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Настоящата Стратегия определя развитието на Средно училище „Свети Паисий 

Хилендарски“, с. Скалица за периода 2021 – 2025 година  в съответствие с приоритетите 

за развитие на образованието в Република България и принципите на общото европейско 

образователно пространство чрез оптимизиране организацията на дейностите и 

обновяване на технологиите, методите, средствата, които предполагат и нова визия за 

постигането на целите, поставени пред училищното образование.  

Стратегията за развитие на СУ „Св. П. Хилендарски“ за периода 2021 – 2025 г. 

отразява промените в страната ни в образователната политика след влизане в сила на 

Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни 

стандарти. Приоритетите в нея отчитат специфичните особености и традиции на 

училищната образователна среда и представят училищните концепции за качествено 

образование, основните принципи и целите, заложени в текстовете на ЗПУО.   

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и 

стандартите, заложени в следните референтни документи:  

 Конституция на Република България  

 Закон за предучилищното и училищното образование  

 Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

„Европа 2020“  

 Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“  

 Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система 

(2013 – 2020)  

 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката на Република България (2014 – 2020)  

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020)  

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020)  

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020)  

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015 – 2020)  

 Конвенция на ООН за правата на детето  
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 Закон за закрила на детето  

 Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016 г.   

 Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование, 2016 г.  

 Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, 2016 г.  

 Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 

08.12.2015 г., издадена от Министерството на образованието и науката, обн. ДВ,  бр. 

95 от 8 декември 2015 г.   

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната 

подготовка,(обн. ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г., издадена от 

Министерството на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.  

 Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 2016 г.   

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, oбн. ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в 

сила от 02.08.2019 г.    

 Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.   

 Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, в сила от 04.12.2015 г., издадена 

от Министерството на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г.   

 Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка, обн. ДВ, бр. 67 от  

26.08.2016 г.   

 Наредба за приобщаващото образование, обн. ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.   

 Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот 

Както и в целите на : 

 Национална програма „Иновации в действие“, МОН  

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта   

 Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“, МОН  

 Проект „Подкрепа за успех“, МОН  

 

В унисон с посочените документи в центъра на процеса на образование, възпитание и 

социализация се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности. В 
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съответствие с принципа за приемственост, стратегията е продължение на предходните 

стратегии и отразява основната цел и приоритетите на училищната образователна политика – 

осигуряване на качествено образование, непрекъснато надграждане на знания и умения у 

всички ученици и насърчаване развитието на способностите им в процеса на обучение и 

възпитание.  

Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището в 

периода 2021-2025 г., планира действия за реализация на желаните промени, интегрира 

действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието 

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

учениците, ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в процеса на 

обучение и възпитание на учениците. Нашите приоритети отчитат специфичните особености 

и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за европейско развитие на 

училището, изграждащо личности и творци. Нашият екип поема отговорност да провежда 

училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и творческото 

развитие на децата и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението. Отчетени са традициите и добрите практики в 

развитието на училището и новите изисквания, произтичащи от членството на България в 

Европейския съюз, което поставя нови и отговорни изисквания пред училищата. Те трябва да 

се утвърждават и развиват в условията на конкуренция и да отговарят на високите изисквания 

на бизнеса и пазара на труда. Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в 

промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване на 

новата мисия на училището: качествено образование, основано на личностния подход.  

 

Настоящата Стратегия за развитие на СУ„ Св. П. Хилендарски“, с. Скалица е  

разработена на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС. Тя обхваща 

периода от 2021 до 2025 година, като се актуализира при необходимост.   

  

СПЕЦИФИКА НА УЧИЛИЩЕТО  

Наименование на училището : Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“.  

Седалище на училището : с. Скалица.  

Официален адрес : 8645, с. Скалица, ул.“Христо Ботев“ 24,  

Сайт: https://souskalitsa.com 

 

 

https://souskalitsa.com/
https://souskalitsa.com/
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Историята на училището  

Според историческите сведения-спомени и най-вече летописната книга на 

училището около 1832/33г.по инициатива на някои по-будни скаличани и със съгласието 

на местните турци било разрешено българите от Каяджик да се учат на четмо и писмо. 

