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„Първата крачка за претворяване в живота на една идея е нейното писмено представяне. 

Когато Вие представяте своите мисли писмено, произтича нещо, което ви кара да вникнете в 

конкретните детайли. Тогава най-трудно бихте заблудили себе си или когото и да е другиго.” 

Ли Якока 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В условията на все по-сложна международна обстановка, но и на революционни новости в 

областта на информационните и комуникационни технологии, съвремието ни поставя 

предизвикателства, като същевременно разкрива неподозирани възможности за търсене, извличане и 

ползване на информация и знания за общуване във времето и пространството. 

След време на демократични промени българското образование се нуждае от реформиране и 

приспособяване към новите реалности. Младите хора изпитват потребност от ясна перспектива за 

бъдещето си.  

Настоящият документ проектира бъдещото развитие на СУ „Отец Паисий“ за период от четири 

години и разкрива намерението и стремежа на педагогическия колектив за разработване на една 

полезна и реална стратегия, действена и носеща духа на актуалните изисквания на времето, в което 

живеем. Такова развитие е възможно чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, 

средствата и организацията на дейностите, в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно 

пространство.  

Стратегията е резултат от осъзната необходимост училището да се превърне в място, чиято мисия 

е личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усвояване на знания.  

Новата мисия на училището можем да открием в емблематичния доклад на ЕК по образование, в 

който са изведени следните четири приоритетни стълба: 

 Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/; 
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 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения /”да се учим да правим”/; 

 Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели /”учене, за да живеем в разбирателство с 

другите”/; 

 Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим 

да бъдем”/. 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на 

образованието в СУ „Отец Паисий”, съобразено с основното изискване към училищното образование 

- да развива у децата способности за гъвкаво логично мислене и за аргументиране на собствената 

позиция. Тези умения, съчетани с езикова и математическа грамотност, предоставят здрава основа за 

усвояване на все повече знания. А знанията и компетентностите, заедно със социалната адаптивност и 

уменията за оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи са ключови приоритети на 

съвременното образование.  

С оглед на това основните приоритети в развитието на образованието в СУ „Отец Паисий” са в 

съответствие с Европейската референтна рамка за обучение по ключови компетентности: 

- Комуникация на майчин език; 

- Комуникация на чужди езици; 

- Математически компетентности и основни познания в областта на природните науки и 

технологиите; 

- Дигитални компетентности; 

- Обучение как да учим; 

- Социални и граждански компетентности; 

- Инициативност и предприемачество; 

- Културна осъзнатост и творчески изяви. 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

Стратегията за развитие на СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост - гр. 

Кърджали за периода 2016/2017 – 2020/20121 година е разработена в съответствие с изискванията на 

чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

11/07.09.2016 г.  Актуализирана е на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11/12.09.2017 

г. и е утвърдена със Заповед на Директора № РД -13-07/15.09.2017 г. 
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Основните принципи при разработването на училищната стратегия са общоприети училищни 

ценности, произтичащи от документите, отразяващи държавната политика в областта на 

образованието: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за закрила на детето; 

 Конвенция на ООН за правата на детето; 

 Съвместен меморандум по социално включване на Република България 

 Национална стратегия за младежта 2010-2020 г.; 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.; 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г.; 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

 Стратегия за развитие на образованието в Република България; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; 

 Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България 2014-

2020 г.; 

 Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-

2020 г. ; 

 Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.; 

 Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитие на 

образованието. 

В съответствие с посочените документи в центъра на образователно - възпитателния процес се 

поставя детето с неговите индивидуалности, заложби, интереси и потребности.  

Следвайки принципа за приемственост и устойчиво развитие, стратегията е продължение на 

предходните стратегии и отразява основната цел и приоритетите на училищната образователна 

политика: 

˗ 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; 

˗ съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

˗ придобиване на компетентности и непрекъснато надграждане на знания и умения у всички 

ученици, насърчаване и развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание, 
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необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

˗  формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

˗  придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и 

правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; 

˗  формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата 

и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

˗  формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

˗  познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 

˗  придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки; 

˗  придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището в периода 

2016-2020 г., планира действия за реализация на желани промени, интегрира участие на различни 

институции, структури и лица, родителска общност, които имат влияние върху развитието на 

училището, за да се превърне то в благоприятна среда за образование и възпитание на подрастващите 

и ги ангажира в по-голяма степен като активна страна в процеса на обучение и възпитание. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции, представят вижданията ни за 

европейско развитие на училищната среда, изграждащо личности и творци. 

