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НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
град ПЛОВДИВ
ЗА
ПЕРИОДА 2020/2021 – 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и
финансиране

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
на СУ ”Свети Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив
за периода от 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година
I. УВОД
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на СУ „Св. Патриарх Евтимий”, начините за реализирането му, както и
очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС, приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската стратегия за развитието на
образованието и на спецификата на образователната институция.
Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на
Образователната институция. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и
потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.
Стратегията на училището обосновава направленията за развитието му в условията на модернизация на българското образование и формулира целите,
задачите и възможните ресурси за тяхното реализиране.
Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.
Основание за разработване на стратегията е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо
качество на образователната и възпитателна дейност.
Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно
образование, Стратегия за развитие на системата на средното образование в Община Пловдив.
ІІ. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:


Стратегическа рамка за развитие на образованието и обучението в Република България на МОН (2021-2030)



Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС



Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;



Национална стратегия за учене през целия живот



Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;
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Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;



Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България



Стратегия за образователна интеграция на обучаеми и ученици от етническите малцинства



Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система



Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата ( 2021-2030)



Национална стратегия за детето



Национална стратегия за младежта



Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване



Закон за младежта;



Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";



Закона за закрила на детето;
Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на образованието. В унисон с посочените документи в центъра на

образователния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности.
ІII. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУ ”Свети Патриарх Евтимий”
Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането за устойчива образователна система, която осигурява знанията,
необходими за пълноценното интегриране на учащия, бъдещият млад човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията,
предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на
резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето. Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на
предучилищното образование. Има нови за подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните
ключови компетентности:
1. Общуване на роден език
2. Общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Обществени и граждански компетентности
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7. Инициативност и предприемачество
8. Културна осъзнатост и творчески изяви
Образователните институции в област Пловдив са основно под управлението на общинските администрации и съответно се издържат от общинския бюджет.
Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на обучаемите. Работи се и по множество проекти. Запазва се тенденцията за работа по проекти в област Пловдив.
Функционирането на образователните институции е в пряка зависимост от демографското развитие на населените места в областта. Структурите на
училищното и предучилищното образование са добре развити по цялата територия на областта. Осигуреността с преподаватели в образователните институции е
добра.
Наблюдаваната демографска тенденция за застаряване на населението оказва влияние и върху състоянието на педагогическите кадри. Разпределението на
педагогическия персонал по възраст потвърждава очертаната през 2020 г. трайна тенденция за намаляване на младите педагогически кадри в сферата на училищното
и предучилищното образование. Най-голям е броят на персонала във възрастова група от 45 г. до 55 г., следван от групата от 50 г. до 54 г., което пряко кореспондира
и с професионалния опит и продължителността на трудовия стаж на заетите в системата.
Състоянието на материално-техническата база на значителна част от общински училища е задоволително, но следва да се има предвид, че тя е изграждана
съобразно обществените и образователни потребности при други икономически и социални условия. Продължителната експлоатация, занижените през последните
години средства за ремонт, поддръжка, обогатяване и развитие, както и новите, нормативно дефинирани стандарти за високо качество на образованието чрез ДОС,
определят необходимостта от качествен скок за промяна на състоянието на материално –техническата база и нов управленски подход при решаването на проблемите,
свързани с нейното съвременно развитие. На територията на областта спешните ремонти, касаещи условията за безопасно обучение и труд на обучаемите и кадрите
на образованието за осъществяване на ефективен учебен процес са извършвани веднага. МТБ се поддържа и обновява според финансовите възможности на общината
и бюджетите на отделните учебни заведения. Ръководствата на общините и учебните заведения съзнават своята отговорност за опазване и доразвиване на материалнотехническата база, като в последните години насочват вниманието си към търсене и разработване на проекти за участие по програми с цел обновяване на същата.
Училището ни участва в проекти ориентирани към модернизиране на МТБ в духа на съвременните технологии и иновации.
Специфичните за региона образователни проблеми са следствие от необходимостта да се преосмислят акцентите на необходимите образователни промени
в страната и региона, а именно:
- На образователните институции все още не се гледа като на средище, предлагащо образователни услуги на обучаемите, млади хора и обществото;
- В мотивационната сфера на субектите и обектите на образованието все още не са установени връзките с въвежданите държавни стандарти, както по
отношение на формированията у обучаемите, така и по отношение на изискванията към професионалното поведение на учителя.
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Кратки исторически данни:
СОУ „Свети Патриарх Евтимий“ е приемник на създадената през 1942г. девическа гимназия „Царица Йоанна“. През 1945 г. колективът на гимназията взема
решение да се приеме за патрон на училището името на загиналата млада антифашистка Лиляна Димитрова. В продължение на 46 години с това име е известно
училището у нас и в чужбина. През 1950 г. II девическа гимназия се слива с част от учениците от I мъжка гимназия и ученици от I и III прогимназия. Създава се II
единно смесено училище „Лиляна Димитрова“. От 1958 г. до 1960 г. училището е републикански първенец във II и III национален преглед на училищата. През 1962
училището е обявено за образцово. От 20 ноември 1991 г. съгласно решение на Общинския съвет в Пловдив СОУ „Лиляна Димитрова“ се преименува в СОУ „Свети
Патриарх Евтимий“.
През 2000 г. със заповед на Министерството на образованието и науката начално училище „Стоян Загорчинов“ се присъединява към гимназия „Свети
Патриарх Евтимий“, оставайки обаче в своята сграда. От 2016 г. училището се именува СУ „Свети Патриарх Евтимий“.
Независимо чие име е носило училището през годините, то е поддържало стремежа към усъвършенстване на знанията, любознателността и българския дух у
младите хора.
В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. Според ЗПУО училището се определя като средно.
Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2021/2022

