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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Настоящата Стратегия за развитие на Средно училище „Отец Паисий” за 

периода 2016/2017 – 2020/2021 г. е разработена на основание новата динамика 

на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо 

качество на образователната и възпитателна дейност. 

 

2. Стратегията е съобразена с: 

 Закона за предучилищното и училищното образование; 

 Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението; 

 Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

 Плана за развитие на Община Куклен 2014 - 2020 година; 

 Общинска програма за закрила на детето; 

 

3. Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите 

училищни ценности, произтичащи от: 

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

част от вътрешното ни законодателство; 

 Закона за закрила на детето; 

 Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г.  

 Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020); 

 Националния план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания в системата на образованието;  

 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства; 

 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст. Национална програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта; 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.); 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. 

 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне новокачество 

на образованието в СУ “Отец Паисий” на базата нанепрекъснатото 

самоусъвършенстване и квалификация на колегията, за създаване и прилагане на 

иновации в полза на развитието на ученика. 

 

II. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

 

1. Анализ на вътрешната среда 
Активни действия за разкриване на училище в гр. Куклен са предприети още 

през далечната 1893 година. По инициатива на група граждани се открива основно 

училище, което се помещава в къща и се плаща наем от 200 лева годишно на 

собственика. Голямо желание и основна задача на родолюбивите обществени дейци от 

селището е построяване на училищна сграда. Тя е построена само за една година и на 

29.10.1906г. е тържествено осветена. Събитието се превръща в празник за всички. 

Построеното училище се превръща в център на културно-просветния живот.  

С построяването на самостоятелна сграда основното училище постепенно се 

утвърждава и развива. Увеличава се броя на учениците и на учителите. През 1907/1908 
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учебна година се разкрива и горен курс, в който учат деца и от съседните села – 

Брестник, Яворово, Крумово. 

През 1935 година училището придобива статут на Средищно народно основоно 

училище. То развива и богата извънкласна дейност – две театрални трупи (от учители и 

ученици), Младежки червен кръст, два училищни хора, училищна библиотека. 

Стопанисват се три декара ниви и има собствен приход от тях.  

Най-новата училищна сграда е завършена през 1979 година. Тя е голяма, 

модерна. Приютява ученици от предучилищна група, начална степен и прогимназия. За 

няколко години има и гимназиален курс – от 1989 до 2006г. 

В по-новата история на гр. Куклен училището продължава да бъде важна за 

цялото общество институция, не само с образователно-възпитателната дейност, но и с 

творческите изяви на учениците и учителите. 

Средно училище „Отец Паисий” гр. Куклен е с дългогодишни традиции и 

резултати в образователната дейност, съобразена с динамичното социално-

икономическо развитие на региона. То е единственото средно училище в общината, в 

което се обучават 386 деца и ученици, разпределени  в 1 подготвителна група, 9 

паралелки от  I до IVклас, 6 паралелки от Vдо VII клас и 10 ученици в самостоятелна 

форма на обучение. Осигурена е целодневна организация на учебния ден за учениците 

от I до VI .  

Училището популяризира дейността си чрез издаване на училищен вестник 

„Раздумниче“ и на сайта на училището. 

За развитието на гражданско, здравно, екологично и интелектуално, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко 

дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му в училището са сформирани спортни клубове, мажоретен състав, 

разширена подготовка по бългатски език и литература, математика, изобразително 

изкуство, музика и география и икономика, допълнителна подготовка – вокална група, 

фанфарен оркестър – Художествено-творчески състав и грънчарство.   