Училищният екип поема отговорност да провежда образователна политика, в която водеща роля 

имат обучението, възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира с постигането на 

планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. Отчетени са традиции и 

добри практики в развитието на училището и нови изисквания, произтичащи от членството на 

България в Европейския съюз.  

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ГРАД КЪРДЖАЛИ  

 

Анализът на вътрешната среда е необходимо условие, което определя вида и посоката на 

стратегията като база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки. 

 

 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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СУ “Отец Паисий‟ – Кърджали е съвременно учебно заведение с дългогодишна история и 

традиции.  

Със заповед № 042 от 7. XI.1913 г. се открива народно училище в град Кърджали.  

С протокол №2 на ИК на ОНС от 30.V.1981 г. училище „Отец Паисий“ прераства в ЕСПУ – I 

степен. От 1.IX.1985 г. – в СОУ с природоматематическа насоченост.  

През годините на своето развитие  СУ  ‟Отец Паисий‟ - град Кърджали отстоява и утвърждава 

своя статут, качество на обучение, положителни изяви и съхранени традиции, съвременна визия. 

 Ученици 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2016/2017 1201 50 

2015/2016 1176 52 

2014/2015 1172 52 

2013/2014 1178 52 

2012/2013 1185 53 

 

 Персонал 

Учебна година Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2016/2017 26 97 23- бакал./ 74- маг. 69 

2015/2016 24 98 25- бакал./ 73- маг. 70 

2014/2015 24 100 26- бакал./ 74- маг. 56 

2013/2014 28 97 36- бакал./ 61- маг. 54 

2012/2013 25 96 35- бакал./ 61- маг. 54 

 

 КРАТЪК АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ И ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

 АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST ) 

Този вид анализ включва политико - икономическа среда, икономическа среда, социална 

среда, технологична среда, политико-юридическа среда.  

Безспорно е негативното влияние на множество фактори от социалната среда върху всички 

участници в училищната общност. Училището ни не спира са търси начини и пътища да ги преодолее 
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и адекватно да реагира, адаптирайки се към бързо променящите се реалности и тенденции. Налага се 

по-голям практицизъм, промяна на целите, мотивацията, стереотипите, стила на работа и учене на 

учители и ученици. Това е необичайно трудна задача и решаването ѝ засяга всеки член на училищната 

общност. 

STEP/ PEST анализ на външната среда 

 Социални тенденции:  Последствия за нас: 

1 Променяща се демографска ситуация: 

намаляване на населението, ниска 

раждаемост. 

1 Намаляване на възможността за подбор на 

ученици и брой паралелки. 

2 Увеличаване на малцинствената общност 

в гр. Кърджали. 

2 Необходимост от интегриране и 

приобщаване на деца от малцинствата. 

3 Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователно-възпитателния 

процес. 

3 Липсват позитивни нагласи и мотиви за 

учене. 

4 Ниска заинтересованост на голяма част от 

родителите към случващото се в 

училище. 

4 Негативно отношение или подценяване на 

ролята на образованието. 

5 Нисък социален статус на учителската 

колегия 

5 Негативизъм към учителската професия.  

 Технологически тенденции:  Последствия за нас: 

1. Подобряване на технологичното 

обезпечаване на образователния 

процес. 

1. Ефективно използване на технологичната 

база в училище. 

2. Въвеждане повсеместно на ИКТ в 

българското училище. 

2. Запазване на паралелките с 

природоматематически и технологичен 

профил и създаване на нов подобен такъв. 

Oт 2017/2018 в училището се осъществява 

прием след VII клас в три профила - 

софтуерни и хардуерни науки, 

математически и природни науки - и 

прием след VIII клас - технологичен. 
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3. Промяна на нагласи и стереотипи в 

съответствие с изискванията и 

потребностите на обществото. 

3. Стремеж към повишаване качеството на 

обучението на основата на иновативното 

мислене. 

