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Стратегията за развитие на СУ „Св. Паисий Хилендарски” се основава на принципите и 
насоките на Закона за предучилищно и училищно образование и стандартите по прилагането 
му, приоритетите на МОН и на РУО - гр. Благоевград, спецификата на СУ „Св. Паисий 
Хилендарски”- с. Абланица и общински план за развитие на община Хаджидимово 2020-2024 
година

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Епохата, в която живеем и се реализираме като личности, се определя като епоха на 
глобализация. Динамичното развитие на модерните технологии налага промени във всички 
сфери на човешкия живот, в това число и в сферата на образованието. Революцията в 
информационните технологии разкрива неподозирани възможности за обмен на информация и 
усвояване на знания, преобразява представите ни за комуникация във времето и 
пространството

Именно затова през последните години образованието се утвърждава като една от темите с 
най-голямо обществено значение. В съзнанието на повечето от нас то се оформя като нов 
национален приоритет. В този смисъл от изключителна важност се явява необходимостта от 
предефиниране на целите на българското училищно образование, с оглед на новите 
изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на 
висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз.

Четиригодишната стратегия за развитие на СУ „ Св. Паисий Хилендарски” -  с. Абланица е 
основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът). И 
всяка идея е осмисляна през призмата на тази ценност. Стратегията се явява естествен резултат 
от осъзнатата необходимост за промяна и адекватен отговор на реалностите и актуалните 
тенденции в развитието на модерното общество. В изработването й е вложен опитът на 
педагогическата колегия и административното ръководство. Основните приоритети отчитат 
специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят 
нашите виждания за европейско развитие на училището.

Екипът ни поема отговорност да провежда политика, в която водеща роля имат животът и 
здравето на децата и младите хора, образование и възпитание, ориентирани към адекватно на 
динамичната глобална общност развитие на личността чрез осигуряване на равен достъп и 
качествено обучение, чрез провокиране на мисленето и мотивиране на самостоятелността, 
формиране на практически умения и иницииране на желание за изява на собственото Аз. 
Колегията се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и 
отчетност на управлението -  ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗМИНАЛИЯ 94 ГОДИШЕН ПЪТ НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО СРЕДИЩЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 
ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПОКОЛЕНИЯ УЧЕНИЦИ

Кратки исторически данни:
Средно училище “ Св. Паисий Хилендарски” съществува още от паметната 1925 

година, когато в село Абланица е открит нов дом на духовността -  Държавно светско 
първоначално училище с патрон -  Отец Паисий. През 1963 -  1964 година прераства в основно, 
а по предложение на Общински съвет -  село Хаджидимово и РИ -  Благоевград до МОН през 
1992 година се променя статутът на училището и от учебната 1993 -  1994 година основното 
училище се преобразува в средно общообразователно училище. По-късно със Заповед на МОН 
и ППЗНП и Решение на педагогическия съвет името на училището се преименува от „Отец 
Паисий” в „Свети Паисий Хилендарски”.

От учебната 2016/2017 година училището е преименувано от Средно 
общообразователно училище в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“.
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Училището е осигурено с редовни, високо квалифицирани кадри, което е показател и за 
добрите резултати в подготовката на нашите ученици, които са конкурентноспособни на 
пазара на образованието и труда у нас._____________________ ___________________________

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2020/2021 325 17
2019/2020 333 17
2018/2019 341 19
2017/2018 354 18
2016/2017 361 20
2015/2016 363 19
2014/2015 365 19
2013/2014 381 19
2012/2013 370 19

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна
година

Непедагогически
персонал

Педагогически
персонал

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 

персонал

ПКС и научна 
степен

2019/2020 10 40 Висше „ доктор”, 
Висше
„Бакалавър” ,висше 
„ магистър” и „ 
професионален 
бакалавър”

Педагогически 
специалисти с 
V ПКС -  12;
IV ПКС -  22; 
III ПКС -  3;
II ПКС -  0;
I П К С -  3

2020/2021 9 38 Висше „ доктор”, 
Висше
„Бакалавър” ,висше 
„ магистър” и „ 
професионален 
бакалавър”

Педагогически 
специалисти с 
V ПКС -  4;
IV ПКС -  27; 
III ПКС -  2;
II ПКС -  0;
I П К С -  4

> Ученици
В училището се обучават ученици от 1'ви до 12 клас. Към момента броят на децата и 

учениците е 325, от които начален етап от основна степен 101 ученици, в прогимназиален етап 
от основна степен 89 ученици и в гимназиален етап 135 ученици. В СУ ”Св. Паисий 
Хилендарски” - Абланица се обучават и 2 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Учениците от училището имат много добри резултати на конкурси и олимпиади, 
представят се добре на националните външни оценявания в VII клас и постигат много добри 
резултати на държавните зрелостни изпити.

