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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
I. УВОД
Стратегията за развитие на СУ "Елин Пелин" се основава на принципите и
насоките на ЗПУО, ДОС в образованието, приоритетите на МОН и РУО - Варна и
спецификата на училището.
Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от
ЗПУО и е гласувана на заседание на ПС.
Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от
промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, към
модернизиране на обучението, към още по-стриктно съблюдаване на правата на децата
и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.
Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите
училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето. Закопа за
закрила на детето, Националните стратегии и приоритети
В унисон е посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на
образователния процес детето с неговите заложби, интереси и потребности.
1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО, ПРОБЛЕМИ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
РАЗВИТИЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА
В периода 2012 - 2015 година дейността на СОУ "Елин Пелин " бе съобразена
с приоритетните направления, залегнали в Стратегията за развитие на училището. В
дневна форма на обучение бяха обхванати ученици от подготвителна група до XII клас.
Продължи обучението по хореография - от първи до дванадесети клас, с което бе
завършен пълният цикъл на образованието по хореография. Специално внимание бе
отделено на задължителната учебна документация, която към настоящия момент
отговаря на всички нормативни документи на МОН . Въведе се работеща система за
квалификация на педагогическите кадри, включваща разнообразни вътрешноучилищни, между училищни и външни квалификационни форми. Пред обществеността
училището представи нов тип концерти - мултимедийни спектакли. Създадоха се
условия за максимална прозрачност при конкурсния принцип на подбор на учениците ясни критерии за оценяване, провеждане на прослушвания пред комисия. Бяха
реализирани сериозни но обем дейности за подобряване на материално-техническата
база - цялостен ремонт на сградата, мултимедийни зали. учебни кабинети по ИТ, 4
хореографски зали, многофункционална спортна зала, кътове за отдих в училището и в
двора на училището, обзавеждане на учебни стаи и помещение за хранене на учениците
от начален етап, система за аварийно и евакуационно осветление, закупуване на нови
народни носии и др. Последователните дейности по приоритетните направления от
Стратегията за развитие на СУ "Елин Пелин " утвърждава визията на училището като
културен институт с високо конкурентна образователна и възпитателна среда, която
насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и
личностно развитие.

2. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА
Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и
посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и
мерки.
УЧЕНИЦИ
В СУ “Елин Пелин” се обучават ученици от ПГ, I до XII клас. Общият им брой
към 01.01.2016 г. е 349. Като в ПГ - 5 годишни има 24 ученици, в ПГ - 6 годишни се
обучават 18 ученици . През 2015/2016 учебна година в I клас са приети 44 ученици. За
първа година не е сформирана паралелка в девети клас. Сформирани са по две
паралелки от първи до осми клас. И по една паралелка от десети до дванадесети клас.
Общо 19 паралелки. Макар че в училището има оптимален капацитет за обучение на 40
паралелки. За последните години паралелките са намалели е няколко. Средната
пълняемост на паралелките през текущата учебна година е около 20 ученици.
Учениците от I до IV клас са на целодневен режим на обучение. В училището се
обучават 4 ученици със СОП.
Пред последните години, пораш влошени демографски показатели, броят на
учениците намалява .Динамиката на тяхното движение е:
Брой ученици в началото на учебната 2011/12 година - 467
Ученици в края на 2011/12 г -4 2 5 / - 42 /
Брой ученици в началото на учебната 2012/13 година - 435
Ученици в края на 2012/13 г - 414 / -21/
Брой ученици в началото на учебната 2013/14 година - 417
Ученици в края на 2013/14 г - 396 / отново - 21/
Брой ученици в началото на учебната 2014/15 година - 401
Ученици в края на учебната 2014/15 година - 365 / - 36 /
Брой ученици в началото на учебната 2015/16 година - 373
Ученици в края на 2015/16 г - 330 /- 43/
Анализът на движението на учениците по степени на образование показва, че
причината за намаляването на техния брой е демографската ситуация и икономическата
криза.
За учебната 2012/13 година напуснали училище - 10
Заминали в чужбина - 9
Преместени по тяхно желание-14
Преминали в друга форма на обучение -0
Преместени по чл. 139-0
Придошли -12
За учебната 2013/14 година трайно непосещаващи училище- 3
Заминали в чужбина - 27
Преместени по тяхно желание-15
Преминали в друга форма на обучение -0
Преместени по чл. 139-0
Придошли -24
За учебната 2014/15 година трайно непосещаващи училище - 5
Заминали в чужбина - 30

