
 

ОТЧЕТ 

  

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ НА 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“С. СКАЛИЦА, 

 ОБЩ. ТУНДЖА ЗА ПЕРИОДА 2016 -2020 Г. 

 

През изминалите учебни години 2016–2019 г. в  Средно училище ”Св.Паисий Хилендарски” 

с.Скалица се работи за постигане на стратегическите цели, чрез поставените конкретни цели  в 

Плана за действие към стратегията на училището, а именно: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в 

съответствие с  изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на 

образованието в Република България за отваряне на европейското образование към 

света 

2.  Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност, 

грамотност  в областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност 

3. Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда 

4. Развиване и поддържане на физическа работоспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот 

5. Модернизиране на материалната база и финансова обезпеченост на стратегията 

 

На базата на тези цели в  изпълнение на план-приема за нови паралелки в начален,   

прогимназиален етап и гимназиален етап, с цел обхват и намаляване дяла на преждевременно 

напусналите образователната система, в СУ «Св. П. Хилендарски» с. Скалица се организират  Дни 

на отворените врати за постъпващите в начален, прогимназиален и гимназиален етап ученици, 

както и за техните родители. 

Използват се   иновационни методи и технологии в процеса на обучение с цел повишаване 
ефективността на учителския и учениковия труд и оценките по  учебни предмети и общия успех, 

за мотивиране на учениците да продължат в следваща образователна степен. 

Учениците се представиха добре на изпитите за Национално външно оценяване в четвърти  

клас и на ДЗИ в дванадесети клас. Доброто представяне на дванадесетокласниците се оправда и с 

приема на ученици  от училището в две поредни години  във  Аграрен университет  гр. Пловдив. 

За постигане  на добри резултати активно се използват  изпитните формати  за проверка на 

знанията  при учениците в 4-ти, 7-ми и 12 клас. 

Редовно се въвеждат  текущи оценки, забележки и отсъствия в електронния дневник за всеки 

ученик.  

В изпълнение на дейностите за намаляване на дяла на учениците със слаби постижения в СУ 

село Скалица редовно се провеждат  консултации по всички учебни предмети по предварително 

изготвен график. Прилага  се  диференциран подход към изоставащите ученици в учебните часове 

и в часовете за консултации. 

За приобщаване на учениците от ромският етнос към образователния процес се провеждат 

допълнителни консултации. Всички ученици са включени към разнообразни проекти—твоят час и 

т.н., целящи ограмотяване,  повишане на тяхната успеваемост, както и развиване на техните 

умения и заложби. 

Гарантира се равен достъп до качествено образование за учениците със СОП и от 

етническите малцинства. При работа с учениците със специални образователни потребности 

учителите изготвят индивидуална програма за обучение според възможностите на конкретното 

дете. Поддържа се  непрекъсната връзка с родителите и с ресурсния учител. През последните две 



години в училище успешно се интегрираха трима ученика със СОП, които бяха изведении от 

дейности с допълнителна  личностна подкрепа към дейности с обща подкрепа. 

Оказва се  постоянна  подкрепа на деца в неравностойно социално положение. В училище е 

създаден Доброволчески клуб към БМЧК, който извършва превантивна дейност по различни 

кампании. 

 

За осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност, 

грамотност в областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност се  подобрява  

ефективността на ОВР  в  учебния процес в СУ Скалица като непрекъснато се  повишава 

професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри чрез 

организиране на обучения: НП „Мотивирани учители“ 2019; НП „Квалификация“ 2019 

Използват се интерактивни методи за стимулиране на учениците за изготвяне на презентации 

по определени теми, което да допринася за повишаване на знанията и интереса  им в дадена 

област. Активно се въвежда  ИКТ в обучението по всички предмети.  Акцентира се върху 

способностите за самостоятелното намиране на информация и нейното правилно използване. 

Работи се по: НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ и „Образование за утрешния ден“. Обучението 

по чужд език за учениците от ІІ  до ХII клас е в съответствие с новите учебни програми на МОН.  

Актуализира  се редовно училищния сайт и фейсбук страницата на училището. Отразяват  се 

събитията и значимите постижения с цел популяризиране и утвърждаване имиджа на училището 

сред обществеността и в средствата за масова информация. 