> Кадрови ресурс
Колективът на СУ „Св. Паисий Хилендарски” е от 38 педагогически специалисти, от 

които 1 директор, 2 заместник-директори, 1 педагогически съветник, 1 психолог, 7 учители в 
целодневна организация на учебния ден и 9 непедагогически персонал, от които 1 
счетоводител, 1 -  ЗАС, 1 -  домакин, 1 -  библиотекар и 5 работника. Голяма част от учителите 
повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, 
придобиване на квалификационни степени. 98% от учителския колектив притежава 
професионално-квалификационни степени.
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> Силна синдикална организация
Синдикалната организация е с традиции и има положително влияние при регулиране на 

трудовите отношения с директора на училището. Колективът на 100% членува в СБУ. Същата 
участва при разработването и приемането на всички основни документи в училище.

> Проекти по национални и международни програми
Учителският колектив има опит в разработването и реализирането на проекти по 

национални и международни програми.
Чрез участието си в различни проекти учениците имат възможност да подобрят 

комуникативността си, да бъдат мобилни, да развиват навици и умения за бъдещата им 
професионална реализация.

■У Проект „Жълт минзухар” -  участват екип от 3 учители и ученици от V-XII 
клас за популяризиране на идеята за Холокоста;

У Проект «Квалификация»

У Национална програма „Без отсъствие на училище”, мярка „Без отсъствие” 
и мярка „Без свободен час”;

У Обмяна на опит с Втора английска езикова гимназия -  гр. София с цел 
подобряване качеството на образователно-възпитателния процес

У Проект „Иновативно училище“ -  училището е в включено в мрежата на 
иновативни училища за България и вече втора година изпълняваме 
четиригодишната програма за развитие на иновацията;

У НП „Иновации в действие“ обмен на иновативни практики с и Шесто СУ -  
гр. Перник и неиновативно -  СУ -  с. Кочан;

У НП „ Ученически олимпиади и състезания“ модул „ Осигуряване на 
обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

У НП „Заедно в грижата за ученика“ модул 1 Осигуряване на условия за 
системно проследяване на личните постижения на учениците в начален 
етап чрез създаване на индивидуално портфолио и модул 2 Осигуряване 
на условия за екипна работа на учителите от НЕ с детски учители и 
учители по учебни предмети в прогимназиален етап -  включени са 
учителите на 1 клас, 4 клас и главния учител

У НП “ИКТ в образованието“ -  внедряването на електронния дневник в 
училище и доизграждане на безжични локални мрежи

У Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ -  сформирани 6 
групи за допълнително обучение и 3 групи за занимания по интереси

У Проект „ Образование за утрешния ден“ -  сформирани 2 групи с развитие 
на компетентностите по информационни технологии

У Една група по дигитални науки към училище „ Телерик Академия“

У Две групи за подготовка на учениците от 12 клас за ДЗИ по БЗО и БЕЛ към 
фондация „Българска памет“

У Проект „Интерактивен ИКТ център по природни науки“ в подкрепа на 
осъществяването на дългосрочна стратегия за иновативно училище;

У Формирани 7 групи за Занимания по интереси в 1-12 клас за развитие на 
извънкласните дейности в училище

У Проект „Интерактивен ИКТ център по природни науки“ в подкрепа на 
осъществяването на дългосрочна стратегия за иновативно училище;
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S  НП „Заедно в грижа за ученика“, модул „Осигуряване на условия за екипна 

работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по 
учебни предмети от прогимназиалния етап“

S  НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СРЕДА”Модул „Библиотеките като образователна среда”

S  НП „Изграждане на училищна STEM среда“

S  „ Мобилност за образование, сътрудничество и творчество -  МОСТ“, 
съвместно с Втора английска езикова гимназия „ Томас Джеферсън“ -  гр.
София към ЦОИДУЕМ - МОН

