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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”/; 

• Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

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

- Приемственост в образователните стратегии между подготвителната група и начален етап, 

начален етап и прогимназиален етап и прогимназиален и гимназиален етап. 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

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

Кърджали за периода 2021/2022 – 2024/2025 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 

№11/13.09.2021 год. и одобрена от Обществения съвет съгласно чл. 269, ал. 1, т.1 от ЗПУО., 

актуализирана е на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №11/15.09.2022 год. 
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Водещи са общоприетите ценности и идеите, заложени в Конвенцията за правата на детето, 

Закона за закрила на детето, Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030), изготвена от МОН, и приоритет 1 „Образование и 

умения“ на Националната програма за развитие България 2030 в частта му за предучилищното и 

училищното образование, за професионалното образование и обучение и за ученето през целия 

живот. 

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

детето с неговите интереси, потребности и заложби, с възможности за равен достъп и качествено 

образование. Настоящата стратегия формулира приоритетните области в развитието на училището за 

четири години в периода 2021-2025 г., планира действия за реализация на желаните промени до края 

на учебната 2024-25 година, интегрира действията на различните институции, структури и 

партньори, които имат влияние върху развитието на училището, за да се превърне СУ „Отец Паисий“ 

в желано място за образование и възпитание на подрастващите, което ангажира в по-голяма степен 

родителите като активна страна в процеса на обучение, възпитание и социализиране на децата и 

учениците. 

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 2021-2030 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; 

➢ Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на област 

Кърджали.  

➢ 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.  
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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, 

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 

2021-2025 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 
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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 

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 

2022/2023 1286 52 паралелки и 1 ПГ 

2021/2022 1266 52 

2020/2021 1261 52 

2019/2020 1225 52 

2018/2019 1207 52 

2017/2018 1220 52 

2016/2017 1201 50 

 

• Персонал 

Учебна година Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна степен 

на педагогическия персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2021/2022 28 108 65 – магистри/43- бакалаври 84 

2020/2021 28 107 65 – магистри/42- бакалаври 83 

2019/2020 26 107 64 – магистри/43- бакалаври 78 
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2018/2019 27 100 71 – магистри/26- бакалаври 71 

2017/2018 26 97 73 – магистри/24- бакалаври 71 

2016/2017 26 97 74 – магистри/23- бакалаври 69 

 

➢ 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 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. 

Семействата са мобилни, много деца 

заминават с родителите си, които се 

установяват в чужбина. 

3 Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователно-възпитателния 

процес. 

3 Липса на 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 5 Негативизъм към учителската професия.  
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колегия 

 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 природо-

математическа и технологична насоченост; 

профилирано обучение във втори 

гимназиален етап и/ или създаване на нов 

профил.  

3. Промяна на нагласи и стереотипи в 

съответствие с изискванията и 

потребностите на обществото. 

3. Стремеж към повишаване качеството на 

обучението на основата на съвременното 

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 и липса на 

мотивация 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. Различно отношение към учителя и 

ученика, реален приоритет на 

образованието и ясни критерии за 

категоризация на училищата в страната. 

2. 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.  
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• 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. 

STEP/ SWOT-АНАЛИЗ  

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

✓ СУ „Отец Паисий” е училище с утвърдена природо-

математическа насоченост. Профилирана подготовка е с 

основни профилиращи предмети: математика, 

информатика, информационни технологии, биология и 

здравно образование, английски език. Oт 2019/2020 учебна 

година в училището се осъществява обучение след VII клас 

в два профила - софтуерни и хардуерни науки, и природни 

науки. Запазва се трайна тенденция в четирите 

профилирани паралелки да има максимален брой ученици. 

✓ Добре структуриран и висококвалифициран 

педагогически екип, голяма част от който с придобита 

ПКС. 

✓ Обособени и действащи девет 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, национално и 

международно ниво. 

✓  Създадени условия за позитивна мотивация за учене 

у учениците: индивидуален подход, дейности за изява на 

способностите и възможностите им. 