Преместени по тяхно желание - 8
Преминали в друга форма на обучение -1
Преместени по чл.139 - 1
Придошли - 9
За учебната 2015/16 година трайно непосещаващи училище- 7
Заминали в чужбина - 33
Преместени по тяхно желание - 13
Придошли - 10
Отсъствия за учебната 2012/13 година
Извинени-21 544 средно на ученик -52
Неизвинени - 6011 средно на ученик -14
Отсъствия за учебната 2013/14 година - в сравнение с предходната учебна година
извинените и неизвинените отсъствия са намалели.
Извинени-19095 средно на ученик -5,4 / 46 /
Неизвинени - 5586 средно на ученик -1,6 /13/
Отсъствия за учебната 2014/15 година - в сравнение с предходната учебна година
извинените отсъствия са се увеличили, а неизвинените отсъствия са намалели.
Извинени-22 553 средно на ученик -6,1
Неизвинени - 5 260 средно на ученик -1,4
Отсъствия за учебната 2015/16 година - в сравнение е предходната учебна година
извинените и неизвинените отсъствия са намалели.
Извинени - 22 093 средно на ученик -7,4
Неизвинени - 4686 средно на ученик -1,6
През учебната 2012/2013 година са наказани 93 ученици и са наложени следните
наказания:
По чл.139 ал.1 т.1 забележка - 79 ученици
По чл.139 ал.1 т.З предупреждение за преместване в друго училище - 13 ученици
По чл. 139 ал. 1 т.5 преместване в друго училище - 1 ученик
През учебната 2013/2014 година са наказани 82 ученици , с 11 ученици по-малко , в
сравнение е предходната година, и са наложени следните наказания:
По чл.139 ал.1 т.1 забележка - 71 ученици
По чл.139 ал.1 т.З предупреждение за преместване в друго училище - 11 ученици
През учебната 2014/2015 година са наказани 56 ученици и са наложени следните
наказания:
По чл.139 ал.1 т.1 забележка - 45 ученици
По чл. 139 ал. 1 т.З предупреждение за преместване в друго училище - 9 ученици
По чл.139 ал.1 т. 5 преместване в самостоятелна форма на обучение - 1 ученик
По чл.139 ал.1 т. 4 преместване в друго училище - 1 ученик.
През 2015/2016 са наказани 44 ученици и са наложени следните наказания:
По чл. 139 ал. 1 т.1 забележка - 39 ученици

По чл.139 ал.1 т.З предупреждение за преместване в друго училище - 5 ученици.
Брой ученици от първи клас на допълнителна работа през 2013 /2014 година - 10.
Брой ученици от първи клас на допълнителна работа през 2014/2015 година - 4.
Брой ученици от първи клас на допълнителна работа през 2015 / 2016 година - 4.
Няма ученици, завършващи учебната година е неоформени годишни оценки .
Отличници за учебната 2014/2015 година - 26 ученици :
II- IV клас - 14 ученици
V-VIII клас - 11 ученици
IX - XII клас - 1 ученик.
Отличници за учебната 2015 /2016 година - 44 ученици :
II- IV клас - 33 ученици
V-VIII клас - 11 ученици
Отличник при завършване на средно образование - випуск 2016 - 1- Йоана Бойчева.
На поправителни изпити за оформяне на годишна оценка през 2012/2013 година са
останали 75 ученици от V до XII клас, от които 12 са останали да повтарят класа / през
2011/2012 година- 64 ученици, от които също 12 са останали да повтарят класа/.
На поправителни изпити за оформяне на годишна оценка през 2013/2014 година са
останали 67 ученици от V до XII клас. / с 8 ученици по-малко в сравнение с
предходната учебна година. / Носители на:
1 двойка - 17 ученици
2 двойки - 9 ученици
3 двойки - 10 ученици
4 двойки - 4 ученици
5 двойки - 7 ученици
С повече двойки - 20 ученици
На поправителни изпити през 2014/2015година са останали 83 ученици от V до XII
клас. / с 17 ученици повече в сравнение с предходната учебна година. / Носители на:
1 двойка - 16 ученици
2 двойки - 16 ученици
3 двойки - 11 ученици
4 двойки - 6 ученици
5 двойки - 11 ученици
С повече двойки - 23 ученици
На поправителни изпити през 2015/2016 година са останали 35 ученици от V до XII
клас. Без поправителни изпити - 154 ученици. Броят на слабите годишни оценки е 110.
Носители на:
1 двойка - 10 ученици
2 двойки - 4 ученици
3 двойки - 3 ученици
4 двойки - 1 ученици
5 двойки - 4 ученици
С повече двойки - 9 ученици

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
През изминалата учебна година за пореден път се проведоха ДЗИ и външно
оценяване за учениците от IV и VII клас. Резултатите показват добри постижения,
както при малките ученици, така и при зрелостниците. Няма голяма разлика през
годините. В таблиците са изнесени официалните резултати
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
Среден
бал
предмети