1597

61

2020/2021

1610

64

2019/2020

1637

66

2018/2019

1653

67

2017/2018

1655

68

2016/2017

1688

69

До учебната 2016/2017 година броят на учениците и паралелките расте, но след това броят им намалява, не поради липса на желаещи за прием, а
поради изпълнение на наложената държавната политика на МОН за поетапно преминаване на едносменен режим на всички училища в България и
приоритетно насочване на учениците завършили основно образование към професионални гимназии, без да се отчитат историята и традициите на всяко
училище, както и желанията и интересите на родители и ученици. Обликът на училището се характеризира със съчетаване на общообразователната,
непрофилираната и профилирана подготовка. Приемът на ученици в I, V и VIII клас по никакъв начин не е повлиян от демографския проблем и е факт, че нашето
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училище е изключително желано, като броят на кандидатстващите ученици и техните родители е винаги по-голям от възможния, който можем да осъществим. Не
се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето,
Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. Училището продължава да е едно от предпочитаните учебни заведения в общината с
доказалите своята перспективност профили. Традиция е учениците от училището да се класират на призови места в общински, областни и национални конкурси,
състезания и олимпиади. Чуждоезиковото обучение доказва своите възможности, по избор могат да се изучават четири европейски езика. Обликът на училището се
характеризира със съчетаване на общообразователната, непрофилираната и профилирана подготовка. Профилите „Обществени науки“, „Природни науки“ и „
Икономическо развитие“ се определят като предпочитани от учениците от цялата община.
По отношение на развитието на образованието през учебната 2021/2022 година профилите, по които се обучават учениците от гимназиална степен са
следните:
 Профил „ Обществени науки“ с разширено изучаване на испански език и задължителни профилиращи предмети история и цивилизация и География и
икономика
 Профил „ Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Георгафия и икономика и Английски
език
 Профил „ Природни науки“ с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Биология и здравно образование и химия и
опазване на околната среда
 Профил „ Природни науки“ с разширено изучаване на немски език и задължителни профилиращи предмети Биология и здравно образование и химия и
опазване на околната среда
За постъпилите през учебната 2020-2021 г. в VIII клас ученици профилираната подготовка се осъществява във втори гимназиален етап на средното
образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил, като всеки профилиращ предмет се състои от задължителни и
избираеми учебни модули:
От учебната 2020/2021 година в училището се обучават ученици във втори гимназиален етап в направленията:


Профил Хуманитарни науки със задължителните профилиращи учебни предмети български език и литература и история и цивилизации, немски език и
английски език;
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Профил Хуманитарни науки със задължителните профилиращи учебни предмети български език и литература и история и цивилизации, английски език
и география и икономика;



Профил „Чужди езици" със задължителните профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап, български език и
литература и история и цивилизации;



Профил Икономическо развитие със задължителни профилиращи учебни предмети: география и икономика, английски език, български език и литература
и информационни технологии;



Профил Природни науки със задължителните профилиращи учебни предмети биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и
български език и литература;
В последните години резултатите на националните външни оценявания след IV и след VII клас, както и на ДЗИ непрекъснато се повишават. Успехът по