> Материално-техническа база
> Учебни стаи -  20 броя;
> Компютърни кабинети -  4 броя;
> Конферентни зали -  2 броя;
> Зала за презентации с интерактивна дъска -  1 брой;
> Творческо-игрови център за занимания по интереси -  1 брой;
> Учебна работилница -  1 брой;
> Лекарски кабинет -  1 брой;
> Кабинет по безопасност на движението -  1 брой;
> „Зелена” класна стая;
> Спортна площадка -  1 брой;
> Физкултурен салон -  1 брой;
> Училищен автобус -  1 брой;
> Учебен център на открито -  1 брой;
> Кът за отдих и занимания по интереси -  1 брой;
> Център за занимания по интереси „ Дъга“
> 10 кабинета с интерактивни дъски
> Столова за хранене -  1 брой;
> Център за природни науки, изследвания иновации

Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен 
учебно-възпитателен процес, при който наред с формиране на теоретичните знания се 
изграждат и практически умения, развиват се способности и навици за професионален труд и 
пълноценен живот.

Процесът на оптимизиране на МТБ продължава в посока превръщането на училището в 
европейско средище за обучение, възпитание, труд и творчество. Това ще се постигне с 
разработването на проекти и реализацията им за изграждане на модерни кабинети, театрална 
зала, довършване на таванската част на сградата на гимназията и други дейности за 
оптимизиране на базата.

л Настоятелство, ученическо самоуправление и извънкласни дейности
Дейността на училището се подпомага от Училищно настоятелство, има действащ 

Ученически парламент, в който участват представители на учениците от начален, 
прогимназиален и гимназиален етап; предлагат се възможности на учениците за включване в 
извънкласни дейности, доброволчески и благотворителни акции; учениците участват и 
постигат много добри резултати в различни състезания и конкурси. За подобряване на 
организацията на учебния процес и повишаване качеството на образователния процес са 
предприети редица мерки, насочени към намаляване броя на безпричинните отсъствия, 
мотивиране на учениците за активно участие в обучението и училищния живот, за 
подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организация на учебния процес, 
предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всяко дете, 
превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол,
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тютюнопушене, ритуализация на училищния живот, привличане на родителите и 
неправителствени организации като партньори и модернизиране на цялостната структура на 
образователната среда.

> SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
• Много добри образователни резултати при 
външно оценяване и ДЗИ и добра реализация на 
завършващите от различните степени;
• Много добри постижения на ученици на 
общински и регионални конкурси, състезания и 
олимпиади;
• Добре изградена система за възпитание в 
хуманизъм и толерантност - добри отношения 
между ученици , провеждане на 
благотворителни кампании и доброволчески 
акции; превенция и овладяване на агресията в 
училище;
• Създадени много добри условия за 
осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 
за личностно развитие на учениците - успешно 
социализиране на учениците и наличие на 
квалифицирани специалисти;
• Липса на отпаднали ученици и нисък брой на 
преместените ученици;

• Много добро образователно-квалификационно 
равнище на педагогическите специалисти;

• Изградена успешна система за повишаване на 
квалификацията на учителите;
• Привличане на млади, ентусиазирани 
специалисти;

• Много добра екипна работа между

• Предоставяне на качествено образование и 
повишаване мотивацията на учениците - 
практическа насоченост, иновативност, 
креативност, иновативни методи и форми и 
ориентиране на обучението към потребностите на 
обществото;
• Разширяване на дейностите по превръщане на 
училището в желана територия на учениците;
• Повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ;
• Разширяване на извънкласните дейности;
• Работа с ученици с обучителни затруднения 
чрез провеждане на задължителни и 
допълнителни консултации по учебни предмети;
• Изграждане на ефективно Ученическо 
самоуправление;
• Провеждане на индивидуални консултации с 
педагогическия съветник и психолога на ученици 
и родители;
• Подобряване на комуникацията с родителската 
общност и повишаване на ефективността на УН и 
Обществения съвет;
• Разширяване на връзките с НПО;
• Включване на учителите в различни форми на 
квалификация;
• Назначаване на млади педагогически кадри;
• Подобряване на дворното пространство;
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учителите и другите педагогически специалисти -  
ежемесечни работни срещи на МО, обмен на добри 
практики;

Изграден капацитет по усвояване 
на средства по програми на ЕС и Национални 
програми, значителен брой реализирани проекти; 
Изграждане на училищна STEM среда
• Осигурена охрана - вътрешно и външно 
видеонаблюдение;
• Добра материална база - добре поддържани учебни 
стаи с интерактивни дъски и дисплеи, 
специализирани кабинети по музика, физика, ИТ, 
химия и библиотека;
• Конструктивни отношения с родителите - участие 
в национални програми и форуми за работа с 
родителите
• Много добре организирано целодневно обучение 
(I-VII клас);