по Клас

Български език и IV клас
VII клас
литература

СОУ "Елин Пелин"
2014/2015учебна година

13,74
19,05

Математика

IV клас
VII клас

13,38
14,61

СОУ "Елин
Пелин"
2013/2014 учебна
година
12,98
24,29
13,96
22,14
15,64
6,46
5,84
8,19
14,67

Човекът
природата

и IV клас
VII клас

Човекът
обществото
История
цивилизация
География
икономика

и IV клас

15,80
Физика и астрономия - 6,27
Химия и ООС - 5.87
Биология и 30 - 5,53
13,85

и VII клас

6,04

8,65

и VII клас

7,15

7,89

Английски език

Среден
бал
училището

VII клас

за IV клас
VII клас

14,31

15,66

14,19

14,31

9,85
Среден бал за областта за
VII клас - 16.30

8,78

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Среден
Брой
зрелостници успех

Учебни предмети

Брой
Среден
зрелостници успех

2013/2014

2013/2014 2014/2015

2014/2015

Български език и
литература
Английски език

13

3,59

7

3,54

1

5,07

0

0

Математика

0

0

0

0

История
цивилизация

и 2

3,00

1

3,61

Философски
дисциплини

5

3,38

4

3,70

0

0

0

0

5

4,30

2

3,41

Ееография
икономика
Биология и 30

и

И през учебната 2015- 2016 година степента на усвояване на знанията и уменията
намира количествен израз в регистрираните текущи, срочни и годишни оценки, както и
в оценките от ДЗИ и ИВО IV и VII клас.
Организация та.провеждането и резултатите от тези изпити са добри.
Резултати от държавни зрелостни изпити
Среден успех
Предмети
Явилисе Успешно издържали
16
3,74
1. Български език и литература
17
1
3,39
2. История и цивилизации
1
4
4,32
3. Биология и здравно образование 4
4. Философски цикъл
12
7
3,57
5. Английски език
2
2
5.48
Средния успех общо ДЗИ - добър 3,96
Средния успех от втори ДЗИ - добър 4,19
ИВО - VII клас среден успех по БЕЛ - среден 3,15
И ВО -V II клас среден успех по математика - среден 2,88
Н В О - VII а клас среден успех по английски - 4, среден бал 21,11
ИВО - VII б клас среден успех по английски - 2, среден бал 9,73
Н ВО -V II а клас среден успех по биология - 4, среден бал 10,16
НВО - VII б клас среден успех по биология - 4, среден бал 7,67
Н ВО -V II а клас среден успех по география - 4, среден бал 11,79
НВО - VII б клас среден успех по география - 4, среден бал 8,18
НВО - VII а клас среден успех по история- 5, среден бал 12,11

НВО НВО НВО НВО НВО -

VII
VII
VII
VII
VII

б клас среден успех по история - 3, среден бал 6,82
а клас среден успех по физика- 4, среден бал 11,32
б клас среден успех по физика - 4, среден бал 8,67
а клас среден успех по химия - 4, среден бал 10,16
б клас среден успех по химия - 4, среден бал 8,67

НВО НВО НВО НВО НВО НВО НВО НВО -

IV а клас среден успех по БЕЛ - 4, среден бал 13,89
IV б клас среден успех по БЕЛ - 3, среден бал 9,11
IV а клас среден успех по математика - 4, среден бал 11,94
IV б клас среден успех по математика - 3, среден бал 7,89
IV а клас среден успех по човек и общество - 5, среден бал 15,17
IV б клас среден успех по човек и общество - 3, среден бал 9,95
IV а клас среден успех по човек и природа - 5, среден бал 15,78
IV б клас среден успех по човек и природа - 3, среден бал 8,89

СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Средният успех на учениците през последните учебни години е сравнително
един и същ .
2012/2013 учебна година - Добър 3.60
2013/2014 учебна година Добър 3.51
2014/2015 учебна година - Добър 3.54
2015/2016 учебна година - Добър 4,26.
През изминалия период се доказа, че учениците в училището имат потенциал и с
добра работа с тях се постигат високи резултати в различни направления. Пример за
това са различните прояви и получените награди, а най-вече отличната работа на
хореографската колегия.
11рез учебната 2011/2012 година:
Първо място на учебния танцов състав при СОУ „Елин Пелин” на XI
Международен конкурс „Изкуство и приятели” гр. Варна.
Първо място на училищния танцов състав в XII Национален фолклорен конкурс
„Орфеево изворче” град Стара Загора.
През учебната 2012-2013 година се осъществиха над 25 концертни, фестивални и
конкурсни участия. Между тях е добре да се отбележат по-значимите като постижения:
участия в концерти и мероприятия организирани от Дирекция
„Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна
традиционно откриване на празничното шествие свързано с 24 май Денят на славянската писменост и култура
Благотворителен концерт организиран от Дружеството на хореографите град Варна в подкрепа на децата от Дом „Майка и дете” кв. Виница
Участие на ХТТС в Националния фолклорен конкурс „Орфеева дарба”гр. София - Ева награда и златен медал
Концерт организиран от Дирекция „Образование, младежки дейности и
спорт” при Община Варна и Варненската митрополия по случай
„Лазаровден” пред църквата „Света Неделя”