✓ Повишаване и надграждане на 

равнището на общообразователната 

подготовка на учениците и 

утвърждаване на СУ „Отец Паисий” 

като единствено училище в областта с 

природо-математическа насоченост. 

✓ Изграждане на училищни екипи и 

професионални общности за 

съвместна работа и споделяне на 

добри практики. 

✓ 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. 

✓ Широко приложение на модерни 

иновационни методи на работа от част 

от учителите. 

✓ Единодействие на  
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✓  Много добро равнище на получените знания и 

изградени умения, съобразени с държавните образователни 

изисквания. 

✓ Приложение на иновационни интерактивни методи 

на работа от голяма част от учителите. Интегриране на ИКТ 

в учебно-възпитателния процес. 

✓ Реализация на завършващите образователен етап или 

степен ученици, която отразява високо ниво на 

конкурентноспособност. 

✓ Добра материална база: училището разполага с пет 

компютърни зали, стол, два физкултурни салона, богата 

библиотека, високоскоростен интернет, голяма спортна 

площадка и „английски двор“ за почивка и игра на най-

малките. 

✓ Полудневна подготвителна група. 

✓ Равен достъп до образование, подкрепа на 

личностното развитие и превенция на отпадането от 

училище, развиване на таланти. 

✓ Развито ученическо самоуправление. 

✓ Ритуализация на училищния живот чрез утвърдени 

традиции и символи:  

• училищно знаме, емблема, униформи; 

• почетен плакет, почетен знак „Златното 

перо“ на Паисий; 

• хоругва, първото знаме на най-старото 

светско училище в Източните Родопи, 

специална пощенска марка с лика на 

училищния патрон; 

• Летописна книга в хартиен и електронен 

вариант, книга за училището „Бразди“, 

създадена от дългогодишен учител по 

български език и литература; 

• отбелязване на важни дати и събития, 

извънкласни инициативи. 

педагогическата колегия при 

изисквания към учениците, 

критериално аргументиране на 

оценяването на постиженията на 

учениците. 

✓ Изграждане на функционираща 

мрежа, осигуряваща целодневно 

обучение и игри за децата в училище – 

за I - V клас. 

✓ Създаване на възможности за 

приемственост между 

педагогическите екипи от 

подготвителна група към начален етап, 

от начален етап към прогимназиален и 

от прогимназиален към гимназиален 

етап. 

✓ Осигуряване на условия за 

ефективна самоподготовка и отдих 

при целодневната организация. 

✓ 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. 
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✓ Многообразие от извънучилищни форми и дейности, 

предлагащи на деца и ученици безплатни занимания в 

сигурна учебна среда: 

• филиал на училищна Академия „Телериг“; 

• първи мажоретен състав в страната; 

• тенис-клуб „Орфей“; 

• училищен хор „Звънче и солисти“, група за 

църковни песнопения, „Хор на учителя“; 

• школа за народни танци. 

✓ Афинитет към иновациите: работа по действащи 

модули и регистри в Националната електронна 

информационна система, виртуално училище - училищен и 

образователен уебсайт, електронен дневник, електронен 

вестник, институционализирано портфолио, дигитален 

достъп до учебната сграда, видеонаблюдение, електронна 

система за контрол на достъп. 

✓ Средищно училище.  

✓ Реализация на проекти и инвестиции 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. 

✓ Три синдикални организации. 

✓ Партниращо училищно настоятелство. 

✓ Изграден Обществен съвет. 

✓ Добра рекламна и благотворителна училищна 

дейност. 

✓ Изцяло обновена материална база и извършен 

цялостен ремонт по програма за Енергийна ефективност в 

българските училища. 

✓ Изградена външна среда с баскетболно, футболно и 

волейболно игрище.  

✓ Фитнес на открито. 

✓ Обновяване на кадровия ресурс. 

✓ Прилагане на принципа „Учене 

през целия живот“. 

✓ Използване на портфолио като 

инструмент за професионално 

развитие и оценка. 

✓ Широко участие в сътрудничество 

с други институции  с цел създаване 

на още по-успешен образователно- 

възпитателен модел. 