Възприето е от нашите предшественици и от онова, което е издирено като исторически 

извори, че Възрожденското светско българско училище датира от 1853г.  

Непосредствено след Освобождението на България от османско владичество започва 

изграждането на самостоятелна сграда за училище. В 1879г. изградили сграда близо до 

църквата наречено старото училище. От 1880г. децата вече учат в него. То е до четвърто 

отделение (4 клас). Обучават се момчета и момичета на брой около 50-60. Жените – 

учителки заемат своето достойно място още от началото на XXвек . След войните – 

Балканската, Междусъюзническата и 1-вата световна – броят на учениците нараства и 

старото училище не може вече да ги побере. 

През 1922г. се създава инициативен комитет и започва събирането на помощи и 

дарения(главно зърно, което продават), с които се осигурява първоначалната сума( 86000) 

за строеж на ново училище.. 

Построено само за 5 месеца въпреки големите трудности по осигуряването на 

необходимите финансови средства училището е със 7 класни и 2 учителски стаи. 

Следващата 1924/25г. учат 198 ученика – 4 отделения със 140 деца и 2 класа с 58 ученика. 

Открива се трети прогимназиален клас, полагат се матури и училището е наречено 

“Паисий Хилендарски”. 

Село Скалица се намира в един типично земеделски район . Ето защо през 1933г. в старото 

училище до църквата се открива земеделско училище със срок на обучение 2 години . 

Открива се и паралелка за момичета . Училището просъществува до 1950г. 

На 15 март 1938г. три дни след изборите сградата на училище „П.Хилендарски” се запалва 

и изгаря. Още същата година е построена нова , светла и просторна училищна сграда с 10 

класни стаи и две учителски , която е и настояща сграда на училището. От 1940 г. 

учениците вече се обучават в това просторно, ново училище. 

От създаването до настоящия момент училището в с. Скалица нито за момент не е 

затваряло врати. Грижа на училищното настоятелство е била да има добра материална база 

и финансиране, затова са съдействали то да бъде на няколко пъти оземлено, към което се 

прибавят и дарения така, че земята достига 1100 дка. През 1962 г. в сградата на бившето 
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земеделско училище, с каквото то се сдобива през 1934 г. и съществуваща и до днес, се 

открива професионално- техническо училище със срок на обучение две години. 

Учениците се набират от Ямболски окръг и в първите години болшинството от учащите 

са девойки. Изучават шивачество и готварство. Малко по-късно училището се преобразува 

в професионално- техническо по ремонт на селско-стопански машини. Провеждат се 

шестмесечни курсове за подготовка на трактористи и комбайнери. Такова просъществува 

до 1971 г. и опитите да прерасне в СПТУса неуспешни.  

През 1976 г. за директор е назначен дългогодишния учител Слав Бозаджиев. Под негово 

ръководство училището променя коренно облика си. Избените помещения са 

реконструирани и превърнати в съвременен ученически стол и кухня, открит е 

медицински кабинет, променя се обзавеждането. Обзаведено е модерно общежитие. 

От 1983/ 1984 г. училището става Единно средно политехническо училище-ЕСПУ с първа 

степен, а директор е Грозьо Грозев един от дългогодишните директори. 

Същата година е отпразнуван 150 г. юбилей на училището.То се сдобива с нови учебно-

технически средства, компютърен кабинет с 10 компютъра, модерна чуждоезикова зала. 

Врати отваря самостоятелна сграда за учебна работилница. За своята родолюбива дейност 

е наградено с орден „Кирил и Методий” І степен. Учебната 1990/91 г. училището вече е 

Средно общообразователно-СОУ, а от 1996 г. се открива СПТУ паралелка по селско 

стопанство към СОУ с. Скалица. 

Демографските процеси и ограничените икономически възможности дават своя отпечатък 

и от лятото на 1999 г. със заповед на Министъра на образованието и науката СОУ „П. 

Хилендарски” е преобразувано в основно училище. 

