

отворените врати с Коледни и 

Великденски базари. 

Дарения всяка 

учебна 

година 

12. Провеждане на традиционни 

училищни спортни турнири, 

участия в районни и общински 

спортни състезания. 

Делегиран 

бюджет, 129 ПМС 

постоянен 

13. Участие в международни проекта 

по програма „Еразъм +“ с 

чуждестранни партньори, 

ключова дейност К1 и К2. 

Финансиране от 

програмата 

2020 – 

2024 г.  



14. Продължаване на дългосрочния 

международен проект 

„БАЛКАНСКИ ПОСОКИ“ по 

инициатива на НГПИ „Св. Лука“. 

с посрещане на гостуващи 

изложби с партньорско участие 

на ученици от училища по 

изкуствата от Румъния, Сърбия, 

Република Северна Македония, 

Гърция и Турция.  

Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

2020 – 

2024 г. 

15. Продължаване на издаването на 

училищен вестник 

Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

2020 – 

2024 г. 

16. Изграждане на екипи за работа 

по проекти 

Не изисква 

средства 

постоянен 

17. Поощряване с морални и 

материални награди при 

показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и 

спорта. 

Делегиран 

бюджет и друго 

финансиране 

постоянен 

 

 