✓ Създаване на иновативни класни 

стаи за иновативни паралелки и 

прилагане на актуални работещи 

модели и модерни училищни 

технологии, действащи механизми и 

интерактивни методи за модерно 

иновативно образование и творчество. 
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✓ Площадка с беседка и игри и уроци на открито за 

най-малките от подготвителната група.  

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 периодично и динамично 

обновяване на кадровия ресурс: възрастовата структура на 

педагогическите кадри в училището предполага належащи 

промени през близките години. 

✓ Нереализиран потенциал за прилагане на проектно 

базираното обучение и участие в съвместни проекти на 

учители и ученици. 

✓ Непоследователност при стимулиране на учениците 

за участие в училищните дейности. 

✓ Необходимост от по-добро и системно опазване на 

МТБ, модернизация на учебната среда: подкрепящо, 

развиващо, иновативно пространство. 

✓ Недостиг на финансиране. 

✓ Намалена мотивация за учене у 

учениците. 

✓ Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба и занижена 

мотивация от страна на част от 

педагогическия персонал. 

✓ Все повече деца отпадат от 

училище, разтваря се ножицата между 

успеваемостта на учениците от 

уязвимите групи и тези от социално 

по-заможните среди. Пандемията от 

Covid-19 доказа, че българската 

образователна система не е в 

състояние да осигури равен достъп до 

образование за всяко дете. 

 

Днес СУ ”Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост е училище, създаващо образователна 

и възпитателна среда, която дава възможност на повечето от учениците си да завършват средното си 

образование като функционално грамотни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да 

надграждат усвоените компетентности чрез учене през целия живот. То е модерна и 

конкурентноспособна институция, предоставяща качествено и съвременно образование, в която се 

прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Училището 

функционира в условията на променена среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а 

също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането 

на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, 

технологиите, отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача 

преминава през мотивационната сфера на педагозите. Училището ще работи за осъзнаването на новата 

си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на 

ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Качественото 
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образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на 

условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра социална реализация. 

С най-голяма относителна тежест е релацията „силни страни-възможности”, което определя стратегия 

за развитие, която да затвърди постигнатите позиции и насочване на усилията към нови перспективи. 

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 

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.   

Квантифициран SWOT-анализ

Силни страни

Слаби страни

Възможности 

Опасности и рискове
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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 обстоятелства, произтичащи от съотношението между негативното и позитивното 

въздействие на факторите на външната среда. 

Акцентът при офанзивната стратегия е изместване на обучението от възпроизвеждане на готови 

знания към развитие на:  

• индивидуалните способностите и таланти, съвременни умения и практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание;  

• социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците; 

• възпитание в ценности, осъществявано чрез ефективно партньорство с родителите и другите 

заинтересовани страни. 
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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.  

1. Създаване на личности: 

➢ С ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно 

включване в обществения живот; 

➢ Възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока 

степен на конкурентоспособност; 

➢ Готови да придобият солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес; 

➢ С изследователска нагласа и готовност за експериментиране. 

2. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

3. Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното развитие на детето/ 

ученика. 

4. Надграждане на образователна облачна среда и създаване на ресурси, както и споделяне на 

вече съществуващи и доказали се на национално и международно равнище. 

5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

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

здравословен начин на живот. 

7. Партньорството между училището и други образователни институции, висши училища, 

предприятия и изследователски центрове за споделяне на материална база и инициативи, 

добри практики, както и включването в регионални, секторни, национални и европейски 

мрежи. 
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Принципи: 

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

съответствие с изискванията на ЗПУО и 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.  

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, но и време на световна финансова и икономическа криза. Изграждане на 

една силна, сплотена съвременна автономна общност, насърчаваща активността и иновациите, 

осигуряваща придобиване на знания и компетентности, удовлетворяващи учениковите потребности в 
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21-ви век. От 2021 г. отново е одобрено  за иновативно училище по проект „Градим бъдещето 

з@едно“. 

➢ 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 с природо-математическа 

насоченост, съгласно следната образователна структура: 

˗ 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. 