Продължаващото обедняване в района и невъзможността на семействата да 

дообразоват децата си до средната степен на образование, както и това, че с. Скалица е 

естествен географски център спрямо селата със затворени училища, подтиква към нова 

стъпка за преобразуване на училището. Обширните лозови масиви в този земеделски 

район създават добри перспективи за реализация на младите хора. След обсъждане на 

Педагогически съвет и по предложение на общинското ръководство на общ. Тунджа през 

2014 г. училището отново се преобразува в Средно общообразователно с професионална 

паралелка „Лозаровинар“, специалност „Лозаровинарство“. Училището разполага с 

модерен компютърен кабинет, лаборатория, в която  се извършва обучението по 

професионална подготовка.   Сградата на училището е санирана. Сменено е 

обзавеждането на класните стаи. Обновена е и малката сграда,  в която се обучават 
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учениците от начален етап. Училището е средищно, а от октомври 2016г. е и със статут на 

защитено. Има целодневна организация на учебния процес. 

От 01.08.2016г. влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищно 

образование. Това е причина за преобравуване на училището в Средно училище с 

професионална паралелка.  

В настоящия момент пътуват деца от Генерал Тошево, Голям Манастир, Межда, Савино, 

Меден кладенец, Миладиновци, Овчи кладенец, Маца, Полски градец, а в 

професионалната паралелка и от селата Ботево , Бояджик, Роза, Крумово. 

Преобладаващата вече ромска общност от учениците дава нов акцент в нелеката мисия на 

училището да образова, възпитава, приобщава и интегрира. 

От първи до седми клас обучението се провежда  по утвърдените от МОН учебни програми 

по общообразователна подготовка. Професионалното обучение се осъществява в 

гимназиална степен. Реализира се петгодишен курс /VІІІ – ХІІ клас/ в паралелки по 

професията „Лозаровинар“, специалност „Лозаровинарство“ без интензивно и без 

разширено изучаване на чужд език.  

С решение №584 от 20.08.2020г. на Министерския съвет Средно училище „Св. 

Паисий Хилендарски“ е одобрено за иновативно и работи по иновативния проект 

„Ученическо самоуправление в действие- успешен модел на съвременното българско 

училище“. 

  

  

  

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ  

Характеристика на училищната общност  

В Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица през учебната 2021/2022 

година се обучават 149 ученици от I до XII клас,по една паралелка за всеки клас. В 

училището работят 23 педагогически специалисти, от които:  

 Директор 

 Заместник-директор, учебна дейност 

 Заместник-директор, учебно творческа дейност  

4 учители начален етап; 

2 старши учители начален етап; 

2 учители прогимназиален етап; 



  8  

  

2 старши учители прогимназиален етап; 

6 учители гимназиален етап; 

3 старши учители гимназиален етап; 

Психолог, училищен 

От тях с ПКС общо: 14 

V ПКС – 5  

IV ПКС – 6  

III ПКС – 3  

9 са непедагогически: административен и помощен персонал.  

По проект: 

 ресурсен учител, логопед  

 образователен медиатор и социален работник. 

 

Материално-техническа и учебно-техническа база 

Училището се помещава в 3 сгради, основна сграда, малка за начален етап и учебна 

работилница непосредствено до учебното лозе за нуждите на професионалната паралелка. 

Сградата за учениците от НЕ разполага с 4 класни стаи и методичен кабинет. В основната 

сграда  има 8 класни стаи, 1 компютърни кабинет, кабинет по ресурсно подпомагане, тенис 

зала, столова. През 2019г. е изградена безжична мрежа по НП- ИКТ., която доставя 

интернет до всички сгради. В училището отоплението се осигурява чрез модерна 

климатична инсталация, която създава комфорт и през летните месеци. За съвременното 

обучение на учениците допринасят двата интерактивни дисплея, мултимедии по класните 

стаи, интерактивни дъски или с други технически средства за визуализация. За 

професионалното обучение - лаборатория по Технология на винопроизводството, 

оборудван интерактивен кабинет „Трактори и автомобили“, кабинет за занимания по 

интереси, медицински кабинет, както и самостоятелна стая за организиране на дейности 

на Ученическия съвет. Осигурено е видеонаблюдение. 