 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2019/2020 386 (10 СФО) 16 

2018/2019 374 17 

2017/2018 371 18 

2016/2017 396 19 

2015/2016 379 18 

2014/2015 411 19 

2013/2014 427 19 

2012/2013 432 19 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна 

година 

Непедагогичес 

ки персонал 

Педагоги

чески 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2019/2020 10 33 Проф.бакалавър – 1 

Висше-бакалавър – 2 

Висше-магистър - 30 

II – 3  

III- 23 

IV – 2 

V – 1 

Без ПКС-4 

2018/2019 10 36 Проф.бакалавър – 1 

Висше-бакалавър – 7 

Висше-магистър - 27 

II – 3  

IV – 23 

V – 4 

2017/2018 12 37 Проф.бакалавър – 2 II – 3  
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Висше-бакалавър – 7 

Висше-магистър - 27 

IV – 3 

V – 23 

2016/2017 12 37 Проф.бакалавър – 2 

Висше-бакалавър – 7 

Висше-магистър - 27 

II – 3  

IV – 1  

V – 7 

2015/2016 12 36 Проф.бакалавър – 2 

Висше-бакалавър – 7 

Висше-магистър - 27 

II – 3  

IV – 1  

V – 2  

2014/2015 12 37 Проф.бакалавър – 2 

Висше-бакалавър –10 

Висше-магистър – 25 

II – 3  

IV – 1  

V – 2 

2013/2014 10 33 Проф.бакалавър – 2 

Висше-бакалавър –8 

Висше-магистър – 23 

II – 3  

IV – 1  

V – 2 

2012/2013 10,5 32 Проф.бакалавър – 3 

Висше-бакалавър –5 

Висше-магистър – 24 

II – 3  

IV – 1  

V – 2 

 

През цитирания период в училището броят на учениците плавно намалява. Причините  

са демографски и такива свързани със социално-битовите условия на живот. Много от 

младите семейства заминават на работа в чужбина  и вземат децата със себе си. Все още 

в ромските семейства образованието не е приоритет.  

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади и 

конкурси. 

- Библиотека с непрекъснато обогатяващ 

се библиотечен фонд. 

- Лекарски кабинет 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвана  занималня за ПГ,класни стаи 

за НЕ, оборудван компютърен кабинет с 

терминални работни места кабинет и 

работилница по грънчарство. 

-Учителите разполагат сучебно-

технически средства – преносими 

компютри, мултимедия, техника за 

размножаване. 

- Парно отопление. 

- Видеонаблюдение 

-  Работа по проекти за извънкласна 

дейност на децата и учениците. 

- Приложение на иновативни и 

интерактивни методи на работа от голяма 

част от учителите. 

- Създадени условия за въвеждането на 

информационните технологии в 

- Въведени държавни образователни 

изискванияи външно оценяване за 

учениците от IV и VII клас. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация, утвърдена 

система за кариерно развитие и 

диференцирано заплащане. 

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Подобряване на материално 

техническата база – чрез построяване на 

втори физкултурен салон, спортни 

площадки и наличие на ученически стол. 

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с психолога на ученици и 

родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

- Засилване ролята на обществения съвет 

и училищното настоятелство. 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

организирането и провеждането на 

учебния процес по всички учебни 

предмети. Достъп до интернет, изградена 

безжична Wi-Fi мрежа, която обхваща над 

80% от територията на училището. 

- Въвеждане на иновации – електронен 

дневник, електронни уроци и облачни 

технологии. 

- Поддържане  сайт на училището, чрез 

който се популяризират дейностите на 

институцията. 

- Организиране и провеждане на конкурси 

за изява на знанията, уменията и 

талантите на децата и учениците. 

- Формирани активи на класа и Училищен 

ученически съвет. 

- Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители, психолога, ръководството 

на училището и родителите при работа с 

ученици с проблемно поведение или в 

риск.  

- Екипност в работата на ръководството и 

учителите. 

- Осигуреност на квалифициран училищен 

психолог 

- Разработване на индивидуални програми 

за работа с учениците със СОП и успешно 

социализиране на децата. 

- Сътрудничество с Община Куклен, НПО, 

КЦМ АД Пловдив, Младежки Български 

червен кръст и частния бизнес. 