Едносменен режим на работа;
• Училищни учебни планове, отговарящи на 
интересите на учениците;
• Добре поддържани сайт и фейсбук страница на 
училището; създаден електронен училищен вестник 
„Моят свят“; провеждане на Ден на отворените 
врати;
Много добър ръководен екип;
• Добро управление на финансовите средства в 
условията на делегиран бюджет;
• Работеща и ефективна вътрешна нормативна 
уредба;
Партниращо Училищно настоятелство;
• Добро взаимодействие със спортни клубове, 
неправителствени организации и други, включващи 
работа с деца и ученици;
• Добро взаимодействие с родителите - провеждане 
на инициативи, позволяващи на родителите да 
станат част от училищния живот;
• Ефективна и резултатна дейност на комисията за 
борба срещу противообществените прояви.
• Изградени социални партньорства с РУО, СБУ, 
БАН, Общ СНВ -  Благоевград, РС -  Гоце Делчев1 
ЮЗУ „ Неофит Рилски“ -  гр. Благоевград, Втора 
АЕГ -  София, 6СУ -  Перник и др

СЛАБИ СТРАНИ

• Намаляване на броя на учениците;
• Недостатъчна мотивация на част от учениците 
поради ниския образователен статус, 
незаинтересованост на родителите,

• Привличане на средства по европейски и 
национални програми;

-I- Изграждане на училищна 8ТЕМ среда и 
формиране на педагогически учебни 
центрове по природни науки 

-I- Усъвършенстване на работата в офис 
365 на педагогическите специалисти, 
администрация и ръководство 

-I- Разширяване на иновативните методи на 
преподаване и оценяване на резултатите 
на учениците чрез въвеждане на нов 
предмет

ЗАПЛАХИ

Намаляване на пълняемостта на паралелките; 
Липса на ценностен критерий у учениците, 

податливост към неподходящи модели на
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формални и неизчерпателни практики на личностно и гражданско поведение;
_комуникация;______________________________ ♦ Липса на сътрудничество между всички

• Наличие на ученици, срещащи трудности по 
предмети и при работа в електронна среда;
• Малко призови места на олимпиади, 
конкурси и състезания;
• Недостатъчна степен на споделяне на 
практиките и обмяна на опит от страна на 
педагогическите специалисти;
• Нежелание на част от учителите за 
използване на иновациите в образованието;
• В недостатъчна степен се използват 
възможностите за привличане на родителите 
като партньори в училищните дейности;
• Необходимост от допълнителна работа по 
осигуряване на алтернативни източници на 
финансиране;

II СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ “СВ. ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ” ДО 2021 ГОДИНА

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, е да бъде издигнат престижа на 
училището и да се увеличи броя на учениците чрез иновативно и гъвкаво обучение, което ще осигури:

- равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- запазване и развитие на българската образователна традиция;
- хуманизъм и толерантност
- съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
- иновативност и ефективност в педагогическите практики и прогнозиране на резултатите от 

иновациите;
- прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на образователния процес.

участници в училищната общност;
• Влошаване на здравето на педагогическите 
специалисти в резултат на стресовата среда, в 
която работят

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

За периода 2020-2024 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски” ще се стреми да бъде:
- училище със съхранени традиции, даващо възможности за 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;

- училище, осъществяващо партньорство с родителите, Обществения съвет, организации, 
институции, неправителствени организации, училища от страната и чужбина;

- училище, в което се придобиват компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното 
гражданско участие;

- училище, в което се работи по проекти на различни национални и европейски програми;
- училище, в което разнообразните дейности гарантират удовлетворяване на желанията и 

потребностите на учениците;
- училище, осигуряващо формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот и придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
- училище, предоставящо подкрепа за личностно развитие, подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците;
- училище с висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от 

отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 
човешкото достойнство.
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Усилията на педагогическия екип ще бъдат насочени към превръщането на училището в 

желано място за личностно развитие на децата и учениците.

ПРИНЦИПИ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СТРАТЕГИЯТА
Ориентираност към 
личността

Най-важната задача за нас е интелектуалното, емоционалното, 
социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа 
на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, 
потребностите, способностите и интересите му; придобиване на 
компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 
реализация.