 Икономически тенденции:  Последствия за нас: 

1. Световна финансова и икономическа 

криза. 

1. Съобразяване н актуализиране на 

училищния бюджет с реалната ситуация. 

2. Недооценяване на учителския труд в 

новите влошени реалности. 

2. Недостатъчно желание за повишаване на 

квалификацията на част от учителите. 

 Политически тенденции:  Последствия за нас: 

1. Съобразяване с новостите в 

Националната образователна политика 

1 Промяна в организацията, формите и 

методите на обучение. 

2. Нов закон за училищното образование. 2. Нова организация на училищната мрежа в 

гр. Кърджали. 

3. Различно отношение към учителя и 

ученика, реален приоритет на 

образованието и ясни критерии за 

категоризация на училищата в страната. 

3. Висок рейтинг и утвърден статут  

на СУ „Отец Паисий“. Грижа за всяко дете 

– доброволно избирателно ангажиране в 

класни и извънкласни дейности. 

 

Оценка и изводи от STEP/ PEST анализа: В близките няколко години не се очаква 

икономическата и социална ситуация и тенденции да се промени драстично, поради което усилията ни 

трябва да са насочени към намаляване на пагубното им влияние върху нас и върху нашите ученици. 

 SWOT-АНАЛИЗ 

Целта на SWOT-анализа е да се определи в каква степен стратегията използва благоприятните 

случаи, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се избегнат заплахите, които тя 

поражда. Чрез SWOT-анализа при разработване на стратегията се максимализира потенциалът на 

силните страни и възможностите на училището, а от друга страна да се минимализира въздействието 

на слабите страни и заплахите. Подробното изписване на всички елементи в SWOT-анализа позволява 

да се направи количествена и качествена оценка на ситуацията в училище и да се избере подходящият 

вид стратегия. 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

mailto:otec_paisii@mail.bg
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 СУ „Отец Паисий” е училище с 

утвърдена природоматематическа насоченост. 

Профилирана подготовка, реализираща се в две 

паралелки: природоматематически профил след 

VII клас с основни профилиращи предмети: 

математика, информатика, информационни 

технологии, биология и здравно образование и 

английски език. Oт 2017/2018 учебна година в 

училището се осъществява обучение след VII 

клас в три профила - софтуерни и хардуерни 

науки, математически и природни науки. 

 Технологичен профил след VIII клас с 

профилиращи предмети: математика, 

информатика, информационни технологии, 

география и икономика , биология и здравно 

образование, химия и ООС и английски език, 

реализиращ се след завършено основно 

образование. 

 Добре структуриран и 

висококвалифициран педагогически екип, 

голяма част от който с придобита ПКС. 

 Формирани осем методически 

обединения.  

 Високи постижения и успехи, 

превръщащи училището сред най-

предпочитаните в област Кърджали: учениците 

от училището участват и печелят състезания, 

олимпиади, конкурси на общинско, областно и 

национално ниво. 

 Реализация на завършващите 

образователен етап или степен ученици, която 

отразява високо ниво на 

конкурентноспособност. 

 Повишаване и надграждане на равнището 

на общообразователната подготовка на учениците 

и утвърждаване на СУ „Отец Паисий” като 

единствено училище в областта с 

природоматематическа насоченост. 

 Формиране на оптимални професионални 

педагогически екипи, ориентирани към актуалните 

потребности на образованието и обществото. 

 Създаване на действаща ефективна система 

за непрекъсната квалификация на педагогическия 

персонал. 

 Заемане на лидерска позиция в областта при 

осъществяване на реформата на образователните 

степени в образованието. 

 Изграждане на функционираща мрежа, 

осигуряваща целодневно обучение и игри за 

децата в училище – за I - V клас. 

 Мотивиране на децата и учениците да 

разпознават училището като притегателен център в 

свободното им време. 

 Обучение в здравословна среда, с условия 

за спортна дейност в училището, школи, клубове. 

 Обновяване и активизиране на дейността на 

Училищното настоятелство и Обществения съвет.  

 Засилване на дейността на ученическото 

самоуправление. 

 Активно участие и реализация в проекти по 

различни национални и международни програми. 

 Обновяване на кадровия ресурс. 

 Изграждане на фонетичен кабинет за 

интезивно чуждоезиково обучение. 