- Работа с ДПС към РПУ Пловдив и отдел 

„Закрила на детето” към Община 

„Родопи” гр. Пловдив. 

- Действаща система за повишаване на 

квалификацията на учителите. 

- Добро взаимодействие в методически 

обединения, обмен на добри практики, 

идеи и обсъждане на трудностите, които 

срещат учениците при усвояване на 

учебното съдържание. 

- Редовно провеждане на консултации по 

различните учебни предмети с 

изоставащи и изявени ученици. 

- Системен контрол върху качеството на 

УВР. 

- Въведена много добра подготовка преди 

първи клас, гарантираща равенство на 

образователния старт на децата в 

училищното образование. 

- Финансово осигурена целодневна 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

организация на учебния ден в начален и 

прогимназиален етап. 

-Създадени са специфични училищни 

традиции, символи и ритуали. 

- Създаване на условия за експониране на 

художествени произведения на ученици – 

рисунки, предмети по грънчарство, 

предмети, свързани с традиционни 

празници. 

- Организиране на кампании с 

благотворителна цел. 

- Регистрирано Училищно настоятелство 

и добра съвместна дейност с училищното 

ръководство. 

- Функциониращ обществен съвет 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Недостатъчен брой класни стаи. 

- Липса на оборудвани специализирани 

кабинети по предметите в прогимназиален 

етап. 

- Недостатъчна материална база за 

обезпечаване на целодневен престой в ПГ. 

- Липса на съвременна спортна база – 

спортни площадки, подходящи за 

различните видове спорт.  

- Недостатъчна заинтересованост на част 

от родителите към участието на децата им 

в ОВП, нежелание за сътрудничество с 

училището. 

- Намаляване броя на учениците в 

последните години, което не осигурява 

финансова стабилност на училището в 

условията на делегиран бюджет. 

- Недостатъчна мотивация на част от 

учениците за усвояване на трайни знания. 

 

- Ниска степен на раждаемост. 

- Недостиг на финансиране, 

регламентирано от делегирания бюджет и 

обвързано с броя на учениците. 

- Силни конкуренти – близост до голям 

град, който предлага много възможности 

за образование на учениците и работа на 

родителите. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Постоянен ръст на миграцията. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Незаинтересованост от страна на 

родителите. 

- Отрицателно влияние на  обкръжаващата 

среда върху образователно-възпитателния 

процес. 

- Неглижира се участието на учителите в 

управлението на промените в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

ВИЗИЯ 

 

Училището да се утвърди като институция 

- поставяща детето и ученика в центъра на обучението;  

- подкрепяща и насърчаваща развитието на автономна личност, чийто възглед за 

света е позитивен, в съответствие с националните и с европейските морални и духовни 

ценности; 

- изграждаща знаещи и умеещи хора, конкурентно способни в социалната 

общност и успешно реализиращи се в бъдеще; 

- отговаряща на изискването за приобщаващо и подкрепящо образование на деца 

и ученици с проблемно поведение, в риск, деца със СОП, които да развият 
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индивидуалните си способности и потенциал с цел самостоятелна реализация и достоен 

живот. 

 

МИСИЯ 

 

1.Нашето училище ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като 

училище с предучилищна подготовка (5 – 6г.), с два етапа на основна образователна 

степен (начален и прогимназиален) и два етапа на средна степен (първи и втори 

гимназиален). 

2. Осигуряване на плавен преход от предучилищната към училищната степен, за 

по-добра адаптация на децата, формиране на мотивация за учене и запазване на психо-

емоционалния комфорт. 

3.Осъществяване на качествен образователен процес чрез висококвалифицирани 

педагози, които имат съвременно мислене, прилагат иновативни методи в работата си и 

могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 4. Прилагане различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 5. Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

 6. Осигуряване на  екип от висококвалифицирани специалистис цел да 

отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, 

екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и 

ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация (психолог, ресурсен 

учител, логопед) 

 7. Спазване на актуализирания според новия ЗПУО Етичен кодекс на 

училищната общност.  