6. 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. 
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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, превръщането ѝ в 

любимо място за отдих и творчество, но и „разчупване“ на библиотечното пространство за нови и 

нетрадиционни инициативи и дейности. 

12. Осигуряване на отлични материални и образователни ресурси и условия за адаптация на 

децата в подготвителната група за плавно преминаване в начален етап, както и на учениците, 

преминаващи в следващ образователен етап – IV-V клас, VII-VIII клас. 

 

➢ 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, природните науки, профилиращите и матуритетните предмети във 

втори гимназиален етап, както и всички останали учебни дисциплини. 

˗ Усъвършенстване на целодневната организация на учебния процес, обучението от 

разстояние в електронна среда или на ротационен принцип при извънредни обстоятелства или в 

условията на пандемия и криза. 

˗ Формиране на комуникативни, креативни, критично мислещи, отговорни и пълноценно 

интегрирани в обществото личности. 

˗ Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес. 

˗ Формиращо оценяване и самооценяване. 

˗ Превес на интердисциплинарната урочна дейност и иновативните образователни 

практики. 

˗ 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. 

˗ Добро взаимодействие със социалната среда, държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 
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˗ 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 

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищните 

образователни политики. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще 

разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите 

средства очакваме да бъде съпроводено с поставяне на фокуса върху резултатите и подобряване на 

ефективността от използването на ресурсите. Размерът на финансиране ще продължи да зависи от 

броя ученици и паралелки/ ГЦО към първа дата на съответната година, но и от добавките за 

различни дейности и специфики като средствата за: 

• стипендии; 

• учебници и учебни помагала; 
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• капиталови разходи; 

• спорт; 

• допълнителна подкрепа и логопедична помощ; 

• ученици на самостоятелна форма на обучение и за целодневното обучение в I-VI клас; 

• подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна 

форма на обучение; 

• национални и международни програми за развитие на образованието; 

• други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение; 

• дарения. 

Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните разходни 

стандарти. Заплащането на труда на учителите и служителите в училището се извършва съгласно 

вътрешните правила за работна заплата. Нашите усилия ще бъдат насочени към: 

• Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво училище. 

• Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. 

Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми; 

усвояване на ресурсите по предназначение чрез добре планирани проекти с истинска 

европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло. 

• Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към 

училището чрез лостовете на училищното настоятелство и партньорската мрежа на 

училището. Осигуряване на по-голяма активност при родителско и гражданско участие в 

управленската и финансовата дейност на училището. 

• Оперативно управление на ресурсите въз основа на тази 4-годишна стратегия за 

развитие, с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси 

и разпореждането с МТБ.  Ежегодно извършване на вътрешна оценка на качеството, 

която отчита приноса на всеки учител, резултатите, постигнати от учениците и 

функционирането на училищния мениджмънт.  
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VI. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА  

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

˗ Високо развитие на подготовката в 

областта на родното и чуждоезиковото 

обучение, информационните 

технологии, природните науки, 

профилиращите и матуритетните 

предмети във втори гимназиален етап, 

както и всички останали учебни 

дисциплини. 

˗ Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

˗ Усъвършенстване на целодневната 

организация на учебния процес, 

обучението от разстояние в електронна 

среда или на ротационен принцип при 

извънредни обстоятелства или в 

условията на пандемия и криза. 

˗ Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

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. 

˗ По-широко навлизане на нови методи 

на преподаване и обучение 

(интерактивност, ИКТ, проектна 

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 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.  
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работа). 

˗ Превес на интердисциплинарната 

урочна дейност и иновативните 

образователни практики. 

˗ Въвеждане на нови процедури по 

оценяване и самооценяване. 

Самооценяването е насочено към 

изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното 

образование 

- Провеждане на ежегодно вътрешно 

оценяване (т. н. пробни изпити) в VII, X 

и XII клас. 

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, популяризиране и обмен на иновативни 

педагогически практики. 

10. Съвместна работа по образователни проекти. 

11. Повишаване на нивото на трудовата 

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. 

- Утвърждаване на позитивни модели 

на поведение и комуникация. 