Равен достъп Предоставяне на качествено образование и приобщаване на всяко дете и 
на всеки ученик; равнопоставеност и недопускане на дискриминация 
при провеждане на предучилищното и училищното образование.

Сътрудничество За реализиране на мисията и визията на СУ „Св. Паисий Хилендарски” е 
необходимо да се заложи на сътрудничество с родители, обществен 
съвет и други институции.

Отговорност Всички работещи в СУ „Св. Паисий Хилендарски” ще се стремят да 
реализират целите и задачите, заложени в Стратегията.

Единство в 
многообразието

Обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците се 
осъществяват в единна културно-образователна среда, която подпомага 
запазването и развитието на отделните култури и традиции в училище.

Новаторство Ръководството, колективът и родителската общност ще търсят нови 
подходи и методи за реализиране на Стратегията.

Автономност Училището се стреми да провежда собствена политика, отговаряща на 
държавните образователни стандарти и потребностите на децата и 
учениците.

Ефективност

Реализацията на целите на Стратегията ще бъде обвързана с ефективно 
използване на ресурсите за постигане на оптимални резултати.

Законосъобразност Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на 
законовите и нормативните документи.

ГЛАВНА ЦЕЛ:
> Издигане качеството на процеса на обучение;
> Подпомагане на личностното израстване на младите хора и развитие на техните таланти и 

способности;
> Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията;
> Активизиране на родителската общност и представителите на Обществения съвет за 

сътрудничество в решаването на училищните проблеми и обогатяване на материалната база.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ:

1. Поддържане на високо качество на цялостния образователен процес в съответствие със 
ЗПУО и държавните образователни стандарти.

2. Осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна среда в училище.
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3. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всички деца и 
ученици.

4. Провеждане на училищна политика за превенция на отпадащите от училище ученици в 
съответствие с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст.

5. Осигуряване на възможности за участие на учениците в извънкласни и клубни дейности 
през свободното им време.

6. Участие в национални програми и европейски проекти.
7. Подобряване и естетизиране на материалната база на училището и създаване на условия 

за качествен учебен процес и повишаване на привлекателността на училището.
8. Провеждане на инициативи, които позволяват на родителите да станат част от 

училищния живот.
9. Популяризиране на училището сред обществеността

f  \ \

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Поддържане на високо качество на цялостния образователен процес в съответствие със 
ЗПУО и държавните образователни стандарти

> Извършване на самооценяване при условия, ред и в срокове, определени с ДОС за управление на 
качеството в институциите и набелязване на конкретни мерки за повишаване на качеството на 
образование в училището;

> Повишаване на квалификацията като непрекъснат процес на усъвършенстване и 
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие;

> Повишаване квалификацията на конкретния педагогически специалист, с
насоченост към напредъка на децата и учениците и към подобряване на образователните им резултати;

> Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с деца със 
специални образователни потребности в часовете по общообразователни предмети;

> Усъвършенстване на уменията за комуникация между учители, родители и
съответните институции за работа с деца и ученици;

> Спазване на единни обективни педагогически изисквания за поведение и
успеваемост;

> Създаване на трайни контакти с детските градини в района, децата от които постъпват в 
първи клас. По-активно взаимодействие между учителите от начална и прогимназиална степен, с цел 
по-плавен преход между четвърти и пети клас;

> Осигуряване на образователен процес, който да е насочен към практическа приложимост на 
получените знания и към развиване на индивидуалните потребности и способности на всеки ученик, 
насърчаващ ученическата самостоятелност, креативност, отговорност и активност;

> Повишаване на степента на удовлетвореност на учениците и техните родители от 
качеството на образованието по всички учебни предмети;

> Въвеждане на иновативни практики в обучението по всички предмети;
> Осигуряване на възможност за използване на съвременните технологии в образованието;
> Създаване на условия за споделяне и обмен на добри практики между педагогическите 

специалисти от училището и други училища от страната и чужбина;
> Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и 

подобряване на условията за мобилност.

2. Осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна среда в училище:
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> Предприемане на мерки за осигуряване на сигурността и безопасността на децата и учениците в 

сградата и двора на училището.
> Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез 

създаване на комисии по спазването на дежурството.
> Изграждане на умения у учениците за реакция и адекватно поведение при кризисни ситуации.
> Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището.
> Осигуряване на безопасна и сигурна среда чрез превенция и овладяване на агресията.
> Изготвяне на Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и 

обучението по безопасност на движението с цел развитие на граждански компетентности, 
комуникативни умения и умения за общуване.

> Изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда за децата и учениците със 
специални образователни потребности.

> Обединяване на усилията на общината и училището за изграждане на съвременна и безопасна 
училищна среда в изпълнение на общинската стратегия за развитие на образованието.
3. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всички деца и 
ученици:

> Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие (допълнителни консултации по учебни 
предмети, кариерно ориентиране на учениците, занимания по интереси, поощряване с морални и 
материални награди, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и 
др.), чрез екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти

> Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП, деца в риск, деца с 
хронични заболявания и деца с изявени дарби.

> Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със специални образователни 
потребности.

4. Провеждане на училищна политика за превенция на отпадащите от училище ученици в 
съответствие с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

> Идентифициране на деца в риск от отпадане и картотекирането им от класните 
ръководители и педагогическият съветник в училище.

> Подобряване ролята на класния ръководител при индивидуалната му работа с децата в 
риск.

> Ежегоден анализ на причините за наличие на необхванати и отпаднали ученици и на 
ефективността на набелязаните и прилагани мерки по тази политика.

> Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата в областта на техните 
способности и таланти.

> Предлагане на целодневна организация на обучението за учениците от I - VII клас за 
ученици, при които се установят дефицити в усвояването на учебното съдържание по отделните 
предмети, както и поведенчески проблеми.

> Повишаване квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане и ученици 
с агресивно поведение.

> Повишаване на познанията на учениците в сферата на гражданското образование - 
получаване на информация за норми, правила, модели на поведение; овладяване на умения да се 
разпознава агресията в различните й проявления и възможностите за реакция в конфликтни ситуации.

> Създаване и функциониране на екип за съвместна работа с институции за обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст

> Обмен на информация между училището и другите институции за идентифициране на децата и 
учениците, които не са обхванати в образователната система, са в риск от отпадане от училище, 
са преждевременно напуснали училище и не могат да бъдат открити по постоянен или настоящ 
адрес.

> Предоставяне на информация на институциите за деца, които са в задължителна предучилищна
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и училищна възраст и не посещават училище и на всяко дете, което е идентифицирано като 
необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система

> Взаимодействие с компетентните институции за прилагане на комплексен подход от 
интервенции

5. Осигуряване на възможности за участие на учениците в извънкласни и клубни
дейности през свободното им време.

> Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 
които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 
творческия потенциал на учениците.

> Развиване форми на ученическо самоуправление и утвърждаването на ученическия парламент 
като водещо координационно звено в училищната общност

> Подкрепа на доброволчески инициативи за толерантно отношение към другия.
> Информиране, организиране и поощряване на учениците за участие в детски и младежки 

конкурси от регионален, национален и международен характер.
> Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви от културния 

живот на селото и региона.
> Съвместна работа със спортни клубове, неправителствени и други организации, които 

включват в дейността си работа с деца и ученици.
> Провеждане на екскурзии, бели и зелени училища с учебно-възпитателна цел.

6. Участие в национални програми и европейски проекти

> Работа по проект „Подкрепа за успех“ ще спомогне за развитието на личностните творчески 
заложби на учениците от различните възрастови групи

> Разработване на проекти за участие в Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, която дава възможност за повишаване качеството на училищото 
образование, изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на 
всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация, 
интеграция в образователната система на деца и ученици от етническите малцинства и от други 
уязвими групи, разгръщане на възможностите на информационните и комуникационните 
технологии, които улесняват обучението и подпомагат дейността на преподавателите и 
ефективността на администрацията.

> Разработване на проекти за участие в Национални програми на МОН, които дават възможност 
за осигуряване на съвременна образователна среда, за развитие на педагогическите 
специалисти, за обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади и 
състезания.

> Активно участие на училището в проект „ Образование за утрешния ден“, насочен към 
създаване на условия за съвременна дигитална среда и развитие на дигиталните компетентности 
на учениците в съвременния свят на ИКТ.

> Участие в проектните предложения на ЦОИДУЕМА за осъществяване на мобилности за 
образование, сътрудничество и творчество с училища от региона и страната с цел развитие на 
толерантността и взаимопомощта сред подрастващите.

> Участие в други програми според интереса и възможностите на училището.
> Привличане на външни организации за партньори по проекти за финансиране на училищните 

дейности.