всички предмети е над средния за областта и страната.
Резултати от НВО IV клас през учебната 2020-2021 година:

Български език
и литература

Математика

%

%

4а

91

84

4б

86

75,8

4в

89

81

4г

87

75,5

4 а-г

88

79

Клас

нашето училище

за страната

за областта
0

50

100
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СУ „Св. Патриарх Евтимий“ има резултати значително по-високи от средните за областта и страната през учебната 2020/2021.
58 % от учениците имат отлична оценка.,51 ученици са с над 90 т. по БЕЛ, а 46 ученици са с над 90 точки по Математика.
Резултати от НВО VII клас за 2020-2021 година:

Постигнат среден успех по БЕЛ НВО VII клас:
За училището : 80.07 точки
За областта: 54.50 точки
За страната: 53.86 точки
Постигнат среден успех по Математика НВО VII
клас:

Резултати от НВО X клас за 2020-2021 година

За училището : 71,12 точки
За областта: 38.70 точки
За страната: 37.94 точки
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Резултати на ДЗИ през учебната 2020/2021 година:
14% от учениците имат отлична оценка, 4 ученици са с над 90 т. НЯМА слаби оценки.

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
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СУ „Св. Патриарх Евтимий“ има резултати над средните за областта през учебната 2020/2021 и е в класацията ТОП 10 в Пловдивска област по среден успех
на ДЗИ.
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Тенденцията е към повишаване качеството на знанията и уменията на учениците в следствие от непрекъснатата квалификация на специалистите и поширокото навлизане на технологиите в образователния процес.
За планиране и изпълнение на Стратегията на СУ „Св. Патриарх Евтимий”, решаваща роля играе колегията на училището – педагогически и непедагогически
състав.
През учебните години състоянието на персонала е следното:

Учебна година

Непедагогически

Педагогически

Образователно-

персонал

персонал

квалификационна степен на

ПКС и научна степен

педагог. персонал
2020/2021

19

120

Висше – бакалавър, магистър,

Доктор – 4

доктор

І ПКС- 19
ІІ ПКС - 25
ІІІ ПКС- 19
ІV ПКС- 14
V ПКС- 21
БЕЗ ПКС - 18

2019/2020

23

122

Висше‒бакалавър, магистър и
доктор

доктор - 1
І ПКС-22/21
ІІ ПКС-26
ІІІ ПКС-5
ІV ПКС-25/26
V ПКС-21/22
БЕЗ ПКС - 22

2018/2019

23

121

Висше‒бакалавър, магистър и

Доктор - 1

доктор

I ПКС ‒ 18
II ПКС ‒ 28
III ПКС ‒ 2
11

IV ПКС‒ 11
V ПКС ‒ 37
2017/2018

23

121
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SWOT – АНАЛИЗ

-

-

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

ВЪНШНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Квалифициран педагогически персонал;
Успешна реализация на план-приема на ученици;
Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години,

Съчетаване на традиционни методи на обучение с иновативни методи,

делегиран бюджет;

в синхрон с новите изисквания на съвременната младеж и политиките

Мотивирани ученици, подбрани с конкурс;

на МОН

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни

-

Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади,

Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети;

Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;
Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на допълнителни
класни стаи;

Висока мотивация на ученици, учители и родители за участия в национални

-

конкурси, ДЗИ;

-

Включване на учителите в различни форми на квалификация;

използвайки технологиите като инструмент за образование и обучение

и международни състезания и конкурси;

-

Предоставяне на качествено образование;

което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на

планове, отговарящи на интересите на учениците;

-

-

Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;
Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите
съветници на ученици и родители;

-

Утвърждаване на традиции и символи на училището.
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-

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

ВЪНШНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Използване на съвременни технологии за обучение и комуникация;

-

Добри образователни традиции;
Приемственост между поколенията
Високи образователни резултати при НВО и ДЗИ, висок процент на прием в

включване

на

родителите

в

училищния

живот

и

възпитателно-образователния процес

Съвместна работа по проекти на учители и ученици;
Стратегическо местоположение на училището в централната градска част;

Активно

-

Привличане на силно мотивирани, талантливи и амбициозни ученици
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при
взаимодействието им с пътната система като участници в движението
по пътищата

като неразделнаа част от възпитанието на децата,

реализирано в системата на образованието и в семейната среда;

престижни профилирани гимназии и във ВУЗ;