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.  
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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 

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 

участието 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 общност. 

6. Целенасочена и ефективна кадрова политика:  

7. Създаване на добра работна среда за 

мотивиране, привличане и задържане на млади и 

доказали се в своята професионална област 

педагогически кадри. 
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8. Разработване на вътрешни критерии за кадрова 

политика, основани на личния принос за 

изпълнение на мисията и целите 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, материални 

и кариерни стимули и награди за поощряване на 

педагогическите специалисти с отличия и награди 

за образцово изпълнение на задълженията: 

номинации за 24 май, почетен знак за патронния 

празник на училището, публично признание и 

оценка на всеки един учител за постигнати 

резултати. 

3. Предоставяне на информация за възможностите 

за квалификация на педагогическите специалисти 

по приоритетни направления. 

4. Разработване и реализиране на планове за 

вътрешноинституционална квалификация . 

5. Организиране и осигуряване на средства за 

поддържаща квалификация в: 

- краткосрочни обучения (тиймбилдинг обучения 

на колектива, семинари и др. до 48 учебни часа за 

периода на атестация, в съответствие с чл. 223. (1) 

от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

- 16 часа годишно в училището; 

- с цел придобиване на квалификационни кредити, 

необходими за атестирането; 

- обучения от външни лектори. 
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- дългосрочни обучения – над 60 учебни часа на 

желаещите учители. 

6. Осигуряване на възможност за включване в 

продължаваща квалификация на заявилите 

участие за: 

- придобиване на магистърска образователна 

степен; 

- придобиване на ПКС. 

7. Подкрепа на новопостъпили учители 

/наставничество/ чрез разговори, дискусии, 

помощ при планирането и оценяването, участие в 

класни и урочни дейности на други учители, 

осъществяван от старши и главни учители. 

8. Положителна подкрепа за различните стилове 

на преподаване и гарантиране свобода на избор и 

др. 

9. Подготвителни мероприятия за стартиране на 

предстоящо атестиране: 

- портфолио на учителя; 

- актуализиране и привеждане в съответствие със 

Закона за предучилищното и училищното 

образование на Карта за самооценка. 

10. Присъждане от директора на втора и първа 

степен на педагогическите кадри (кариерно 

развитие) на база учителски стаж, получени 

квалификационни кредити, придобита 

професионално-квалификационна степен, както и 

резултати от атестирането им. 

11. Актуализиране на Учителско портфолио - 

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 

 

28 
 

инструмент за оценка на постиженията. 

12. Диференцирано заплащане на труда по 

определени и известни критерии. 

13. Закупуване на абонамент на всеки учител за 

електронната платформа „Ucha.se“ и/ или други 

платформи. 

- 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 училищните дейности 

от училищното настоятелство. 

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 

 

29 
 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Привличане на партньори и спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване на 

училищната МТБ. 

3. Разширяване на сградния фонд. 

4. Обновяване и „разчупване“ на пространството 

на училищната библиотека. 

5. Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

7. Осигуряване на допълнителна техника 

(компютри, мултимедии, принтери и др.). 

8. 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. 

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 
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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 цялостна концепция за дигитална 

идентичност на СУ „Отец Паисий“. 

3. 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. 

4. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

5. Включване на учители, родители и ученици в 

ефективна рекламна дейност на училището. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Настоящата стратегия отразява намеренията на ръководния и педагогически колектив на СУ 

„Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали за развитие и усъвършенстване 

на образованието през следващите четири години.  

Като основен приоритет при разработването ѝ е разбирането, 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. 
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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. 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2024/2025 год. Стратегията 

подлежи на актуализация в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни 

промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование. 

Като неразделна част от Стратегията на СУ „Отец Паисий“ – град Кърджали, нейните цели и 

предвидените за тяхното изпълнение дейности са: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ на СУ „Отец Паисий ” гр. Кърджали с 

финансиране;  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОГРАМНА СИСТЕМА на подготвителна смесена възрастова група – 5- 

и 6- годишни деца. 