Участие на представителния танцов ансамбъл „Елин Пелин” в
националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми е агънце” на
Петронавловския манастир - Н-ро място и 1000 лева парична награда
Участие на Детския танцов ансамбъл при СОУ „Елин Пелин” гр. Варна в
Международния етнофестивал „Децата на Балканите - единни в Европа”
Хасковски минерални бани - П-ро място в конкурсната програма
През учебната 2013/2014 година:
Представителни групи от ученици взеха участие в откриването на първенството
по фехтовка за ветерани, турнира по гимнастика „Царица Маргарита” и празника на
район „Одесос”. Включихме се в общоградския концерт, посветен на Деня на
Народните будители. Представителни групи от ученици взеха участие в градските
тържества - възстановка „Спомени за Будителите” по случай 01 ноември -Деня на
Народните будители.
Коледари от училището дадоха своята благословия и отправиха пожелания за
успешна година към кмета на Община Варна, на кмета на район „Одесос”, на
началника на РИО - Варна и на Централната комисия за противообществени прояви.
Участвахме в концерт по повод Лазаровден.
Представителни групи от ученици взеха участие в градските тържества, по случай
Великден - „Великденска плетеница”.
Традиционно взехме участие в панорамата на варненските училища, като танцовия
състав се включи в програмата при откриване на това мащабно мероприятие.
Художествено-творческите танцови състави участваха във фестивала - конкурс
„Славянски венец”- Кранево.
При тържественото откриване на международната ветроходна регата „Тол шипс”
танцуваха ученици от нашето училище.
Участвахме в традиционния събор: „Аспарухово пее и танцува” и в международния
фестивал „Радост на брега ”- проведен в ж.кв. „Вл.Варненчик” гр. Варна.
Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” с ръководител Радослав Иванов
взе участие в международен конкурс на английски език гр. Балчик.
Учениците от VII клас и училищните танцови състави , с ръководители Тодор
Тодоров и Радослав Иванов взеха участие в националното състезание „Фолклорна
плетеница”. Па тази престижна проява СОУ „Елин Пелин” бе домакин, съвместно с
РИО - Варна.Участвахме и в съпътстващата конференция „Пътят на българското
танцово изкуство”.
Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” с ръководител Тодор Тодоров
взе участие в XIV издание на Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче”в град
Стара Загора. Конкурсът е включен в Календара на МОН и в Програмата на мерки за
защита на децата е изявени дарби. Учениците заслужено завоюваха първо място с
диплом и спечелиха златна лира.
През учебната 2014/2015 година:
Включихме се в честването на световния ден на философията. Ученици от
училището бяха наградени е „Диплом” за участие с отличаващо се представяне в VII
Национален конкурс „Мила Родино” на община Долни чифлик за есе по темата
„Българският път”. Ученици от X, XI и XII клас активно участваха в градския клуб
„Философия” и техни творби бяха публикувани в списание „Нашата философия”.