7. Подобряване и естетизиране на материалната база на училището и създаване на условия за 
качествен учебен процес и повишаване на привлекателността на училището
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А. Подобряване състоянието на външната среда чрез озеленяване на площи в района на 

гимназията за създаване кът на открито за отдих и извънкласни дейности.
Б. Подобрения във вътрешната среда:

> Ежегоден ремонт, включващ поетапно циклене и лакиране на паркет, освежаване на интериора, 
подмяна на осветителни тела.
> Осъвременяване на учебното оборудване и обзавеждане. Създаване на Център за природни науки, 
изследвания и иновации в основната сграда на училището на втория етаж на площ от 200 кв. м с 
прилежащ общ коридор по Национална програма „ Изграждане на училищна STEM среда“ към МОН 
съвместно с бизнес партньор фирма „ Юнион Интерактив“ -  гр. София
> Изграждане на Мултифункционална зала за библиотечна информираност, комуникативни 
дейности и публични изяви на таванския етаж в сградата на гимназията
> Подсилване на вътрешната интернет мрежа с цел осигуряване на достъп до интернет във всяка 
класна стая и във всеки кабинет.

8. Провеждане на инициативи, които позволяват на родителите да станат част от училищния 
живот
> Активно сътрудничество с родителската общност, родителите, избрани за членове на 
обществения съвет и училищното настоятелство.
> Съвместни мероприятия (състезания, вечери, турнири, уроци), които позволяват на родителите да 
се запознаят с постиженията на децата си и съвместни дейности по проекти и национални програми.
> Училище за родители, в което чрез оказване на педагогическа и психологическа подкрепа ще се 
постигне по-добър диалог между учители, ученици и родители.

9. Популяризиране на училището сред обществеността
> Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на 
ученици
> Представяне на събития от училищния живот в сайта и във Фейсбук-страницата на училището и 
училищен вестник „ Свят”.
> Организиране на „Дни на отворените врати“.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на:

o делегирания бюджет (поетапното увеличение на средствата за образование, 
подобряване на ефективността при разходване на средствата от бюджета, подобряване 
на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите 
ресурси на ниво училище;

■ осигурени средства от Училищното настоятелство, съвместни дейности с УН, 
Обществения съвет и благотворителни базари на учениците;

■ средствата по национални програми и проекти за развитие на образованието;
■ средства от дарения;
■ финансова подкрепа от община Хаджидимово.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ за периода 2021-2022 година
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N Дейности Финансиране Срок
1. Поддържане на високо качество на цялостния 

образователен процес в съответствие със ЗПУО

Изработване и утвърждаване на цялостна стратегия 
за провеждане на образователния процес - учебен 
план и програми, етичен кодекс, МО и комисии, 
план-прием и целодневно обучение

Делегиран бюджет до 15.09 на 
всяка учебна 
година

Изготвяне и утвърждаване на критерии и 
показатели и график на дейностите за самооценка 
на училището. Диференцираното заплащане

Делегиран бюджет Септември
2021

Изготвяне на инструментариум за извършване на 
самооценка и подготовка за атестирането на 
педагогическите специалисти.

Делегиран бюджет м. октомври
2021 г. - м. юни
2022

Въвеждане на иновативни практики в обучението 
по всички предмети и осигуряване на възможност 
за използване на съвременните технологии в 
образованието.

Делегиран бюджет,
Училищно
настоятелство

постоянен

Участие в квалификационни форми на 
педагогическите специалисти

Делегиран бюджет, 
самофинансиране, НП

постоянен

2. Осигуряване на здравословна и безопасна и 
сигурна среда в училище
Осигуряване на видеонаблюдение във всички 
сгради и дворни площи в района на училището.

Делегиран бюджет,
Училищно
настоятелство

постоянен

Изграждане на съвременна и безопасна училищна 
среда

Делегиран бюджет, 
Осигурени средства от 
община Хаджидимово и

постоянен

Изграждане на достъпна архитектурна и 
образователна среда за децата и учениците със 
специални образователни потребности

Делегиран бюджет, 
Осигурени средства от 
община Хаджидимово

постоянен

3. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 
за личностно развитие на всички ученици
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Създаване на комисия за разработване на 
индивидуални учебни програми по всеки предмет за 
всеки ученик с обучителни затруднения с прякото 
участие на съответния преподавател, класен 
ръководител и родител