Педагозите в училището разполагат със служебни лаптопи и телефони. На учениците 

при ОРЕС се осигуряват лаптопи и таблети, дарени от общината, предоставени по проекти 

на МОН и по проект „С надежда за бъдеще“, към МИГ Тунджа, разработен от училището. 

Дигиталната осигуреност и професионалните педагогически компетенции на 

учителите са необходима предпоставка за образователна среда, кореспондираща с 
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повишаване на познавателната активност на учениците. Различните уеб-базирани 

образователни платформи и приложения дават възможност за осъвременяване на 

обучението и конструктивно общуване учител – ученик – родител. Така се улеснява 

пълноценният учебен процес в електронна среда и в условията на дистанционно обучение.   

  

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО   

  Да образова децата и да им помага да станат добри хора  

В духа на ценностите на хуманитаризма СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица 

дава възможност на всяко дете да развива собствения си потенциал, да търси нови 

хоризонти и да твори. Училището подкрепя и подпомага усилията на възпитаниците си да 

израснат като личности с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване 

и развитие на индивидуалността и креативността им.  

  

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Основен принцип на работата в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица е „Nihil 

de nobis, sine nobis“ – сентенция, предаваща идеята, че никое решение не трябва да се взема 

самостоятелно от един представител без пълното и пряко участие на всички членове на 

групата, засегнати от това решение. Екипът на образователната институция провежда 

политика на партньорство, диалог и сътрудничество с всички заинтересовани страни. 

Стремежът е училището да е увлекателно за учениците, вдъхновяващо за учителите, 

приобщаващо за родителите, създаващо среда за качествено училищно образование, 

основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за 

предизвикателствата на XXI век.   

  

ПРИНЦИПИ  

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите 

училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените 

четири приоритетни стълба в доклада на Европейската комисия по образование:  

 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 професионални 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”)  

Други принципи:  

 Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със 

законите и подзаконовите нормативни актове   

 Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни  

 Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на 

участниците в комисиите и предложенията на ПС  

 Актуалност – новите политики, свързани с образователната реформа и 

предизвикателствата на времето, да са определящи в образователния процес  

 Отговорност – учителят е отговорен за знанието на децата   

 Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности 

за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на 

стратегическите и оперативните цели  

  

SWOT АНАЛИЗ  

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ е наследник на стари културни и 

образователни традиции. Основната сградата впечатлява с красива художествена 

картина „Гроздоберачка“ на цялата западна стена , а дворното пространство е 

рационално разнообразено със спортна площадка, отделно обособен кът с фитнес 

уреди за малки и големи ученици по проект „С надежда за бъдеще“, площадка по БДП 

и забавни математически игри, изрисувани красиво от учителите. Благодарение на 

участието в проект „С Тунджа в сърцето-рестарт“ и екопроект „Мисли и живей в 

зелено“ по ПУДООС красиви алеи с пейки, беседка и маса с пейки „Фамилия“ красиво 

допълват тревното пространство и са любимо място за ученици и учители при 

формални и неформални срещи, прави го подходящо за провеждане на изнесено 

обучение и активен отдих на учениците. Тези предимства на външната среда 
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превръщат училището в привлекателен за учениците и родителите образователен 

център, съчетаващ традициите на миналото с перспективите на бъдещето.  

Силни страни:  

 Запазвайки работещите традиционни образователни практики, педагогическите 

специалисти хармонично ги съчетават с иновативни методи и техники за активно 

учене, които осигуряват повишаване на активността и мотивацията за учебна 

работа, възпитават критичност в мисленето и създават нагласи за взаимодействие 

и сътрудничество за успешно адаптиране към съвременния живот. Акцент се 

поставя върху ефективния подбор на дидактическия инструментариум в 

съответствие с възрастовите особености на учениците в различните класове и 

степента на постигане на образователните цели. Този модел на работа се прилага 

както към целия клас, така и се насочва към нуждите и спецификите на отделния 

ученик.  