8. Създаване на Обществен съвет и съвместна дейност, регламентирана в новия 

ЗПУО. 

 9. Утвърждаване на Ученическия съвет като форма за участие на учениците в 

училищното управление. 

10. Доизграждане и модернизиране учебната и спортната база за постигане на 

заложените приоритети. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

 
1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1: Осигуряване на максимален обхват на децата и учениците и 

предотвратяване на риска от ранно отпадане от училище. 

Дейност 1: Съвместна дейност с 

Общинска администрация (ГРАО) за 

СУ „Отец 

Паисий”, 

Юни-август на 

всяка 

Не е необходимо 
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проучване на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно 

образование деца и изготвяне на списъци. 

Община Куклен календарна 

година 

Дейност 2: Сътрудничество със СФ 

„ИНДИ РОМА”, отдела „Закрила на 

детето” и ДПС за осигуряване 

присъствието на децата от ромски 

произход, децата в риск и с проблемно 

поведение. 

СУ „Отец 

Паисий”, 

СФ„ИНДИ 

РОМА” 

отдела „Закрила 

на детето” 

ДПС гр. Пловдив 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 3: Поддържане на постоянна и 

ефективна връзка с родителите относно 

посещението на децата и учениците в 

училище, поведението и успеха им. 

 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 4: Създаване на условия в ПГ и 

училището за обучение на деца със СОП 

СУ „Отец 

Паисий” 

РУО 

Община Куклен 

 

2016-2020 

година 

Бюджет на 

училището 

Оперативна цел 2: Повишаване и усъвършенстване квалификацията на педагогическите 

специалисти.  

Дейност 1: Спазване на нормативната 

уредба за квалификацията и кариерното 

израстване на учителите, регламентирани 

в ЗПУО. (задължителна квалификация и 

атестация) 

СУ „Отец 

Паисий” 

МОН 

 

2016-2020 

година 

Бюджет на 

училището  

Дейност 2: Създаване на Обществен 

съвет за подкрепа и развитие на 

училището и за граждански контрол 

върху управлението.  

СУ „Отец 

Паисий” 

 

Август 2016 Не е необходимо 

Дейност 3: Поощряване инициативата за 

усъвършенстване на педагогическите 

специалисти и участието им в различни 

квалификационни форми. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Бюджет на 

училището 

Дейност 4: За образцово изпълнение на 

задълженията ежегодно присъждане на 

награда „Учител на годината” за всяка 

образователна степен. 

 

СУ „Отец 

Паисий” 

Община Куклен 

Обществен съвет 

24.05.за всяка 

календарна  

година 

Бюджет на 

общината 

Дейност 5: Създаване и поддържане на 

професионално порфолио на 

педагогическия специалист. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Оперативна цел 3: Повишаване мотивацията за активно участие в образователно-

възпитателния процес на учениците. 

Дейност 1:С подходящи форми и методи 

убеждаване на учениците за значимостта 

на образованието като условие за 

успешната им реализация в бъдещето. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 
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Дейност 2:Поставяне на ученика в 

активна позиция по отношение на 

усвояването на нови знания и практическа 

приложимост на преподавания материал. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 3: Използване на иновативни 

педагогически методи и форми. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 4: Извършване на ефективна 

диференцирана работа с учениците. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 5:Организиране на различни 

извънкласни форми за изява на уменията 

и способностите на децата и учениците. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Бюджет на 

училището 

Дейност 6: Поощряване участието на 

децата и учениците в конкурси от 

регионален, национален и международен 

характер. Популяризиране на 

постигнатите резултати. 