-

Много добре изграден и квалифициран учителски колектив;
Добри традиции в чуждоезиковото обучение;
Профилиране на обучението в гимназиалния етап;
Много добра реализация на зрелостниците във ВУЗ;
Високо мотивирани родители и ученици;
Ученическо самоуправление- ученически парламент;
Добра материална база –специализирани кабинети по природни науки,
оборудвани със съвременни технологични учебно-технически средства,
многофункционална спортна зала и компютърни кабинети;

-

Афинитет към иновациите;
Символи и ритуали в училищния живот –знаме, емблема, униформи;
Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба
Работеща и ефективна система за комуникация между ръководство, учители
и администрация в платформата на Microsoft Office 365тм

13

-

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

ВЪНШНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Създаване и работа в иновативни STEM – профили
СЛАБИ СТРАНИ

-

Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици;
Нарастване на броя на обучаемите с неадаптирано и социално неприемливо
поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия

-

Недостатъчен брой класни стаи

-

Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети
Липса на добри условия за извънкласни дейности
Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни
практики на комуникация

-

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Недостиг на финансиране
Намаляване броя на учениците, поради изпълнение на държавната
политика на МОН за преминаване към едносменен режим на обучение

-

Намаляване на мотивацията у учениците за учене
Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от
педагогическия персонал

Недостатъчна квалификация на учителите по отношение на интегрирането
на обучаеми със СОП и корекция на рискови обучаеми, предвид повишаване
на броя им
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ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 2020 – 2024 ГОДИНА
Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат. Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението, естественият
резултат ще бъде те да се научат да учат.
„Осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата и учениците – главна ценност в образователната система, за максимално
разгръщане потенциала на всяко дете и ученик, и възможност за пълноценна социална реализация въз основа на българската и европейската традиция.
Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови
да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране. ”
Ж. Делор, емблематичният доклад на
ЕК “Образованието – скритото съкровище”,1995.

„Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. Накарай ме да го направя и ще се науча.“

Отчитайки, че бъдещото управление на страната и света ще е в ръцете на сегашното младо поколение, съвсем логично е да се постави въпроса за неговата
подготовка и способност да преодолява предизвикателствата на времето.
Образованието трябва да формира креативност и умения за справяне с нестандартни задачи и ситуации, то трябва да приучава младите хора към способности
за оцеляване в критични ситуации, развитие на социално отговорна организационна култура за БДП, да възпитава социални добродетели и уважение към законите,
да внушава и утвърждава разбирането, че ученето е процес, продължаващ през целия живот.
Дигиталният прогрес през последните няколко десетилетия вече промени начина, по който работим. И макар да причини изчезването на някои работни
места, той доведе до създаването на цели нови индустрии и много нови професии.
Същото ще се случва и през следващите години. Бързо развиващите се технологии силно ще повлияят на кариерното развитие на младите хора и на това,
което ще работят в бъдеще.
Училището осигурява задължителна подготовка, съчетана с профилирани класове за природни, обществени науки и икономическо развитие с интензивно
изучаване на английски, немски и испански език по съответните държавни образователни стандарти.
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Новата мисия на училището е в унисон с приоритетните области очертани от стратегическата рамка на МОН за развитие на образованието и обучението в
Република България:
1.

Мотивация за учене и пълноценно участие в образователно-възпитателния процес.

2.

Знания, умения, ценности, таланти и потенциал.

3.

Реализация в професиите на настоящето и бъдещето.

4.

Превръщане на ученето през целия живот в реалност.

5.

Мотивирани и креативни учители.

6.

Образователни иновации и дигитални трансформации.

7.

Образование за устойчиво развитие.
МИСИЯ

1.

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Стратегическа рамка

за развитие на образованието и обучението в Република България“(2021-2030), както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата
на времето, в което живеем.

2.

Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в

партньорство с Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

3.

Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и дигитални компетентности, и тяхното практическо приложение

в целия образователен процес от всички участници в образованието.

4.

Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

5.

Изграждане на стабилни партньорства с различни регионални, национални и международни институции в областта на образованието, възпитанието

и социализацията и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

6.

Възпитаване и изграждане на мотивирани, уверени и знаещи млади хора, притежаващи необходимите социални умения за общуване и правилно

поведение в обществото.

7.

Изграждане на ценностна система на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на

конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
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8.

Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен здравословен и природосъобразен начин на живот.

9.

Прилагане на национални политики и практики за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата.

ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Св. Патриарх Евтимий” като благоприятна среда за образование, възпитание и формиране личността на ученика като
гражданин на демократично общество – българско и европейско, като отговорна, свободна и инициативна личност, познаваща и зачитаща националните
и общочовешки ценности, подготвена да се справи с предизвикателствата на съвременния динамичен и технологичен свят.
Педагогическият екип е от висококвалифицирани специалисти, отворени към иновациите, проявяващи толерантност и креативност в общуването,
прилагащи творчески подход в осъществяване на образователно възпитателния процес за приобщаването на младия човек към проблемите на град Пловдив и
реализирането му като гражданин на България и света.
СУ „Св. Патриарх Евтимий” е съвременно модерно училище, училище на бъдещето, което е:


Център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците;



С престижна позиция като едно от водещите училища в града

и в което качествената подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите от нея.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Ефективна и прозрачна управленска дейност.
- Висок професионализъм на педагогическия екип.
- Високо развитие на: езиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии, природните науки и
подготовката по всички други предмети.

- Запазване на традициите в обучението и пълния капацитет при прием на нови ученици в училището.
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
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- Уважение

към институциите и добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на

образованието и възпитанието на младите хора.

- Респект към училището чрез продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот;
- Приоритетни за развитието на нашето училище са училищните политики, които подкрепят и осъществяват гражданско, здравно и екологично образование.
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.
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ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
Осигуряване на качествено основно и средно образование в съответствие с ДОС, основано на фундаменталните човешки права и ценности на гражданите
на демократичното общество, съобразено с образователните стратегии на ООН, ЮНЕСКО и Съвета на Европа;

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:
I ОБЛАСТ : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

ПОДЦЕЛИ

ЦЕЛ І: УПРАВЛЕНИЕ НА

А.

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

нормативна уредба за изпълнение

Създаване

ДЕЙНОСТИ
на

1.Анализ и актуализация на стратегията за развитие на училището

вътрешна

2.Актуализация на вътрешноучилищните документи спрямо
промените в нормативната база на национално ниво;

дейностите по цели, свързани с
качеството на образование

Б. Подкрепа на образователното и

1.

1. Образователна подкрепа на всеки ученик – ученици със СОП,
таланти и заложби, с обучителни затруднения, ученици от уязвими

личностно развитие на учениците –

групи.

Приобщаващо образование
2.

2. Изграждане на система за екипна работа с други учители,
педагогически съветник, социални работници, обществени
възпитатели и др.

3.

3. Участие в национални програми и проекти.

4.

4. Превенция на отпадането от училище.
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1. Приемане, утвърждаване и публично оповестяване на вътрешните

В. Прозрачност на управлението

нормативни актове
2. Запознаване на родители и ученици с политиките и
вътрешноучилищните документи, действащи в СУ „Свети Патриарх
Евтимий“
3. Представяне на изискуемата документация в срок и коректно в
РУО и МОН
4. Отчитане и анализ на изпълнението на вътрешно училищните и
държавните нормативни актове и изисквания
1.
ЦЕЛ ІІ: УПРАВЛЕНИЕ НА

А. Планиране, подбор и развитие на

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

персонала

1.Политика за подбор при назначаването на персонала – млади и
висококвалифицирани учители и желаещи да се квалифицират;

2.

2.Правила и процедури за атестиране на персонала /по критерии,
приети от ПС/;

3.

3. Договор със служба за трудова медицина, оценка на риска на
работното място, анализ и оценка на здравното състояние на
служителите и оценка на работната среда и трудовия процес.
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Б. Повишаване квалификацията на

1. Изготвяне и приемане на дефицити; правила за участие на персонала

учителите и придобиване на нови

в квалификационна дейност и план;

компетенции и умения.

2. Оказване на подкрепа и помощ на нови учители или други членове
на персонала;
3. Стимулиране на персонала за повишаване на личната квалификация
и придобиване на ПКС, за иновации и за създаване и популяризиране
на добри практики;
4. Морално и материално стимулиране на висококвалифицирани
педагогически специалисти, които споделят добри практики и
работят за издигане имиджа на училището;
5. Участие в НП ”Квалификация на педагогическите специалисти”,
проекти по национални и международни програми и проекти.
6. Повишаване квалификацията на учителите във връзка със
секторната стратегия на МОН за безопасно движение по пътищата.

ЦЕЛ ІІІ: УПРАВЛЕНИЕ НА

А. Създаване на условия за участие

ФИНАНСОВИТЕ И

в национални, европейски и други

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

международни
проекти.