 Създаване на иновативни класни стаи за 

иновативни паралелки и прилагане на актуални 

mailto:otec_paisii@mail.bg
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 Добра материална база: училището 

разполага с пет компютърни зали, стол, два 

физкултурни салона, арт-студио, богата 

библиотека, високоскоростен интернет, голяма 

спортна площадка. 

 Равен достъп до образование, превенция 

на отпадането от училище, развиване на 

таланти. 

 Развито ученическо самоуправление. 

 Ритуализация на училищния живот: 

утвърдени традиции и символи: знаме, 

емблема, униформи, почетни плакети и 

грамоти, пощенска марка с лика на училищния 

патрон, отбелязване на важни дати и събития, 

извънкласни инициативи. 

 Афинитет към иновациите: електронно 

училище - училищен и образователен уебсайт, 

електронен дневник, електронен вестник, 

институционализирано портфолио, дигитален 

достъп до учебната сграда, видеонаблюдение. 

 Средищно училище.  

 Реализация на проекти: за периода 2007-

2017 г. в училището са инвестирани над 1 000 

000 лв. от национални програми и програми на 

ЕС.  

 Много добър ръководен екип. 

 Добро управление на финансите в 

условията на делегирани бюджети. 

 Ефективно работеща вътрешна 

нормативна уредба. 

 Две синдикални организации. 

 Партниращо училищно настоятелство. 

 Изграден Обществен съвет. 

работещи модели и модерни училищни 

технологии, действащи механизми и интерактивни 

методи за модерно иновативно образование и 

творчество. 

mailto:otec_paisii@mail.bg
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 Добра рекламна и благотворителна 

училищна дейност. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

 Остър недостиг на класни стаи и 

невъзможност за въвеждане на кабинетна 

система. 

 Затруднена организацията на учебния 

процес във връзка с въведената целодневна 

организация от първи до пети клас и 

възможностите за извънкласни дейности. 

 Необходимост от значително и 

динамично обновяване на кадровия ресурс: 

възрастовата структура на педагогическите 

кадри в училището предполага належащи 

промени през следващите няколко години. 

 Годишна натовареност на педагогически 

специалисти в две смени на обучение. 

 Необходимост от обновяване, по- добро 

и системно опазване на МТБ, модернизация на 

учебната среда: подкрепящо, развиващо, 

иновативно пространство. 

 Недостиг на финансиране. 

 Намаляване на броя на учениците. 

 Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

 Недостатъчно познаване на нормативната 

уредба  и занижена мотивация от страна на част от 

педагогическия персонал.  

 Остаряла материална база. 

 

Направените анализи на факторите на външната и на вътрешната среда разглеждат четири 

елемента, които идентифицират организацията като относително балансирана между две основни 

сумарни въздействия (позитивно и негативно), с преобладаващо положително влияние. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ 

ВЪТРЕШНА 

СРЕДА 

Силни страни 20 Слаби страни 5 

Възможности  14 
Опасности и 

рискове 
5 

ОБЩ 

АБСОЛЮТЕН 

ДЯЛ 

34 10 

mailto:otec_paisii@mail.bg
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ОБЩ 

ОТНОСИТЕЛЕН 

ДЯЛ  

7727% 2273% 

 

 

От таблицата и приложената диаграма към нея се вижда,че с най-голяма относителна тежест е 

релацията „силни страни - възможности”, което определя офанзивна (лидерска ) стратегия за развитие, 

означаваща затвърждаване на постигнатите позиции и насочване на усилията към нови перспективи.  

Всички използвани досега инструменти позволяват окончателното групиране на ресурсите в 

TOWS матрица, където принципно са заложени основанията за съдържанието на стратегията. 

TOWS матрица Възможности - 14 Заплахи - 5 

Силни страни (S) - 20 

SO “Maxi-Maxi”  

Офанзивна стратегия  

(използва силните страни за  

максимизиране на  

възможностите) 

ST “Maxi-Mini”  

Стратегия на адаптация  

(използва силните страни за  

минимизиране на заплахите) 

Слаби страни (W) - 5 WO “Mini-Maxi”  

Отбранителна стратегия  

(използва възможностите за  

минимизиране на слабите  

страни) 

WT “Mini-Mini”  

Стратегия на оцеляване  

(стреми се да минимизира  

слабите страни и да избягва  

заплахите) 

 

Изборът на Офанзивна стратегия е най-приемлив към настоящата ситуация предвид обективните 

Квантифициран SWOT-анализ

Силни страни

Слаби страни

Възможности 

Опасности и рискове

mailto:otec_paisii@mail.bg
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обстоятелства, произтичащи от съотношението между негативното и позитивното въздействие на 

факторите на външната среда.  