СУ „Отец 

Паисий” 

РУО, МОН, 

Община Куклен 

2016-2020 

година 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Бюджет на 

училището 

Дейност 7: Засилване на 

взаимодействието и сътрудничеството с 

родителите и НПО за повишаване 

успеваемостта и изявите на децата и 

учениците. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 8: Активно сътрудничество с 

Ресурсен център Пловдив и СФ 

„КАРИТАС” за осигуряване на 

специалисти и ефективна работа на 

децата със СОП 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

СФ „КАРИТАС” 

2016-2020 

година 

Бюджет на 

училището 

Дейност 8: Въвеждане и прилагане на 

формиращо оценяване и самооценяване 

според нормативната уредба. 

 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Не е необходимо 

Дейност 9: Създаване и поддържане на 

ученическо портфолио. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2017г Не е необходимо 

Оперативна цел 4: Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на 

училището 

Дейност 1: Дооборудване обзавеждането 

на класните стаи, на кабинети по 

природни науки и административните 

помещения. Изграждане и окабеляване на 

ново помещение за компютърен кабинет 

за провеждане на часовете по 

Компютърно моделиране в НЕ. 

Монтиране на мултимедия във всяка 

класна стая. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020 

година 

Бюджет на 

училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

КЦМ АД 

Дейност 2: Изграждане на втори СУ „Отец 2016-2020 Бюджет на 
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физкултурен салон за нормалното 

протичане на часовете по ФВС в НЕ. 

Паисий” 

 

година училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Дейност 3: Оформяне на три нови 

съвременни спортни площадки. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2018 

година 

Бюджет на 

училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Дейност 4: Сформиране на комисия за 

наблюдение и регистриране състоянието 

на материалната база и предложения за 

поддържането й. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2017 г Не е необходимо 

Дейност 5: Предоставяне на всеки 

учител на най-модерна и достъпна 

техника за осъществяване на 

интерактивно обучение. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2018г Бюджет на 

училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

 

2. ВИСОКО РАЗВИТИЕ НА РОДНОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА, ЧУЖДОЕЗИКОВАТА 
ПОДГОТОВКА, ПОДГОТОВКАТА В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА И 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1:Повишаване на базовата и функционалната грамотност на учениците 

Дейност 1: Разработване на училищна 

програма за съвместна дейност с 

родители и културни институции в 

подкрепа на усвояване на българския 

език. 

СУ „Отец 

Паисий” 

НЧ „Н.Й. 

Вапцаров” 

2016-2020г Не е необходима 

Дейност 2: Организиране на тематични 

родителски срещи свързани с ролята на 

функционалната грамотност и 

възможностите за постигането й. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходима 

Дейност 3: Прилагане на добри практики 

за придобиване на умения за четене и 

осмисляне на информацията. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходима 

Дейност 4: Организиране и провеждане 

на състезания по четене с разбиране и 

граматика. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

Дейност 5: Ежегодно отбелязване на 

Международния ден на детската книга с 

различни инициативи. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Бюджет на 

училището 
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Дейност 6: Ежегодно отбелязване на 

Седмицата на четенето. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 7: Обогатяване на библиотечния 

фонд на училището. Създаване и 

обогатяване на библиотечен кът във всяка 

класна стая. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Бюджет на 

училището, УН 

Община Куклен 

КЦМ АД 

 

Оперативна цел 2: Повишаване знанията и уменията на учениците по математика и чужд език. 

 

Дейност 1: Организиране на 

допълнителна работа чрез извънкласни 

форми на обучение. 

УН, СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г УН 

Дейност 2: Участие в организирани 

конкурси, състезания и олимпиади  на 

общинско,  регионално и национално 

ниво. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Организиране на дни, 

посветени на математиката. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Оперативна цел 3: Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците 

за работа и живот в информационното общество. 