Ученици от училището участваха в конкурс за есе на английски език по проект
„Европейска нощ на учените 2014” на тема: „Ако бях учен...”.
Участвахме в математическото състезание „Хитър Петър” и имахме добро
представяне в математическото състезание „Цветница”. Участвахме и в общинския
кръг на олимпиадите по математика и български език и литература. Учениците от IV
клас участваха в националното състезание „Знам и мога” .
Участвахме в общински конкурс „Възкресение Христово” в два раздела: рисувана
или колажирана картичка и Великденско рисувано или декорирано яйце. С голям
интерес учениците се включиха в регионалните конкурси : „ Пешеходна безопасностСпаси детето на пътя” и „Страст на две колела”.Участвахме в националния конкурс на
тема : „Възкресение Христово” 2015 г., организиран от Св.Синод на БПЦ-БП, София.
Десет наши ученици получиха грамоти и награди от регионалния етап на
националния конкурс „ Рицарят в мен”. На пет ученици рисунките продължиха в
последния - национален, етап на конкурса. Имаше открита и градска изложба на тази
тема в Арт-салона на Радио Варна.Младите художници засадиха дръвчета в двора на
храм „Света Петка”, като едно е наречено специално на СОУ „Елин Пелин”.
Традиционно участвахме в международния конкурс за детска рисунка „С очите си
видях бедата” . Седеф Али от V а клас е класирана на II място в Общинския кръг.
Учениците от X клас участваха в Общински ученически конкурс организирате от
община Варна, РИО - Варна, НТС - Варна, и Народната астрономическа обсерватория
и планетариум “Николай Коперник”. Той е посветен на Международната година на
светлината - 2015-а, а темата е „Светлината и светлиннобазираните технологии”.
Тематиката е свързана е физични и астрономически обекти, явления и процеси,
наблюдения на астрономически обекти и явления, училищни физични и
астрономически събития.
Училищните отбори
по футбол се включиха в проведените Общински
Ученически игри. Проведоха се училищни турнири между класовете по футбол и
волейбол. Учениците от училището участваха в Деня на предизвикателството. Отборът
по футбол участва в турнира за купата на “Кока кола”.Проведе се състезание по
волейбол под патронажа на I РПУ. Голям интерес предизвикаха приятелските срещи по
волейбол между нашето училище и ОУ „Св. Иван Рилски”. Заедно с МКБППМН на
Район „Одесос” организирахме и проведахме спортни състезания под наслов „Чрез
спорт срещу агресията и насилието” .Учениците от VII-а клас активно участваха в
инициативата „Открити дни на МКБППМН”.
Учениците е ентусиазъм се включиха в Кампанията „Да почистим за Великден”.
Реализираха редица инициативи. Почистиха училищния двор и цветните лехи.
Учениците от I a, II a, III а и IV а клас посадиха свое дръвче в двора и така изградиха
малък екологичен к ъ т.
Представителни групи от ученици взеха участие с народни танци в откриването
на първенството по бъги , в празника на район „Одесос”, в церемониите по откриване и
закриване на международното състезание по пожаро-приложен спорт и в откриване на
международния турнир по баскетбол за хора в инвалидни колички. Включихме се в
общоградското честване на Деня на Народните будители, Деня на християнското
семейство и 160 години от рождението на Хр. Ботев. Учениците от ХТТС участваха в
концерта „Запалване на Коледната елха”.
Ученици от IX и X клас се включиха в честването на 1150 години от покръстването
на българския народ и посрещане на Патриарха на българската православна църква в
град Варна.
Представителна група от ученици взе участие в откриването на
Националните учителски спортни игри.

Ученици от хореографските паралелки от I до XII клас масово участваха в
общоградското шествие с национални костюми по повод „Сирни заговезни”- празник
на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия и завоюваха второ
място за най-добра група, представяща фолклорните костюми на своя етнос.
В училището се проведе Националната среща на Сдружението на общините в
България и учениците от двата ансамбъла ги поздравиха . В поздрава се включиха и
ученици от IV клас с изпълнение на сценично-музикална миниатюра „Приятели” с
елементи на обучение Jump Math и елементи на гимнастика Brain Gym.
Варна бе домакин на младежката инициатива „Трансфронталиер“ и
40 деца от френските градове Вилньов д'Аск и Орши и белгийския град Турне на
възраст от 11 до 14 години бяха на посещение във Варна в периода от 21-28-ми май в
рамките на инициативата за младежки обмен „Трансфронталиер“.
Морската столица бе домакин на събитието за втори път след 2010 година, в резултат
на сътрудничеството е френския департамент Hop. В първите дни от посещението си
френските деца посетиха СОУ „Елин Пелин“.
Детският танцов ансамбъл е ръководител Радослав Иванов взе участие в XV-тия
юбилеен международния детски етнофестивал „Децата на Балканите - с духовност в
Европа”, провеждан в Хасковски минерални бани .
Училищният танцов състав участва във втория национален фолклорен конкурс ,
организиран от тракийското дружество „С песните и танците на Тракия” и се класира
на първо място.
Учениците от хореографските паралелки от X и XI клас участваха
в
международния конкурс „Изкуство и приятели” организиран от район„Вл. Варненчик”.
Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” взе участие в XV-ти юбилеен
Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, в гр.Калофер.
Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” завоюваха първо място и
получиха диплом „Почетно отличие Златна лира на Орфей” . Във връзка с наградата
Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” проведе среща и с г-н Румен
Стоянов - кмет на град Калофер, под чийто патронаж се провежда конкурсът.
С голям ентусиазъм и майсторство бе направен рекламен филм на СОУ "Елин
Пелин" - „Моето училище”. Той предизвика голям интерес в социалните мрежи.
11рез учебната 2015/2016 година:
Ученици и учители от училището се включиха в инициативата на УНИЦЕФ
„Най-големият урок в света” реализиран е подкрепата на МОН.Учениците се запознаха
с глобалните цели за устойчиво развитие и поеха ангажимент към по-добро бъдеще на
всеки човек и на цялата планета. Активно участвахме в кампанията на ЕКОПАК
България и Община Варна „Стани Екогерой! Научи всички да събират разделно”, е
което помогнаха да се оползотворят ценни ресурси, да се спести електоенергия и
питейна вода и Варна да стане по-чист и красив.С голямо желание учениците участваха
в кампанията за събиране на хартия и засаждане на дървета” Не бъди дърво! Спаси
дърво!”, организирана от Пачуърк Агенция за комуникации и Метро Кеш.
Абитуриентите от випуск 2016 година засяха дръвче в двора на училището .
Учениците от I а клас взе участие в благотворителна инициатива за събиране на
дарения и учебни материали за деца от крайно бедни семества, посещаващи НУ „В.
Левски” гр. Септември, организирана от БХК, Kelp Portrait - България.
Ученици от V,V- и VII клас участваха в обучение на деца по дейност 4 на проект
„Експресионизмът. Вечният танц на живота”, по Малка грантова схема