При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на силни външни фактори, ще се 

задейства логиката на промяна към Стратегия на адаптация.   
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

IV. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

 МИСИЯ 

СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали – гарант за 

висококачествен съвременен образователно - възпитателен процес, ориентиран към динамично 

променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности и националната ни идентичност.  

Принципи: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за 

да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на 

математическата компетентност, природните науки, технологиите и дигитална компетентност 

(информационни и комуникационни технологии) в партньорство с Академия Телериг и др. 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 

4. Разработване, класиране и успешна реализация на проекти по национални и международни 

програми. 

5. Изграждане на стабилни партньорства и взаимоотношения чрез толерантност и 

разбирателство, изследователска нагласа и експериментиране. 

6. Възпитаване и изграждане на необходими социални умения у младите хора за общуване и 

правилно поведение в обществото, подготвящи ги за предизвикателствата на новите технологии в 

съвременния свят. 

7. Зачитане на учениковата личност, защита от неблагоприятни въздействия (насилие, стрес). 

8. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане 

за света и с висока степен на конкурентоспособност. 

9. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот.  
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10. Стремеж за осигуряване на условия за изява, подкрепа и насърчаване. 

11. Равноправие.  

12. Утвърждаване на ценности. 

 

 ВИЗИЯ 

Утвърждаване на СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали като 

училище с конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането 

на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го 

за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се 

конкуренция. Изграждане на една силна, сплотена съвременна автономна общност, насърчаваща 

активността и иновациите, осигуряваща придобиване на знания и компетентности, удовлетворяващи 

учениковите потребности в 21-ви век. 

Ценности: 

1. СУ „Отец Паисий” със съхранен облик на конкурентноспособно училище, в което се 

прилагат модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване, с утвърдени 

традиции и статут. 

2. Развитие на училищната институция като средно училище, съгласно новата образователна 

структура с: 

˗ предучилищна подготовка 5 г. – 6 г.; 

˗ начален етап: I - IV клас; 

˗ прогимназиален етап: V - VII клас; 

˗ първи гимназиален: VIII - X клас; 

- втори гимназиален: XI - XII клас. 

3. Реализиран качествен образователен процес с помощта на висококвалифицирани педагози, 

притежаващи съвременно мислене и способности за приложение на новите образователни стандарти 

в ЗПУО. 

4. Автономност, основана на ЗПУО, като основа за разработване на съвременни програми за 

факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите 

и интересите на учениците. 

5. Приложение на различни форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел: 

удовлетворяване на учениковите потребности и равен достъп до образование, както и предотвратяване 

на преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 
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6. Изграждане и модернизация на учебната и спортната база за постигане на заложените в 

нашата мисия приоритети. 

7. Осигуряване на екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, 

логопед, съобразно изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, който да 

направи оценка и да осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация. 

8. Утвърждаване на етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват 

ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

9. 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. 

10. Изграждане на навици за здравословен начин на живот, като в следващия 4-годишен период 

се запазва целодневната лекарска грижа, както традиционните форми на предходните проекти и 

включва нови такива. 

11. Обогатяване на книжното богатство на училищната библиотека и превръщането ѝ в любимо 

място за отдих и творчество. 

 

 ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

Като се отчитат влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на 

възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на планиране  

определяме следните приоритети: 

˗ Високо развитие на подготовката в областта на родното и чуждоезиковото обучение, 

информационните технологии и всички останали предмети.  

˗ Формиране накомуникативни, креативни, критично мислещи, отговорни и пълноценно 

интегрирани в обществото личности. 

˗ Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес. 

˗ Формиращо оценяване и самооценяване. 

˗ Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители и родители.  

˗ Формиране на уважение и толерантност към различните култури и народи. 

˗ Висок професионализъм на педагогическия екип. 