Дейност 1: Създаване на условия за 

изследователска работа, които да 

подпомагат творческото развитие на 

учениците. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Създаване на условия в 

подходящи случаи учениците да 

използват ИКТ за решаване на проблеми 

от други учебни предмети 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Използване на Националнен 

образователен портал, електронни 

помагала с интерактивно съдържание по 

всички предмети, облачни технологии. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

Дейност 4: Създаване на условия за 

първоначално запознаване с 

възможностите на  информационите и 

комуникационните технологии в ПГ 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 5: Формиране на умения у 

учениците в НЕ за четене на дигитален 

текст. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

 

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТ, РЕД  И ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕТО. БЕЗОПАСНА 
СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1: Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическата култура, гражданските права,  творческите дейности на подрастващите, отнасящи 
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се до непосредствената им сигурност и безопасност 

Дейност 1: Поддържане на системите за 

видеонаблюдение и охрана на училището 

и подобряване на безопасността на 

материалната база.  

СУ „Отец 

Паисий” 

 

Община Куклен 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Дейност 2: Стриктно спазване на 

системата за дежурство, Правилника за 

вътрешния трудов ред на училището и 

Етичния кодекс. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Реализиране на програма за 

здравно образование и за екологично 

образование и екологосъобразно 

поведение. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

Община Куклен 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 4: Изпълнение на графиците за 

провеждане на обучението по БДП. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 5: Изграждане на навици за 

зравословен начин на живот в детска 

възраст и по време на ранното полово 

съзряване 

 

 СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

 

Дейност 6: Прилагане на Европейска 

схема и участие в националните програми 

за здравословно хранене на учениците 

/предоставяне на мляко, плодове и 

зеленчуци/. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

 

2016-2020г МОН, 

Министерство на 

земеделието 

Дейност 7: Разработване на План и 

Училищна програма за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 8: Осигуряване участие в НП 

„Без свободен час”. 

 СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г МОН 

Оперативна цел 2:Реализиране на конкретни мерки, основавещи се на принципите на 

превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 

Дейност 1: Създаване на подкрепяща 

среда за деца и ученици, склонни към 

насилие и агресия. Превенция на 

насилието и агресията сред учениците. 

Превенция на тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и наркотични 

вещества. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

ДПС гр. Пловдив 

Община Куклен 

Отдел „Закрила 

на детето” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Възпитаване на умения и 

поведение при кризи и екстремни 

 СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 
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ситуации. Два пъти годишно провеждане 

на практическо обучение – проиграване 

на основни бедствени ситуации 

/земетресение, наводнение, пожар, 

производствена авария, терористичен акт/ 

Община Куклен  

 
4. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1:Мотивиране на учениците от седми клас да продължат обучението си в 

нашето училище в гимназиалния етап. 

Дейност 1: Въвеждане на профилирано 

обучение по атрактивни и даващи 

възможност за добра реализация в живота 

предмети. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2017-2018г Бюджет на 

училището 

Дейност 2: Във втори гимназиален етап 

да се планират часове по професионална 

подготовка, съобразени с интересите на 

учениците и нуждите на местния бизнес. 

СУ „Отец 

Паисий” 

Община Куклен 

2020-2021г Бюджет на 

училището 

Дейност 3: Формиране у учениците 

нагласа за „Учене през целия живот” 

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

 

Оперативна цел 2: Осигуряване на условия за осъществяване на обучение в гимназиален етап 

Дейност 1: Разработване и утвърждаване 

на учебен план, програми и тематични 

годишни планове, осигуряващи 

профилираното обучение и 

професионалната подготовка.  

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Развиване на партньорство и 

сътрудничество между училището, други 

центрове за обучения и частния бизнес 

СУ „Отец 

Паисий” 

Община Куклен 

Частни фирми 

2018-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Изграждане на необходимата 

за профилираната и професионалната 

подготовка материална база. 

СУ „Отец 

Паисий” 

Община Куклен 

Частни фирми 

2018-2020г Бюджет на 

училището 

Бюджет на 

Община Куклен 

Частен бизнес 

5. ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА,  ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА 
МЛАДИТЕ ХОРА. 