програми

Разработване

и
на

1.Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.
2.Квалификация на екипите по разработване, управление и
мониторинг на проекти.
3.Участие в национални програми на МОН и др.

училищни проекти

Б.

Осигуряване

законосъобразно,
целесъобразно

на

икономически
и

управление на бюджета

прозрачно

1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в
училището спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО;
2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна
уредба съвместно със Синдикатите в училището
3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от
бюджета и извънбюджетните приходи;
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4. Разработване на процедури по постъпване и разходване на
извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и
други;
5. Законосъобразно планиране и провеждане на процедури за отдаване
под наем на имоти-публична общинска собственост с участието на
юридическа помощ и подкрепа от Община Пловдив;
В. Привличане на алтернативни
източници
осигуряване

за

финансиране
на

условия

и
за

подобряване на МТБ на училището

1. Търсене на възможности за финансиране и осигуряване на условия
за масово използване на информационните технологии в учебния
процес.
2. Привличане на дарители и спонсори чрез Училищното
настоятелство, Обществения съвет и др. източници за подобряване на
учебната среда и МТБ.

Г.

Разширяване,

поддържане на МТБ

опазване,

1. Работа по привличане на спонсори.
2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.
3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите
нови сгради и осигуряване на нужния брой класни стаи.
4. Естетизация на училищния двор.
5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.
6. Ремонт на училищната библиотека.
7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.
8. Текущи ремонти на физкултурния салон и съблекалните към него.
9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.
10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни
стаи.
11. Осигуряване на нови компютри.
12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение –
проектори, мултимедийни дъски и приложения.
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13. Създаване на условия за подготовка и отдих на учителите.

ЦЕЛ ІV: ПОДОБРЯВАНЕ НА

А. Създаване на партньорства с

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С

НПО.

ДЪРЖАВНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ

-

ПУ „Паисий Хилендарски”
Медицински университет – град Пловдив
Аграрен университет – град Пловдив
АМТИИ
Център за творческо обучение
Регионален исторически музей
Етнографски музей
Природо-научен музей
Дом на учителя
Други училища
Други

Б. Укрепване на функциите на
Обществения съвет като партньор

Активно

Училищното

участие

на

настоятелство

в

училищния живот
Г.

Участие

на

- общи за училището
- допълнителни за класа

в училищното управление
В.

1. Родителски срещи

- индивидуални, по определен повод
2. Единна система за ефективно партньорство на училището и
семейството в областта на образованието.
3. Развитие на социален диалог училище – семейство.

училището

в

проекти.
Д. Работа с родителската общност
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II ОБЛАСТ : ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

ПОДЦЕЛИ

ЦЕЛ І: ОБУЧЕНИЕ

А.

(ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ)

центриран подход в обучението

Прилагане

ДЕЙНОСТИ
на

личностно

1.

Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез

качествено обучение.
2.

Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на

учениците.
3.

Организиране

и

провеждане

на

вътрешноучилищни

състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.
4.

Привличане в училище на мотивирани ученици чрез

провеждане на целенасочена рекламна кампания.
5.

Съвместна работа по образователни проекти.

6.

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.
7. Приобщаващо образование
8. Прилагане на компетентностен подход в обучението.
Б. Доразвиване и създаване на нови
професионални учебни общности в
училище с цел екипна работа и
проекто-базирано

обучение

за

иновации

дигитални трансформации.

интегрирани знания по различните учебни предмети;
2. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката - Проектно
учене.
3. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа

развитие на умения на 21-ви век.
Образователни

1. Провеждане на открити уроци за споделяне на добри практики и

и

дейност в училищната общност;
4. 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;
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5. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и
използване на методите за обучение чрез активни дейности;
6. Развитие на образованието и обучението в иновативна среда и
насърчаване на иновациите във всички сфери на училищния живот.
7. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез
дигитални ресурси.

ЦЕЛ II: ОЦЕНЯВАНЕ НА

А. Оптимизиране на системата за

1.Изработване и използване на система от конкретни измерими цели,

УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

оценяване

показатели за оценка, очаквани резултати.

НА НАПРЕДЪКА ИМ

обучението на учениците.

на

резултатите

от

2.Използване на саморефлексията в час като обратна връзка с учениците.
3. Оценяване на учениците съобразно компетентностният подход.

Б.