˗ Ефективна управленска дейност. 

˗ Привличане на ресурси от външната среда. 
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˗ Добро взаимодействие със социалната среда, държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

˗ Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

 ГЛОБАЛНАИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА  

˗ Издигане на качеството в процеса на обучение за постигане на ДОС. 

˗ Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

˗ Ориентиране на обучението към развитието на личността на ученика и стимулиране на 

развитието, заложбите и потенциала у него.  

˗ Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране 

на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия 

живот. 

˗ Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за 

обучение чрез активни дейности. 

˗ Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

˗ Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 

 РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

˗ Разширяване на автономността на субектите в училище. 

˗ Хуманизация на процеса на образование. 

˗ Иновативност и творчество. 

˗ Толерантност и позитивна етика. 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

˗ Средства от бюджета на училището. 

˗ Средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците. 

˗ Кандидатстване по проекти. 

˗ Дарения.   
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VI. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА  

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ ” гр. КЪРДЖАЛИ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност Финансиране Срок 

11. 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 15.09. на 

всяка година 

22. Обновяване и оборудване на нови 

класни стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет и 

външно 

финансиране 

постоянен 

33. Изграждане и окабеляване на 

видеонаблюдение на стаите на 1 и 2 

етаж. 

Делегиран бюджет септември  

2016 г. 

44. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и 

кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

септември 

2018 г. 

55. Изграждане на нов учебен корпус или 

връщане на старото училище (Бизнес 

инкубатор) с цел разширяване на така 

необходимата материална база с оглед 

на непрекъснато нарастващия брой 

ученици. 

Общинско 

финансиране 

постоянен 

66. Довършителни ремонтни дейности. Делегиран бюджет септември 

77. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 
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88. Разработване, класиране и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община 

постоянен 

99. Продължаване на работата по програмна 

схема „Училищен плод“. 

Включване в програмна схема 

„Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

110. Оптимизиране на мрежата от 

извънкласни форми, съобразно 

желанията на учениците. 

Делегиран бюджет. 

Проекти 

постоянен 

111. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари и 

инициативи.  

Дарения всяка учебна 

година 

112. Създаване на оптимални условия, 

повишаване на мотивацията и 

стимулиране на учениците с изявени 

способности в дадена област на науката, 

изкуствата и спорта. Провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

викторини и др. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

всяка учебна 

година 

113. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания и др. 

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

постоянен 

114. Управление на проекти по различни 

национални и европейски програми. 

Към настоящия момент се управляват 

или са в сила следните проекти: 

- "Оптимизация на училищната мрежа"; 

 

Финансиране от 

програмата 

 

 

Национална 

програма на МОН 

2016 – 2021 

година 

 

 

2015 - 2017 

година 
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- "Квалификация на педагогическите 

специалисти"; 

- "ИКТ в образованието" - фаза 1; 

 

- „Ученически олимпиади и 

състезания“: География и икономика; 

Информационни технологии; 

Български език и литература; 

Математика; Човекът и природата, 

Човекът и обществото; Обществени 

науки; 

- "Всички на училище";  

 

 „Твоят час“; 

 

 "Достъпно и сигурно училище" 

 

- Обновяване и реконструкция на 

образователни обекти в град 

Кърджали; 

- „Всички на училище“ и „Еднакви и 

различни‘; 

 

 

- "Физическо възпитание и спорт в 

училище" - ПМС 129; 

- "Енергийна ефективност в 

училищата": проект на EVN; 

- „Роботика за България“ с подкрепата 

на SAP Labs България“ в партньорство 

с фондация „Работилница за 

граждански инициативи“. 