  С цел изграждане на активна позиция за участие в училищния живот у учениците  си създават 

навици за самостоятелност, самоконтрол и самооценка на собствените постижения.  Разширяване  

се техния кръгозор и ориентацията им  в  съвременния свят. 

Утвърждава се  създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и 

родители с цел положителна промяна в отношението към  институцията училище. 

В тази връзка допринася и Обществения съвет в училище. 

 

По отношение на дейностите свързани с естетическия усет на учениците и 

заобикалящата ги среда в СУ Скалица се показва  практическата приложимост на учебното 

съдържание като се  поставя   ученика в активна позиция по отношение на знанията и  се създава 

по-добра мотивация за учене; 

 Издига се нивото на учениковия и учителски труд, чрез подобряване на условията на обучение 

и труд. 

 Издига се ангажираността на учениците в процеса на тяхното обучение. Акцентува се на  

екологичното възпитание, здравното възпитание, гражданско образование и кариерното 

развитие. 

 Честват се  празници, провеждат  се  училищни тържества и отбелязват се годишнини и други 

мероприятия по класове, организирани съвместно с родителските активи на класовете на  

местно ниво. 

В СУ»Св.П. Хилендарски» е сформиран Ученически съвет, който осъществява дейностите по 

ученическо самоуправление. Дейностите  са свързани с: 

 формиране и развитие на социалните качества у учениците – умения за работа в екип, 

толерантност, солидарност. 

 стимулиране творческите изяви на учениците и участията им в конкурси, фестивали и др. 

 добри изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта на общинско 

и областно и националнониво. 

 Извършване на социална дейност, изразяваща се в подпомагане с хранителни продукти, дрехи  

и оказване на помощ на възрастни хора в населените места от които пътуват учениците.  

 

Във връзка с развиването  и поддържане на физическа работоспособност на учениците  и 

подготовката им  за активен и здравословен начин на живот в училище е 

 Осигурено качествено медицинско обслужване. 

 Създадени са условия за рационално хранене, съобразено с действащите норми и изисквания. 



 Осигурен е пропускателен режим. 

 Извършва се координация и сътрудничество в работата на класни ръководители, учители и 

родители, социални институции, кметсква  по проблемите на формиране на  учениковата 

личност. 

 Учениците участват в спортни дейности, училищни турнири, състезания, които допринасят  за 

превенция срещу нетолерантността, насилието, агресията, употребата на цигари, алкохол и 

наркотици. 
 
По отношение на модернизирането на материалната база и финансова обезпеченост на 

стратегията  непрекъснато се обогатява материалната база, в посока на използване на новите 

технологии в образованието и създване на учебна база на професионалната паралелка по 

лозаровинарство. 

- Разширява се  и се  утвърждава  дейността по проекти от европейските структурни фондове, 

както и по проекти на  ОП „НОИР“- „Твоят час“; проект „Хоризонти“ ; „Подкрепа за успех“, 

ОП „Околна Среда 2014-2020г.“ с цел привличане на средства за реализиране на основните цели 

на училището. 

- Задоволяват се  специфичните  интереси и потребности на учениците чрез ефективно 

използване на наличната материално-техническа база (МТБ) - НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“; 

- Активно се използват   възможностите, които се предоставят от МОН и други ведомства за 

работа по проекти, касаещи подобряване качеството на образователния процес - НП 

„Иновации в действие“ 2019;  
- Установяват се  по-тесни контакти с фирми за съвместни дейности с цел подобряване на 

материалната база в училище. 

- Подобряват се  дейностите по финансово осигуряване на училището за  реализиране 

стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета на общината, така и  от собствени 

средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения. 

- Подобрява се процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, ефективно 

и ефикасно разходване на ресурсите. 

- Използват  на извънбюджетни средства за дофинансиране на дейностите по реализиране на 

стратегията, участва се в целеви програми.   

- Задълбочават се  контактите на училището с обществени организации и институции,  

отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.  

В   Средно училище ”Св.Паисий Хилендарски” с.Скалица се работи за създаване на 

привлекателна обкръжаваща среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на учебния 

процес и привличане на ученици. 

Утвърждава се  облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник. 

 

 

 