 Развиването на дигиталната компетентност на обучаемите, отнасяща се до 

изграждане на критичност и увереност спрямо използването на съвременните 

технологии за информация и комуникация, е предпоставка за усвояване на 

основни знания по всички предмети от учебния план, както и за придобиване на 

умения за базово решаване на проблеми в различни житейски ситуации.  

 Постигнатите високи резултати на учениците в цялостния образователен процес 

осигуряват успешната им професионална реализация и адекватна социална 

адаптация.   

 Създават се оптимални условия за развитие на учениците от училището и за 

стимулиране на изявите им. 

 Преподавателската дейност в училището се осъществява от квалифициран екип, 

мотивиран да работи над професионалното си усъвършенстване. Много от 

учителите притежават квалификационни степени и са удостоени с награди за 

професионализъм и постижения.  

 От учебната 2020/2021 година започва реализацията на проект „Ученическо 

самоуправление в действие- успешен модел на съвременното българско 

училище“ по Национална програма „Иновации в действие“. Иновацията дава 

възможност за утвърждаване и развитие на гражданското образование, съобразен 

с профила на съвременния ученик, а контактите с други училища – ползотворни.  
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 В училището съществува и работи Доброволчески отряд към БМЧК –гр. Ямбол, 

който инициира и реализира дейности по собствени проекти и кампании в 

области като хуманитаристика, екология, гражданско и здравно образование и 

др.  

 Извършва се ползотворна съвместна работа с партньори от бизнеса със същото 

професионално направление „Лозаровинарство“ и с широк кръг държавни и 

обществени институции на територията на област Ямбол., така и на национално 

равнище. Това допринася за развитието на училището в неговата уникалност.   

 Съществува ритуализация на училищния живот, която съдейства за приобщаване 

на всички ученици, учители и родители към училищната общност.  

 Училището има опит в работа по редица национални програми и кампании и по 

проекти на национално и международно ниво, вкл. националните програми 

„Иновации в действие“,  „Оптимизация на училищната мрежа”, „Без свободен 

час”, НП-ИКТ, Националната кампания „Чиста околна среда”, Проект  

„Образование  за  утрешния  ден“,  Проект  „С надежда за бъдеще”, 

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, „Равен достъп до 

образование в условия на криза“ 

Дефицити   

 Поради преобладаващия ромски етнос, трудно се осъществява комуникация с 

родителите и настойниците на учениците в училището . 

 Липсата на физкултурен салон не дава възможност за пълноценно провеждане на 

часовете по физическо възпитание и спорт. 

 Някои от учениците не показват в пълна степен своя потенциал, като това 

рефлектира върху резултатите на НВО и ДЗИ поради недостатъчната мотивация 

и неосъзнаването на важността на образованието за успешната по-нататъшна 

реализация . 

Възможности  

 Търсене на финансиране за построяване на физкултурен салон по изготвен 

проект за реконструкция на съществуващи такива по стар проект от 80-те години 

но ХХ век. 

 Поддържане на мотивация за учене у учениците чрез модерна образователна 

среда, достъп до съвременни технологии, подходящи методи на обучение, 
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регулярно провеждане на общоучилищни кампании и инициативи като гаранция 

за повишаване на образователните резултати.  

 Установяване на по-тесни контакти с родителите. 

 Включване на учителите в различни форми на квалификация, с цел поддържане 

нивото на мотивираност и креативност, стремежа към самоусъвършенстване и 

желанието и необходимостта да отговарят на изискванията на съвременните 

тенденции в образованието.  

 Разширяване обхвата на интегриране на учебно съдържание от различни 

предметни области – напр. чрез развиване на традициите за проектно-базирано 

обучение, интегрирано с фирмите –партньори обучение в професионалната 

паралелка от първия и втория гимназиален етап на средната образователна 

степен и др.   

Опасности и рискове  

 Намаляване на броя на учениците поради демографски фактори.  

 Необходимост учебният процес да се осъществява в условията на епидемична и 

пандемична обстановка.  

 Пренебрегване на възпитателната функция на семейната среда от някои 

родители.  

 Икономическа миграция на родителите, водеща до непълноценност на семейната 

среда.  