 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1: Създаване и поддържане на ефективна комуникативна среда с родителите, с 

държавните, обществените и неправителствените организации по проблемите на децата и 
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образованието.  

Дейност 1: Поддържане надеждна 

комуникация с родителите и осигуряване 

на редовна обратна информация чрез 

общи и индивидуални родителски срещи, 

както и чрез други форми за информиране 

чрез електронния дневник. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

ДПС гр. Пловдив 

Община Куклен 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Провеждане на срещи на 

директора, на представители от 

Обществения съвет, Ученическия съвет и 

УН с държавните, обществените и 

неправителствените организации – 

периодично и при възникнали проблеми. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

ДПС гр. Пловдив 

Община Куклен 

2016-2020г Не е необходимо 

Оперативна цел 2: Осигуряване на адекватна помощ и подкрепа от страна на родителите,  

държавните, обществените и неправителствените организации по възникналите проблеми на 

децата и образованието. 

Дейност 1: Своевременно подаване на 

сигнали от директора за възникнали 

проблеми, налагащи външна помощ и 

подкрепа. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

ДПС гр. Пловдив 

Община Куклен 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Провеждане на 

индивидуални срещи с родители на 

проблемни деца и ученици,  деца в риск и 

даровити деца. При необходимост 

насочване към държавните, обществените 

и неправителствените организации. 

СУ „Отец 

Паисий” 

СФ „ИНДИ 

РОМА”  

СФ „КАРИТАС” 

ДПС гр. Пловдив 

Община Куклен 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Осигуряване на финансова 

помощ при организирането и 

провеждането на училищни инициативи. 

СУ „Отец 

Паисий” 

Община Куклен 

2016-2020г Бюджет на 

Община Куклен 

Училищно 

настоятелство 

Частен бизнес 

 
6. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 

 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1: Планиране 

Дейност 1: Ежегодно изготвяне на 

годишен план за дейностите в изпълнение 

на Стратегията 

СУ „Отец 

Паисий” 

До 30.09.всяка 

година 

Не е необходимо 
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Дейност 2: Утвърждаване на учебни 

планове и годишни тематични планове по 

предметите. Избор на учебници, учебно-

помощна литература и други 

информационни средства. 

СУ „Отец 

Паисий” 

До 30.09.всяка 

година 

Не е необходимо 

Оперативна цел 2: Контрол 

Дейност 1: Повишаване ефективността 

на контролната дейност – педагогически 

контрол, административен контрол.  

СУ „Отец 

Паисий” 

 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 2: Разработване на критерии за 

адекватна оценка качеството на 

учителския труд и заплащане в 

съответствие с направената оценка. 

СУ „Отец 

Паисий” 

Обществен съвет 

До 30.10.2016 Училищен бюджет 

Дейност 3: Ефективни  партньорски 

отношение със синдикалните 

организации в училище. 

СУ „Отец 

Паисий 

2016-2020г Не е необходимо 

 
7. ОБОГАТЯВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И РИТУАЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЧУВСТВО НА НАЦИОНАЛНА 
ГОРДОСТ 

 

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна цел 1:Утвърждаване на училищните традиции и ритуали  

Дейност 1: Разучаване химна на 

училището от всички ученици до датата 

на Патронния празник.  

СУ „Отец 

Паисий” 

20.11. всяка 

учебна година 

Не е необходимо 

Дейност 2: На всички училищни 

празници и събития да присъства знамето 

на училището.  