- "Telerik Kids Academy"; 

Програма на 

МОН/ ЕСФ 

Национална 

програма на МОН 

Национална 

програма на МОН 

 

 

 

 

 

Национална 

програма 

Национална 

програма на МОН 

Национална 

програма на МОН 

Програма на ЕС 

 

 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“, МОН 

Национална 

програма на МОН 

Национална 

програма 

Програма „Знания за 

успех“ 

 

 

2016 – 2017 

година 

2015 – 2017 

година 

2016 – 2017 

година 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 

година 

2016 – 2017 

година 

2016 – 2017 

година 

2014 – 2020 

година 

 

2017 – 2018 

година 

 

 

2016 – 2017 

година 

2016 – 2017 

година 

2017 - 2020 

година 

 

 

mailto:otec_paisii@mail.bg


 

Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост 

- град Кърджали 

6600 - гр. Кърджали; e – mail: otec_paisii@mail.bg; ул. Отец Паисий №12; http://www.paisii-

kardjali.com 

 

23 
 

 

- "Научи се да плуваш" в партньорство 

с МФВС; 

- "Училищен плод" в партньорство с 

ДФЗ; 

- Проект Училищна WEB Академия, 

съвместно с Фондация “Работилница 

за граждански инициативи“; 

 

 

- „Екология в действие – обичаме и 

пазим природата“; 

 

 

- „Time to time”; 

 

 

- От месец септември 2017 г. предстои 

реализация и управление на проект 

„Иновативно училище“ – „Учим 

з@едно“. 

Национална 

програма 

Национална 

програма 

Национална 

програма 

Програма „Знания за 

успех“ с 

финансовата 

подкрепа на SAP 

Labs България. 

Фондация 

"Глобални 

библиотеки - 

България" 

Сдружение 

„Устойчиво 

развитие“ 

Национална 

програма на МОН 

 

2016 - 2017 

година 

2016 - 2017 

година 

2016 - 2017 

година 

2015 - 2017 

година 

 

 

 

2016 - 2017 

година 

 

 

2016 година 

 

 

2017 - 2020 

година 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Високо развитие на подготовката в 

областта на родното и чуждоезиковото 

обучение, информационните технологии и 

всички останали предмети. 

- Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици, ако това се изисква по учебен план 

mailto:otec_paisii@mail.bg


 

Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост 

- град Кърджали 

6600 - гр. Кърджали; e – mail: otec_paisii@mail.bg; ул. Отец Паисий №12; http://www.paisii-

kardjali.com 

 

24 
 

общност – ученици, учители и родители. 

- Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

на съответния предмет, притежаващи опит 

за реализирането на проекти;  

2. Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други 

водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на 

добри педагогически практики. 

3. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

4. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

5. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

6. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

7. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците.  

8. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

9. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

10. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

11. Повишаване на нивото на трудовата 
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дисциплина. 

12. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и на 

ресурсите, с които разполага училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище.  

2.Издигане на ролята и авторитета на 

Училищния съвет на децата в управлението 

на училището. Разширяване на дейността и 

възможностите на Училищния съвет на 

децата. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи 

от ученици, учители и родители. 

Мотивиране и привличане на родителите за 

участие в дейностите на училището. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията със 

спорт. 

5. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители.  

6. Материална и морална подкрепа от 

родителите за организиране и реализиране 

на различни  училищни изяви. 

7. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

8. Организиране на дейности за борба с 
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противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

- Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

1. Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в дирекционни съвети, 

методически сбирки и комисии. 

2. Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

3. Стремеж към постигане на максимална 

прозрачност и откритост в управленската 

дейност. 

4. Организиране на периодични работни 

срещи за отчитане на дейности и средства и 

решаване на назрели проблеми и 

конфликти. 

5. Осъществяване на постоянна връзка, 

взаимодействие, ефективна координация 

между всички звена на училищната 

oбщност. 

6. Целенасочена и ефективна кадрова 

политика.  

7. Разработване на вътрешни критерии за 

кадрова политика, основани на личния 

принос за изпълнение на мисията и целите 
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на училището. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките 

на утвърдените средства в делегирания 

бюджет. 

2. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

3. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

4. Диференцирано заплащане на труда по 

определени и известни критерии. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие с родителската 

общност, със социалната среда и 

държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

1. Училищно настоятелство и Обществен 

съвет – работещи и ефективни структури 

чрез привличане в него на бивши ученици, 

родители и общественици. 

2. Повишаване на ролята на Училищното 

настоятелство в живота на учебното 

заведение. Присъствие и участие на 

представители на Училищното 

настоятелство в инициативи на училището. 

3. Провокиране на идеи и реализацията им 

от училищното настоятелство в подкрепа на 

училището. Дейности, предложени и 

осъществени от Училищното 

настоятелство. 