  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

Ефективността от цялостната дейност на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ , с. Скалица 

е резултат от адекватно поставени цели и успешната им реализация. Динамиката на 

съвременния свят изисква знаещи и можещи личности, усвоили уменията, отговарящи на 

нуждите на XXI век. Това предопределя и основните стратегически цели на училището за 

бъдещо развитие да бъдат свързани с повишаване на авторитета му чрез изградена единна 

и ефективна система за управление, която да осигури качество на образованието и 

превръщането на институцията в търсена и конкуретноспособна.   

Стратегическите цели на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ са ориентирани към 

постиженията на образователните политики в страната ни и тези от Европейския съюз. 

Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общинските политики на 
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българското образование. Формулировката на целите в настоящия документ следва тази, 

заложена в Стратегията за развитие на училището през периода 2016 – 2020 година.  

Същевременно се взимат под внимание актуалното състояние и потребностите на 

човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като 

обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона.   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на качеството и ефективността на 

образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на 

развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. Създаване на подходяща 

среда, осигуряваща модерно образование и увереност за бъдещето.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Поддържане на оптимална организация на 

управлението, чрез която училището да продължи мисията си на средищен образователен 

център.   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Привличане на ресурси от общността и външната 

среда, участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз 

и тяхното реализиране.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Периодично обновяване на материалната и 

технологичната база на училището, подпомагаща осъществяване на съвременен 

образователен процес.  

  

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

Оперативните цели произтичат от стратегическите цели и принципите на 

училищното образование, както и от областите на наблюдение за изградена система за 

управление на качеството на образователната институция:   

1. Управление на институцията  

2. Управление на средата     

3. Управление на образователния процес   

4. Управление на процеса на възпитание и социализация   

5. Партньорство и сътрудничество на заинтересованите страни   

С приоритет при изпълнение на дейностите по оперативните цели се извежда 

мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата 

стратегическа цел, обвързана с повишаване качеството на образование в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ .  
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива 

система за ефективно управление на училището.   

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието   

Дейност 2: Инвестиции в образованието и финансови ресурси   

Дейност 3: Квалификационна дейност   

Дейност 4: Нормативно осигуряване.   

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на 

ученика към училищната среда.   

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика.   

Дейност 2: Изграждане на училището като социално място.   

Дейност 3: Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището.   

  

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление на образователния процес чрез внедряване на 

ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене.   

Дейност 1: Учебна дейност.   

Дейност 2: Оценяване и самооценяване.    

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик – учител; ученик – ученик.   

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението.   

Дейност 5: Надграждане на знания и умения.   

Дейност 6: Реализиране на високи педагогически постижения.   

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците.  

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 

на учениците.   

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност.  

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество. Разработване и 

утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, 
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създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите 

специалисти при работа с родители, ученици и общественост.   

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование.   

Дейност 2: Външно партньорство.   

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: Участие и разработване на проекти 

Дейност 1: Разработване и реализиране на проекти, разширяващи кръгозора и 

стимулиращи учениците да търсят и откриват нови решения по актуални теми от 

реалния живот.  

  

Конкретните дейности за реализация на стратегическите и оперативните цели следва 

да бъдат описани и актуализирани в Годишния план за дейността на Средното училище  

за съответната учебна година.  

  

АДМИНИСТРИРАНЕ   

Постигането на стратегическите и оперативните цели за четиригодишния период е 

обвързано с Плана за изпълнение на дейностите, в който са посочени приблизителната 

стойност и източниците на финансиране.   

Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на 

училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния 

процес. Част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не 

изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на меки мерки, политики и дейности.   

Дейностите, които предполагат финансови средства, се осигуряват от: делегирания 

бюджет на училището; целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета; 

собствени средства; средства от проекти и програми, финансирани от ЕС и др.   

 

Към Стратегията е разработен План за дейностите в изпълнение целите на същата. 

Предвижда се актуализацията на плана да се извършва при необходимост или на 

всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е 

приоритет на ръководството на училището с участието на Обществения съвет като орган 

за граждански контрол.  