„ Представяне на съвременното изкуство на учениците” по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства”- Варна .организирано от ДА „Архиви” и рисуваха
картини специално за проекта.
Учениците от V до IX клас активно се включиха в училищния конкурс на тема
„ Илюстрации по произведения на Елин Пелин”. По повод патронния празник на
училището бе организиран конкурс за компютърна рисунка на тема: „Весели игри в
моето училище”. Учениците активно се включиха и в други инициативи, посветени на
патронния празник на училището.
Много ученици взеха участие в конкурса за детска рисунка на тема: „Рицарят в мен”,
като две рисунки са класирани за националния кръг.
Учениците участваха и в Националния конкурс за детска рисунка на тема: Носията”гр. Пловдив.Таня Кирилова от VI б клас получи Диплом- поощрителна награда.
Активно участвахме и в Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях
бедата” . Седеф Али от VI а клас е класирана за областния кръг на първо място .
Учениците от V и V- клас взеха участие в националната програма „Родолюбие” и
програмата за съвместна работа с общинската организация на СОСЗР за патриотичното
възпитание на учениците в духа на национална гордост и идентичност.
Учениците от IV клас участваха в националното състезание „Знам и мога” .
Участвахме и в общинския кръг на олимпиадите по математика и български език и
литература.
11анравени бяха традиционните тържества на буквите в I класове - „Ние вече сме
грамотни”.
Учениците от първи клас участваха в математическо състезание, организирано от ЧЕУ
„Малкият принц”.
Училищните отбори по футбол се включиха в проведените Общински
ученически игри. Проведоха се училищни турнири между класовете по футбол и
волейбол. Отборът по футбол V-VI клас участва в турнира за купата на “Кока кола”.
Учениците от ХТТС с ръководител Т.Тодоров взеха участие в празника на кметство
„Одесос”. 11редставителни групи от ученици взеха участие е народни танци в в
церемониите по откриване на Общински ученически игри и награждаване на
победителите от областните игри по но волейбол. ХТТС взеха участие в тържествата по
случай 25 години ОУ „ П. Р. Славейков” и 120 годишнита на Тракийско дружество
„Кап. Петко войвода” гр. Варна.
Учениците от ХТТС с ръководител Р.Иванов участваха в концерта „Запалване на
Коледната елха”. Коледари от училището дадоха своята благословия и отправиха
пожелания за успешна година към кмета на Община Варна, на кмета на район
„Одесос” и на Централната комисия за противообществени прояви. Както всяка година
танцьорите от СОУ “Елин Пелин” откриха празничното шествие, посветено на 24 май.
Учениците от всички хореографски паралелки взеха активно участие в заснетия
репортаж „Голямо междучасие с танци” във връзка с рубриката „Надиграване” по
инициатива на българската национална телевизия .
Училищните танцови състави взеха участие в XVI-тия Национален музикалнофолклорен конкурс „Орфееви таланти”, в гр.Калофер. Както винаги, конкурсът се
превърна в поредната Орфеева симфония на любовта, светлината и гордостта на
българина.
Училищният танцов състав с ръководител Тодор Тодоров завоюва първо място и
получиха диплом „Почетно отличие - Златна лира на Орфей” . Училищният танцов
състав с ръководител Радослав Иванов завоюва второ място и получиха диплом
„Сребърна лира на Орфей” .