ЗЛАТКО ПРОФИРОВ АТАНАСОВ 

Директор на СУ „Отец Паисий“с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

№ Дейности и мерки Финансиране Срок 

1.  Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес: училищни стратегически и съпътстващи 

документи, учебни планове и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и комисии, план-

прием, профилиращо обучение, програма за 

целодневна организация на учебния ден, графици 

и др. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2.  Дигитално грамотна организация на 

образователния процес: училищен уебсайт и 

домейн, електронен дневник, училище в облака, 

облачна система за информация, комуникация и 

обучение, служебни пощи и защитени чатове за 

бърза комуникация, покани за съвети и заседания 

през електронен училищен календар, използване 

на образователни платформи: Shkolo.bg, MS 

Teams, Google classroom за обучение от разстояние 

в електронна среда, използване на електронни 

учебници и помагала, закупуване на образователни 

продукти и успешното им внедряване в учебната 

практика. 

Делегиран бюджет постоянен 

3.  Създаване на модерна, безопасна и сигурна 

образователна среда: поддържане, непрекъснато 

подобряване и естетизиране на материалната база 

и учебната среда: модернизирани и съвременно 

оборудвани класни стаи и кабинети, строг 

пропускателен режим, видеонаблюдение, 

изправност на спортни уреди, добра хигиена, 

периодични инструктажи и превантивни 

Делегиран 

бюджет, 

национални 

програми, външно 

финансиране 

постоянен 
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кампании, спазване на училищен правилник за 

работа в условиа на COVID- 19 или други 

извънредни обстоятелства. 

4.  Намаляване на конфликтните ситуации и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

Превенция на зависимости и агресивно поведение 

и на различни форми на дискриминация. 

Без финансиране постоянен 

5.  Поддържане на образователна среда, базирана на 

съвременните ИКТ за образование: оборудване на 

всяка класна стая с компютър, интерактивна дъска 

и мултимедия, безжичен интернет и училищна 

мрежа, обновяване (там, където е възможно) на 

съществуващите компютърни конфигурации с 

нови софтуерни и хардуерни компоненти и замяна 

на амортизираните с нови. Преинсталиране с 

актуална операционна система и Office пакет, 

функционалност на компютърните кабинети, 

пълноценно използване на компютърните 

конфигурации във всеки учебен кабинет и 

мултимедийните проектори в учебния процес, 

свободен достъп на ученици и учители в 

компютърните кабинети за работа по проекти. 

Делегиран 

бюджет, 

национални 

програми, външно 

финансиране 

постоянен 

6.  Оборудване на нов /6/ компютърен кабинет в 

Бизнесинкубатора, предназначен за часовете по 

компютърно моделиране в начален етап. 

Делегиран бюджет 2021-2022 г. 

7.  Връщане на старото училище (Бизнес инкубатор) с 

цел разширяване на така необходимата материална 

база с оглед на непрекъснато нарастващия брой 

ученици. 

Общинско 

финансиране 

постоянен 

8.  Текущи ремонтни дейности. Делегиран бюджет септември 
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9.  Участие в квалификационни форми и тиймбилдинг 

обучения семинари и др на педагогическия състав. 

Обучения на педагогическия персонал за работа с 

електронни ресурси и за създаване на такива. 

Делегиран 

бюджет, 

синдикати, 

община, РУО и др. 

постоянен 

10.  Разработване, класиране, реализиране и 

управление на проекти по различни национални и 

европейски програми, структурни и 

инвестиционни еврофондове. 

НП „Система за национално стандартизирано 

външно оценяване“. НП „Ученически олимпиади и 

състезания“, НП „Осигуряване на съвременна, 

сигурна и достъпна образователна среда“, НП 

„Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“, НП „Mотивирани 

учители и квалификация“, НП „Заедно за всяко 

дете“, НП „Oптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“, НП „Иновации в 

действие“, НП “Бизнесът преподава“, НП 

„Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, 

НП „Без свободен час“, НП „Подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците“, НП 

„Oбучение за ИТ умения и кариера“, НП „Oтново 

заедно“, НП „Профилактика и рехабилитация на 

педагогическите специалисти“, НП „Заедно в 

изкуствата и в спорта“ и др.  