Делегиран бюджет
до края на м. 
септември на 
всяка учебна 
година

Изработване на учителски и ученически портфолиа Делегиран бюджет През
годината

Прилагане на правилата за осъществяване на обща и 
допълнителна подкрепа за учениците с обучителни 
трудности

Делегиран бюджет През
годината

4. Провеждане на училищна политика за 
превенция на отпадащите от училище ученици в 
съответствие с Механизма за съвместна работа 
на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна 
възраст
Превенция и овладяване на агресията в училище Делегиран бюджет постоянен

Осигуряване на възможности за индивидуална 
изява на децата в областта на техните способности и 
таланти

Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

постоянен

Осигуряване на целодневна организация на 
обучение

Делегиран бюджет
в началото на 
всяка учебна 
година

Създаване и функциониране на екип за съвместна 
работа с институции за обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст

Делегиран бюджет Съгласно 
сроковете на 
Механизма

5. Осигуряване на възможности за участие на 
учениците в извънкласни и клубни дейности 
през свободното им време
Продължаване на дейността на клубове за 
занимания по интереси и преодоляване на 
обучителни трудности

Делегиран бюджет До 14 септември 
всяка учебна 
година

Участие в различни конкурси, състезания, 
благотворителни мероприятия, участие в културния 
живот на селото и региона, спортни състезания

Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

постоянен

Съвместна работа със спортни клубове, Делегиран бюджет, УН, постоянен
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неправителствени организации и други, включващи финансиране от НПО и др.
$

Организиране на благотворителни концерти и 
базари.

дарения по повод 
празник и 
кампании

6. Участие в НП и европейски проекти

Работа по Проект BG05M2OP001-2-012-0001 
„ Образование за утрешния ден“

Ф инансиране от проекта ДО
приключване на 
проекта

НП „Училищен плод и училищно мляко” Финансиране от НП ДО
приключване
на
програмата

Работа по по Проект BG05M20P001-2-011-0001 
„ Подкрепа за успех“

Ф инанс ир ане от проекта ДО
приключване на 
проекта

Работа по НП „ Изграждане на училищна STEM 
среда“

Финансиране от МОН

изпълнено
Работа по проект „ МОСТ -  мобилност за 
образование, сътрудничество и творчество“ към 
ЦОИДУЕМ

Финансиране по проекта ДО
приключване на 
проекта

Работа по НП „ Заедно в грижата за ученика“ към 
МОН

Финансиране на 
програмата

До юли 2022

Реализиране на дейностите по плана за иновации 
като иновативно училище

Финансиране от бюджета 2022 година

Участие в НП „ Иновации в действие“ като 
иновативно училище

Финансиране от 
програмата

2021-2022г

Кандидатстване по новооткрити програми и 
проекти на национално и международно ниво

Делегиран бюджет постоянен

7. Подобряване и естетизиране на материалната 
база в училище

Поддържане на тротоарите около училище Финансиране от 
кметството

до м. ноември 
2021г.

Очертаване на площадка по БД в двора на 
училището

Училищен бюджет

До 30 октомври 
2021 г

Циклене и лакиране на паркет, освежаване на 
интериора, подмяна на осветителни тела в класните 
стаи

Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

в края на всяка 
учебна година

постоянен------1----------------- j --------- -----r J  ̂ ----- —
обзавеждане

r—i------ 1--- ----------—
Училищното
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настоятелство
8. Провеждане на инициативи, позволяващи на 

родителите да станат част от училищния живот

Провеждане на Училище за родители Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

през
учебната
година

Провеждане на благотворителни базари с участието 
на родителите

дарения по повод 
празник и 
кампании

9. Популяризиране на училището сред 
обществеността

Поддържане на училищния сайт актуален Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

постоянен

Поддържане на фейсбук страницата с отразяване на 
всички събития от училищния живот

Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

постоянен

Поддържане и актуализиране на училищния 
вестник „ Свят”

Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

постоянен

Провеждане Ден на Отворените врати Делегиран бюджет и
Училищното
настоятелство

Месец април - 
май

Срокът за изпълнение на стратегията е краят на учебната 2020/ 2024 год.
При необходимост стратегията се актуализира в началото на учебната година, както и в случай 

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

За всеки две учебни години се изработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите 
по изпълнението за съответните учебни години.

Стратегията за развитие на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ е изработена в съответствие с 
изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование и държавните образователни 
стандарти по прилагането му. Приета е на заседание на ПС с Протокол №

Стратегията е одобрена от Обществения съвет с Протокол №
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