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І. Анализ и оценка на действителното състояние на СУ „Отец
Паисий”
СУ “Отец Паисий” е училище с дългогодишна история, познава
години на многолюдие от страна на ученици и години на спад. През
настоящата учебна година учениците и децата са 235, от които 15
деца в ПГ, 218 ученици от І – ХІІ клас – дневна форма на обучение и
3 ученици на самостоятелна форма на обучение.
Трудностите в обществото през последните години неминуемо
доведоха до трудности в самия учебен процес. Като особено
негативни явления в работата през изминалата учебна година могат
да се посочат :
- Болшинството от учениците ни са уязвими групи
- слаба мотивация за овладяване на знания
- пандемична обстановка и работа в ОРЕС
- много отсъствия от учебните занятия и съответно слаби
резултати при тези ученици
- увеличаване броя на учениците, които не живеят с
родителите си, а са отглеждани от баби, дядовци и други
роднини
- голям миграционен процес от страна на родители и ученици
в чужбина
- слаби резултати на НВО - 7 клас по математика, тази година и
в ІV клас, което автоматично води до особено труден 5 клас.
Обратното - добрата посещаемост, вниманието в час води и до повисоки резултати
Учебната 2021/2022 година училището започва с 12 паралелки
и една подготвителна група, съответно 4 паралелки в начален етап,
които се обучават по вариант 2 и 3 в прогимназиален с една ГЦО
(смесена) и 5 в гимназиален етап. Две от паралелките са с професия,
три с профил. Учителският колектив е комплектован съгласно
изискванията и се състои от 29 учители от тях 1 в подготвителна
група, 10 в начален етап, 14 в прогимназиален и гимназиален етап и
1 педагогически съветник, 1 логопед и 1 учител в ГЦО и 2 ресурсни
учители и директор.
Като положителна страна могат да се изтъкнат :
- резултатите от ДЗИ
- добра материална база
- наличие на библиотека, където учениците могат да си
подготвят уроците
- целодневно обучение

- столова, която предлага закуски и топла храна както на
пътуващите ученици, така и на всички, които желаят да се
хранят
- осигурен транспорт, които всеки ден извозва учениците от
населените им места до училището и обратно
ІІ. Мисия на училище
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и
култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за
ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според
държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския
съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен
план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас;
адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и
създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения
живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални
ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите
заложби.
ІІІ. Визия на училището
„ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО”
СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” е училище с традиции, духовен център
на община Медковец, подготвящ кадри, които след завършване на
ВУЗ да се влеят в редиците на бъдещото ново общество.
Утвърждаване на училището като конкурентноспособно,
способно да формира у учениците национални и общочовешки
добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия
колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности,
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото
достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в
осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като
гражданин на България и света. Училището се стреми чрез
висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни
умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие
срещу проявите на агресивност и насилие.
ІV.Цели

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и
количественото му измерение. В края на учебната година да се
покаже по-висок резултат
3. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и
социално развитие на подрастващите.
4. Повишаване квалификацията на учителите.
5. Създаване на условия за пълноценно развитие на индивидуалните
способности на учениците
6. Приобщаване на младото поколение към националните културни
ценности и традиции за постигане на национално единение,
формиране чувство за принадлежност
V. Стратегии на училището
1. Издигане на качествено ново ниво подготовката на учениците.
2. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
3. Показване на практическата приложимост на изучаваното
учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по
отношение на знанията.
4. Акцентиране върху способностите за самостоятелното
получаване на знания и тяхното правилно използване.
5. Утвърждаване облика на училището и чувството за
принадлежност към него от всеки възпитаник.
6. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с
процесите на демократизация в обществото.
VІ. Преоритети в дейността на училището
1. Акцентиране върху подготовката по български език и
чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по математика.
2. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване
организацията на учебния процес и повишаване професионалната
подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
3. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и
методическа дейност.
4. Повишаване качеството на педагогическия и
административния контрол.
5. Гражданско образование.
6. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на
учениците чрез ефективно използване на наличната материалнотехническа база (МТБ).