4. Търсене на начини и форми за 

финансиране и дофинансиране на част от 
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училищните дейности от училищното 

настоятелство. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Разширяване на сградния фонд. 

4. Естетизация на училищния двор. 

5. Основни ремонти на ВИК и ел. 

инсталации. 

6. Ремонт на училищната библиотека. 

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

8. Ремонт на физкултурния салон. 

9. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

10. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

11. Осигуряване на нови компютри. 

12. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 

-  Работа по проекти, кампании, 

инициативи, добри практики и 

партньорства. 

1. Създаване на екипи за разработване на 

проекти. 

2. Мотивиране и подпомагане на учителите, 

работещи по училищни проекти. 
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3. Споделяне на опит и обмен на добри 

практики с екипи, разработвали и 

реализирали проекти.  

4. При необходимост привличане на външни 

консултанти. 

5. Утвърждаване на мениджъри по 

управление на спечелени проекти. 

6. Участие в национални обучения, 

практикуми и обмяна на опит с утвърдени 

мениджъри. 

7. Привличане на партньори за участие. 

Поддържане на създадени партньорски 

взаимоотношения  

8. Търсене на нови партньори. Привличане 

на родители и възпитаници на училището с 

успешна професионална реализация. 

- Ефективна рекламна кампания.  1. Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи в дългосрочен план 

рекламната стратегия на училището.  

2. Създаване на маркетингово звено, за 

реклама на училището и провеждане на 

ученическа кампания на следните нива:  

- прием ППГ ; 

- прием I клас ; 

- прием след VII клас; 

- прием X клас. 

3. Осигуряване на достатъчно средства по 
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реализиране на рекламата. 

4. Включване на учители, родители и 

ученици в ефективна рекламна дейност на 

училището. 

                                СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

             С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ - ГРАД КЪРДЖАЛИ 

 

 

 

 

 

 

    

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 4 от  Наредба №5 от 03.06.2016г. за 

предучилищното образование представяме: 

 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

 

на подготвителна смесена възрастова група – 5-6 г./6-7 г. 

 

 

 

 

Настоящата програмна система включва: 

 

І. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

ІІ. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

ІІІ. Тематично разпределение; 

ІV. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 
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І. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие: 

 1. Подходи на педагогическо взаимодействие 

1. 1. Хуманно личностен и ценностен. 

1. 2. Рефлексивен и ценностно ориентиран. 

1. 3. Комуникативен. 

2. Форми на педагогическо взаимодействие 

2. 1. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация. 

ІІ. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

 

 Тук се определени седмичният брой на педагогическите ситуации, които ще се провеждат 

като е взето предвид минималният и максималният седмичен брой, определен от Наредба №5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

Образователно 

направление 

Трета 

група 

Четвърта 

група 

Български език и 

литература 

2+1 3 

Математика 2+1 3 

Околен свят 2 2 

Изобразително 

изкуство 

2 2 

Музика 2 2 

Конструиране и 

технологии 

2 2 

Физическа култура 3 3 

Общ брой: 15+2 17 

 

ІІІ. Тематично разпределение. 

Този раздел на програмната система е изработен в съответствие с разпоредбите на чл. 30 от 

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

ІV. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Сътрудничество и взаимодействие между родителите и училището: 

1. Индивидуални срещи в удобно за двете страни време. 

2. Родителски срещи. 
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3. Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Настоящата стратегия отразява намеренията на педагогическия колектив на СУ „Отец Паисий“ 

с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали за развитие и усъвършенстване на образованието 

през следващите четири години.  

Като ръководен приоритет при разработването ѝ е разбирането ни, че образователната система 

има за цел формирането на свободна и творческа личност, чиято социална функция е интегриране в 

обществото и участие в неговото обновяване и промяна. 

Основни средства за конкретизация и реализиране на Стратегията са училищните програми, 

годишните училищни планове, организационно-управленската структура на училището, 

Правилникът за устройството и дейността на училището, Годишният план за дейността на 

училището, Правилникът за вътрешния трудов ред, плановете на функционалните звена в училището 

и персоналните планове на членовете на училищната общност. 

Стратегията обхваща периода от 2016 до 2021 година, има характер на отворен документ, който 

може да се развива, усъвършенства и актуализира всяка учебна година и при необходимост.  
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