Фондове на ЕС, 

МОН, община, 

финансиране от 

оперативни 

програми  и др. 

2023 – 2025 

година 

11.  Продължаване на работата по програмна схема 

„Училищен плод“. 

Включване в програмна схема „Училищно мляко“. 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

12.  Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, 

съобразно желанията на учениците. 

Делегиран 

бюджет, проекти 

постоянен 
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13.  Продължаване на традицията за провеждане на 

благотворителни Коледни и Великденски базари и 

други училищни инициативи. 

Дарения всяка учебна 

година 

14.  Отбелязване на бележити дати: национални, 

регионални и училищни празници (Паисиеви дни - 

патронен празник). 

Делегиран 

бюджет, 

самофинансиране 

всяка учебна 

година 

15.  Провеждане на вътрешноучилищни състезания, 

конкурси, викторини и др. 

Делегиран 

бюджет, 

самофинансиране 

всяка учебна 

година 

16.  Провеждане на спортни изяви: традиционен 

училищен спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания и др. 

Делегиран 

бюджет, 129 ПМС 

постоянен 

17.  Система за ритуализация на училищния живот: 

− знаме, лого, символи, ритуали, отличителни 

знаци, униформи, елементи, емблеми; 

− ученическо самоуправление, дни на ученика; 

− концепция за дигитална идентичност на СУ 

„Отец Паисий“: институционализирано 

портфолио, летописна книга, уебсайт, вестник, 

телевизия, страници в социални мрежи и 

видеоканали; 

− система за награждаване на учители: почетен 

знак на училището, почетно отличие, учител на 

годината, грамоти, награди; 

− система за награждаване на ученици: грамоти, 

награди, ученик на годината. 

Делегиран 

бюджет, 

самофинансиране 

всяка 

учебна 

година 

18.  Разработване и реализиране на училищна програма 

за кариерно ориентиране: тематични занятия по 

изготвен график, сътрудничество с ЦКО – 

Кърджали, включване на родителите при 

запознаване с различни професии, информационни 

кампании и срещи за избор на училище след 

Без финансиране всяка 

учебна 

година 
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основно образование. 

 

ЗЛАТКО ПРОФИРОВ АТАНАСОВ 

Директор на СУ „Отец Паисий“с природоматематическа насоченост - гр. Кърджали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

➢ ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 

5- И 6-ГОДИШНИ ДЕЦА 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 

С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 

ГРАД КЪРДЖАЛИ 

УТВЪРЖДАВАМ:………… 

ЗЛАТКО АТАНАСОВ 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

 

на подготвителна смесена възрастова група – 5- и 6- годишни деца. 

Програмната система е част от Стратегията за развитие на СУ „Отец Паисий“ с природо-

математическа насоченост, гр. Кърджали за периода 2021/2022 – 2024/2025 г., приета на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол №11/13.09.2021 год. и утвърдена със Заповед на Директора № РД -

13-633/13.09.2021 г. 

Програмната система е изготвена в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 4 от  Наредба №5 

от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

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. 

І. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие: 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие 

1. 1. Хуманноличностен 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. 
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ІІ. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

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

взето предвид минималният и максималният седмичен брой, определен от Наредба №5/03.06.2016 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 №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование. СУ „Отец Паисий“ използва електронния 

дневник на Shkolo.bg, където са налични тематичните разпределения по образователни направления, 

отчитащи интересите на децата и спецификата на образователната среда. Електронният дневник 

подпомага проследяването в реално време на постигнатите отделни компетентности и очаквани 

резултати от обучението, както и методите и формите за оценяване на постиженията на децата. 

IV. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Сътрудничество и взаимодействие между родители и училищна институция: 

1. Индивидуални срещи и консултативна дейност в удобно за двете страни време. 

2. Родителски срещи. 

3. Присъствие и активно участие на родителската общност в процеса на предучилищното 

образование. 

4. Електронни платформи за онлайн комуникация. 
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