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Ежегодно провеждане на 

Паисиеви дни. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Училищен бюджет 

Дейност 4: Продължаване на традициите 

за провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари, 

Благотворителен концерт 

СУ „Отец 

Паисий”, УН и 

Община Куклен 

2016-2020г Училищен бюджет 

Бюджет на 

Община Куклен 

УН, КЦМ АД 

Дейност 5: Поддържане в актуално 

състояние съдържанието на училищната 

летописна книга 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 6: Продължаване на традицията 

учебният ден да започва с български хора 

и изслушване на националния химн. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 7: Традиционно в училището да 

функционират клуб по Грънчарство, 

Фанфарен оркестър и мажоретен състав. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Община Куклен, 

УН, Училищен 

бюджет, КЦМ АД 

Дейност 8: Възобновяване дейността на 

училищния хор. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Бюджет на 
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училището 

Дейност 9: Периодично да продължи 

издаването на училищния вестник 

„Раздумниче”. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

Дейност 10: Поддържане актуално 

съдържанието на сайта на училището. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Бюджет на 

училището 

Оперативна цел 2:Формиране на чувство за национална принадлежност и национална гордост 

Дейност 1: Отбелязване по подходящ 

начин на всички национални и общински 

празници.  

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Община Куклен, 

УН, Училищен 

бюджет, КЦМ АД 

Дейност 2: Провеждане на тради- 

ционното шествие по случай 24 май. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 3: Изготвяне и представяне пред 

градската общественост на празнични 

програми. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

Дейност 4: В часа на класа да се 

провеждат беседи свързани с българските 

празници и традиции. 

СУ „Отец 

Паисий” 

2016-2020г Не е необходимо 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 

ЦЕЛИ: 

 Повишаване на качеството и eфективността в обучението по всички учебни 

дисциплини.  

 Трайно придобиване на компетентности в областта на родния език с цел 

постигане на функционална грамотност, грамотност в областта на математиката 

и природните науки, технологична и дигитална грамотност, както и уменията за 

общуване на чужд език. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник.  

 Обогатяване на материалната база, в посока на използване на новите технологии 

в образованието.  

 Защита на личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото.  

 Грижа и внимание към всеки ученик. 

 Изграждане на хармонична и разнообразна учебна среда за представители на 

уязвимите групи, сред които ученици със специални образователни потребности 

и хронични заболявания, както и в неравностойно положение с оглед 

осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование и 

обучение. 

 Реинтегриране на напусналите училище. 

 Задълбочаване  на работата с талантливите ученици.  

 Практическа приложимост на изученото учебно съдържание и поставяне на 

ученика в активна позиция по отношение на знанията.  

 Активно въвеждане на ИКТ в обучението по всички предмети.  

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване.  

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение.  

 Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на 

дейността на методическите обединения.  
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 Разширяване и утвърждаване на дейността по национални програми,по проекти 

от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел 

привличане на средства за реализиране на основните цели на училището.  

 Активно взаимодействие с родителите за съвместна дейност.  

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени 

за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.  

 

V. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

Ориентираност 

към личността 

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност. 

Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му. 

Сътрудничество  Успешната образователна и възпитателна политика, като се 

започне от начален етап и се стигне до зрелостниците, се 

основава на широко участие в сътрудничество с други 

институции - от концепцията до изпълнението.  

Отговорност  Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 

възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в 

училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие. 

Гъвкавост  Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя 

възможности за свободен избор на обучаваните. 

Единство в 

многообразието  

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите 

хора се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и 

развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната образователна политика и общо културно-езиково 

пространство. Възпитаване  в толерантност и позитивна етика. 

Новаторство  Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 

подходи и философии, иновативност и творчество с цел 

постигане на по-добри резултати.. 

Автономност  Училището, като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика отговаряща на 

държавните образователни изисквания. 

Отчетност  Всички участници в образователната и възпитателната дейности 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност и резултатност на политиките. 

Ефективност  Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие. 

Законосъобразност  Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и другите нормативни актове. 

 

 

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари. 
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- Чрез кандидатстване по проекти.  

-Чрез дарения. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и вслучай на 

значителни промени в организацията на работа в  училище или в нормативната база на 

средното образование.  

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите 

с конкретните срокове и отговорници.  

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на 

колектива, учениците и родителите. За осигуряване на нейната публичност се 

публикува на електронната страница на училището. 
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