Отчитане

на

напредъка

и

индивидуалното развитие на всеки

1.Текущи изпитвания за установяване входното и изходно равнище,
НВО- IV кл. и VII кл., ДЗИ- XII кл.

ученик

В. Определяне на дефицитите и

1. Анализи на входящите и изходящите текущи изпитвания ,

отстраняването им

консултации и включване в проекти

Г. Популяризиране на успехите на

Отразяване на постигнатите успехи в общественото пространство –

учениците

резултати от НВО, ДЗИ, национални олимпиади, състезания, прием на

училището.

и

дейностите

на

наши ученици във ВУЗ.
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ЦЕЛ III: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И

А. Насърчаване на интересите и

1. Проектно-базирано обучение

ПОДКРЕПА

развитие на творческите заложби на

2. Работа по проекти.

учениците

3. Участие в различни занимания по интереси на учениците, според
техните заложби и дефицити.

Б.

Осигуряване

на

допълнителна

oбща

подкрепа

и
за

1. Консултации
2. Екипи – ОПЛР и ДПЛР

личностно и кариерно развитие на

3. Планиране, координиране и подобряване на работата за преодоляване

учениците

на тормоза в училище/ превенция
4.Използване на дейностите по интереси като механизъм за приобщаване
на учениците, коригиране на поведението им и противодействие на
насилието, агресията и тормоза.
5. Подкрепа и мотивиране на учениците с цел постигане на по-високи
резултати на НВО и ДЗИ.
1. Срещи с родители за запознаване с проблема и представяне на

В.

Превенция

училищен

за

тормоз

кибертормоз,

правилата за работа с интернет платформи.

и

2. Разяснителни брошури на интернет страницата на училището

интернет

3. Включване на подходящи теми в учебното съдържание и в ЧК.

зависимости

4. Следване на училищната политика за ненасилие и сътрудничество чрез
прилагане на механизъм за превенция на училищния тормоз.

Г.

Формиране

отношения

и

и

развитие
нагласи

на
за

здравословен и природосъобразен
начин на живот.

1. Работа по проекти свързани с опазване на околната среда и собственото
здраве, както и здравето на околните.
2. Участие в кампании посветени на здравословния начин на живот и
устойчивото развитие.
3. Провеждане на обучителни семинари по метода „ Ученици обучават
ученици“
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Д. Реализация в професиите на

профилираните паралелки след завършено основно образование.

настоящето и бъдещето
ЦЕЛ ІV:ПРОФЕСИОНАЛНО

А.

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ

педагогическите специалисти.

Подкрепа

и

развитие

Иновативно, качествено и привлекателно образование и обучение в

на

1. Проучване на дефицитите и нагласите, потребностите от квалификация
на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан
резултат, съобразно придобитите нови компетентности.
2. Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и План
за КД.
3. Оказване на помощ на нови учители или други членове на персонала.
4.

Стимулиране на персонала за иновации и за създаване и

популяризиране на добри практики.
5. Изработване на критерии за поощряване на педагогическите
специалисти с морални и материални награди за високи постижения в
предучилищното и училищното образование (чл.246 (1) от ЗПУО).
6. Насърчаване на мотивирани и креативни учители.
Б. Повишаване квалификацията на
педагогическите

специалисти.

Насърчаване на ученето през целия
живот.

1. Правила и процедури за атестиране на педагогическите специалисти и
оценяване на резултатите от труда по критерии, приети на ПС.
2. Договор със СТМ за оценка на риска на работното място, анализ и
оценка на здравното състояние на служителите и оценка на работната
среда и трудовия процес.
3. Създаване на възможност за повишаване на професионалноквалификационната степен за всеки член на педагогическата колеги
4 Участие в НП ”Квалификация на педагогическите специалисти”
5. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:
-

повишаване

на

квалификацията

на

дългогодишните

педагогически кадри;
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-

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;
-

приоритетно привличане на учители –бивши възпитаници на

училището.
6.

Провеждане

на

тематични

ПС

с

цел

повишаване

на

учителите

от

вътрешноучилищната квалификация.
7.

Осъществяване

на

сътрудничество

между

училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен
на добри педагогически практики.
8.

Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически

средства и други необходими пособия.
9.

Използване на интерактивни методи на обучение.

10.

Използване на информационните технологии в процеса на

обучение по всички предмети.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

-

Чрез средства от бюджета на училището.
Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.
Чрез кандидатстване по проекти.
Чрез дарения.
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