7. Задълбочаване на контактите с обществени организации и
институции, отворени за проблемите на училището и привличане на
допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и
подобряване на МТБ. Участие в проект «Училището има смисъл»,
участие в Национални програми «Иновации в действие», «Заедно с
грижата за ученика»
8. Привличане и приобщаване на родителската общественост за
активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване
на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната
УВР
9. Утвърждаване на Обществения съвет като контролен и
консултативен съвет
10. Честване на 200 години образователно дело в Медковец
VІІ. Основни задачи
- рационализиране и стабилизиране на учебно-възпитателния
процес
- осъществяване на задължително обучение до 16-годишна
възраст
- създаване на условия учениците да приложат на практика
знанията и уменията си
ІІІ. Дейности за реализация на задачите и целите
1. Преподавателите чрез контролни работи да установят входното,
междинното и изходното ниво на знанията на учениците и
работят целенасочено за повишаване цялостното ниво на
обучението като анализират положителните страни и дефицитите
на учениците.
2. Чрез консултации и други форми да се приобщат всички
ученици за максимално овладяване на учебния материал. Да се
изготви график за консултации на учителите.
3. Чрез нагледни материали, видеофилми и учебни екскурзии да се
разнообразява преподавания материал.
4. Да се даде възможност на учениците за пълноценна изява на
индивидуалните възможности чрез преглед на художествената
самодейност, клубове по интереси и др.
5. Чрез извънкласни форми да дадем възможности на учениците ни
да се учат, забавлявайки се чрез науката и изкуството, което
най-много им допада.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
1. В съответствие с ДОС преподавателите да насочат усилията си
към :
- свързване на нивото и обема на знанията с възрастовите
особености на учениците
- показване на практическата принадлежност на изученото
учебно съдържание
- поставяне на ученика в активна жизнена позиция по
отношение на знания, умения и способностите
- акцентиране върху функционалната грамотност
Тези изисквания се налагат поради големия брой деца от ромски
произход във всички паралелки на училището ни.
Отг. Класните ръководители
2. Задължителният минимум от знания и желания да бъде в
основата на работата през часа на отделния учител. Да се
използват диференцирани форми на работа, като се обърне
особено внимание на добрите и отлични ученици, а също и на
изоставащите.
Отг. Класните ръководители и преподавателите
по предмети
3. Да се използват рационално компютърните зали за постигане на
компютърна грамотност на изхода на средното образование. За
използането на залите по други учебни предмети да се създаде
нарочен график с цел да не се пречи на работата в час.
Отг. Преподавателят по ИТ и другите
предмети
ОСНОВНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. В работата си учителите и класните ръководители да плануват
дейности за приобщаване на учениците към проблемите на
родното място, семейството, традициите, обичаите, поминъка на
населението, към страната ни, националните и обществени
ценности.
За целта да се организират и проведат :
- Състезания по краснопис и правопис в начален етап
Срок : месец : месец ноември 2021 г
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Отг. Учителите по БЕЛ и началните
учители
- Състезания за най – добър математик
Срок : месец януари 2022 г и месец юни
2022 г
Отг. Учителите по математика и началните
учители
- посещение на музеи
- посещение на кина и театри
- оформяне на кътове
„Празник на хвърчилата“ с концерт за деня на детето.
Срок : 1 юни 2022 г
Отг. : директора и кл. ръководители
Във връзка с честване на основните исторически събития и
годишнини и най-вече честването на 200 години образователно дело в
с. Медковец да се приеме за целта план – график
Срок : 20.10.2021 г
Отг. : преподавателите по история и БЕЛ
В часа на класа да се разгледат теми във връзка с борбата
против насилието, обществения нихилизъм, тормоза в училище
Отг. Класните ръководители и педагогическия
съветник
Във връзка с физическото развитие на учениците да се проведат
традиционните спортни празници на училището, съответно за 1
ноември – деня на народните будители и за 6 май – деня на
храбреците
Срок : 1.11.2021 г и 05.05.2022 г
Отг. : преподавателите по ФВС
С активно участие на учениците всеки класен ръководител да
разработи годишен план за дейността
Срок : октомври
Отг : класните ръководители
Да продължи и обогати дейността си ученическия съвет на
училището, който да бъде полезен орган за дейността на
училището
Отг. : Маша Викторова
На основата на желанията на учениците с активното участие на
ученическия съвет да бъде организирана извънкласна дейност :
- Танцов състав
- Музика

- Шахмат
- Художествено слово
- Приложно изкуство
9. Спортно туристическа дейност
А/ да бъдат изградени следните секции
- Волейбол – момичета
- Футбол – момчета
- Тенис на маса
Б/ класните ръководители и преподавателите по история и
география да организират туристически походи и екскурзии по
исторически места и градове
Срок : месец май – 3 дни
Отг. : учителите по ФВС
В/ преподавателите по ФВС да подготвят учениците за спортния
празник на училището, който се е превърнал в традиционен
Срок : 5 май 20202 г
Отг. Преподавателите по ФВС
10.Да продължи дейността на ГЦО на основата на заявените
желания на ученците и техните родители.
Срок : месец септември 2021 г
Отг. : директора и учителите на ГЦО
11.В часовете по самоподготовка да се обърне особено внимание на
практическото усвояване на знанията и умението на учениците да
ги прилагат.
Отг. : учителите на ГЦО
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
1. В часовете на класния ръководител да се проведат беседи
свързани със здравното и сексуално възпитание в зависимост от
възрастта на учениците. Да се търси съдействието на домашните
лекари и медицинското лице в училище.
Отг. Кл. ръководители
2. При необходимост / във връзка с наболелите въпроси като
тютюнопушене, ранни бракове и др./ да се организират
колективни сбирки с участието на специалисти по въпросите.
Отг. Росица Петрова
3. Проблемите за правата на човека и детето да бъдат в основата
на работата на класните ръководители за изграждане на
поведение за активно участие в демократичните процеси

Отг Кл. ръководители
4. Работата на учителите и педагогическия съветник да бъдат
насочени за усвоявене на социални знания и умения за
отстояване правата, изпълнение на задълженията и поемане на
отговорност
Отг. Директора и кл. ръководители
5. Да се разгледа Правилника за дейността на училището в часа на
класа като се обърне особено внимание на раздел “Ученици”
Срок : месец октомври 2021 г
Отг. Кл. ръководители и директора
6. Класните ръководители да обособят в плановете си раздел
“Гражданско образование и възпитание” и реализират съвместно с
учениците
Отг. Класните ръководители
7. Да се изградят ученически съвети по класове V – ХІІ клас, а
също и родителски активи. Изборът им да се осъществи по
демократичен път, които да подпомогнат работата в училище и
вземат участие в деня на ученическото самоуправление – 9 май.
Срок : 30.10.2021 г
Отг : кл. р-ли и директора
8. Всеки класен ръководител да заложи в плана си часове за
обучение на учениците за действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари.
Отг. Преподавателите

Годишният план е приет на ПС – протокол № 10/ 01.09.2021 г и
утвърден със заповед на директора № 706/ 07.09.2021 г