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Училището има определени традиции в ученическото самоуправление.
През 2014/2015 учебна година функционира Ученически съвет, който обаче не успя да
развие достатъчно ефективна дейност.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Колективът на СУ "Елин Пелин" включва 59 души:1 директор и 3 помощникдиректори, 1 педагогически съветник, 1 ръководител компютърен кабинет, 39 учители,
от тях: 26 са старши учители и 6 старши възпитатели, 14 служители и работници помощно-обслужващ персонал. От педагогическия персонал на брой 45 души жените
са 36.Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни
квалификационни форми семинарии, обучения, придобиване на квалификационни
степени. ПКС притежават 44% от учителския колектив. С V ПКС са 5 учители, IV
НКС- 2, с III ПКС- 1 с II ПКС- 11 и с I Г1КС - 1 , или всичко - 20 учители с Г1КС. Повече
от половината от работещите в училището работят в него над 20 години. От
педагогическия персонал 5 са специалист -бакалавър, 7 са с виеше образование
бакалавър и 33 са с виеше образование магистър. Средната възраст на годините на
преподавателите е 51 години, което е показател за колектив със солиден
професионален опит.Но и в СУ "Елин Г1елин"няма учители на възраст под 31 години
За професионализма на учителския колектив, възпитаващ учениците в дух на
национална гордост и толерантност, за съчетаването на традиции и иновации като
ефективен път за съвременна личностна реализация на младите хора в глобализиращия
се свят Община Варна е удостоила педагогическия колектив на СУ „Елин Пелин” с
Награда Варна за 2011 г.
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Към Европейския съюз:
1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към ЕС - УСПЕХ
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към ЕС „Квалификация на учителите”.
3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към ЕС - „ Система за
кариерно ориентиране на учениците”
Национални:
1. Оптимизация на училищната мрежа
Модул: Оптимизиране на вътрешната структура на училищата;
Мярка: Изплащане на обезщетения на персонала
2. С грижа за всеки ученик
Модул 4: осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап
на основно образование за повишаване нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка и осигуряване на допълнително обучение на децата за
овладяване на математика - една група в VIII клас.
3. Система за национално стандартизирано външно оценяване
4. „На училище без отсъствия” - мярка „Без свободен час”.

5. ИКТ в образованието
6. „Училището - територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното
обучение на децата от начален етап”
Общински програми
1.Образователна интеграция на учениците от различни етнически групи и в
неравностойно положение - „Медиатор в училище”
2. Проект за подобряване на условията за отдих в прилежащите училищни дворове
ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ И ИНТЕРНЕТ
Училището разполага с много добра база за внедряване на ИКТ в обучението.
Изградена е електронна система за видеонаблюдение, мултимедийни кабинети и
безжичен интернет .
Сравнителен анализ на основни показатели от дейността на училището
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1.УЧЕНИЦИ
Брой ученици - общо,по пол,по класове и паралелки;
Отпаднали;
Преместени в други училища и причините за това;
Наказани;
Повтарящи;
Невладеещи в достатъчна степен БЕ;
Деца със СОП
Брой ученици към 01.07.2016 г. общо 330
Целодневна организация на учебния ден
- I клас, II ,111 и IV клас - 147
Деца със СОП - 4 за училището
ПГ - 5-годишни -18
ПГ - 6-годишни - 24

Недостатъчна дисциплинираност на
учениците и лоши прояви по време на
учебни занятия;
Намаляващ брой ученици през
годините; Към 01.07.2016 г. справка:
Преместени в други училища - по
семейни причини или смяна на
местоживеене - 13
Напускане на страната - 33
Има отпаднали ученици - 7
Повтарящи ученици - 16 за училището
Тежка процедура за налагане на
наказания;
Деца, невладеещи добре БЕ.

П.КАДРОВИ РЕСУРСИ
Учители - пол, възраст, образование, квалификация, специалности, незаети щатове;
Наличие на педагогически съветник/психолог, възпитатели;
Служители;
Квалификационни дейности
Педагогически персонал - общо 45, от тях Недостиг на учители с определени

бакалавър-специалисти - 5, бакалаври - 7 специалности и квалификации - НУ с
английски език, ПУП/НУП, Учители - ИТ.
и магистри 33
ПКС - 20
Висока квалификация на учителския
състав и наличие на желание за
повишаването й, добра мотивираност за
работа; стремеж към иновации.
Присъствие на педагогически съветник в
училището;
Присъствие на ресурсен учител, логопед и
психолог за децата и учениците със СОП.

III. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Сграда, стаи, кабинети, УТС, учебници,задължителна документация и др.
Осигуреност със задължителна
Остаряло оборудване на кабинети и
хранилища по учебни предмети или
документация;
липса на учебни кабинети;
Наличие на информационни програмни
продукти;
Не са достатъчни наличните УТС и
недостатъчно съвременни дидактически
Учителската стая изцяло обновена и
материали;
оборудвана.
Библиотеката не функционира в голяма
Състоянието на WC отговаря на
степен.
съвременните естетически норми.
Налична съвременна прожекционна и
Няма кабинет по безопасност на
мултимедийна апаратура;
движението.
Три компютърни зали.
Стаи, специално обзаведени за деца на
целодневна организация на учебния ден —
2 бр.
Стая, оборудвана за ПГ в училище.
Стая за педагогическия съветник в
училище.
Има отделен ресурсен кабинет.
Съвременна многофункционална спортна
зала
1У.ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзки с
неправителствени организацищвзаимодействие с институциите
Не съвсем благоприятна за децата
семейна среда, съществен фактор за
неуспешно реализиране на качествен
УВП;
Активна работа с родители в начален
курс;
Съпричастност и съдействие на УН към
разрешаване на училищни проблем;

Липса на инициативност от страна на
родителите за участие във вътрешноучилищния живот, предимно от ромски
произход.
Недостатъчна заинтересованост и
неосъществяване на навременна обратна
връзка от страна на родителите;

Добро взаимодействие с институции.
Работа по международни , национални и
общински проекти, допринасяща за
издигане авторитета на училището.

Целта на анализа е да се определи количествено и качествено състоянието на
училището като система.
СИЛНИ СТРАНИ:
>
Добри образователни резултати при външно
оценяване и ДЗИ
>
Наличие на подкрепяща среда за деца със

соп

>
Активно участие на ученици в спечелени
проекти.
>
Изграден Ученически съвет
>
Висока квалификация на учителския състав преподаватели с II, с III, с IV и е V ПКС
>
Утвърден училищен план за квалификация на
педагогическите кадри
>
Активно участие на учители в
квалификационни форми на общинско, областно и
национално ниво
'у
Обучени учители по програмите на
Квалификация на педагогическите кадри,
Интерактивни методи на обучение, Превенция на
агресията в училище
>
Наличие на критерии за оценка труда на
преподавателите в рамките на училището и
толериране на стремежа към реализация и кариера.
>
Присъствие на педагогически съветник в
училището
>
Целодневно обучение на ученици от начален
етап.
>
PR кампания за привличане на ученици
>
Изготвен училищен учебен план, отговарящ
на желанията на учениците и възможностите на
институцията
>
Наличие на приемственост в обучението от
ПГ - начален; прогимназиален - гимназиален етап
>
Използване на ИКТ и интерактивни методи в
обучението
1у
Положителни резултати от всички видове
изпити
>
Престижни постижения и успешни класации
в национални, регионални и общински конкурси,
състезания

>
Акцент в работата на учителите е
личностното формиране на учениците
>
Работеща училищна комисия за БППМН.
>
Формирани групи за извънкласни форми.
>
Активна работа по проекти.
>
Възможности за участие на учениците и
постигнати високи постижения в национални
фолклорно-танцови състезания
>
Обновена училищна сграда
>
Естетизиране и хигиенизиране на МТБ
>
Изградена нова многофункционална спортна
зала
>
Функциониране на 3 компютърни кабинети с
Интернет връзка, 2 мултимедийни кабинети и
библиотека
>
Перманентно обновяван сайт на училището.
>
Осигуреност със задължителна документация
>
Наличие на информационни програмни
продукти
>
Наличие на видеонаблюдение за осигуряване
на безопасни условия на обучение, възпитание и
труд и опазване на МТБ.
>
Успешно се прилага системата на
делегираните бюджети.
>
Приходите от наеми остават в училище.
>
Участие в проекти, дарения от УН, родители,
общественост.
>
Регистрирано Училищно настоятелство,
съпричастно към училищните проблеми
>•
Добро взаимодействие с институции,
базирано на имиджа на училището
СЛАБИ СТРАНИ:
>
Неосъществяване на държавния план-прием
>
Има отпаднали ученици
> Има повтарящи ученици
> Недостатъчен брой ученици в района на училището за I клас
> Ученици, невладеещи в достатъчна степен български език - около 65%
> Не добър среден годишен успех на училището като постоянна величина
> Преместени в други училища - по семейни причини или смяна на местоживеене
и напускане на страната
> Недостатъчно ниво на ученическото самоуправление
> Нужда от квалифициран специалист-психолог, конкретно ангажиран с
проблемите на учениците
> Устойчива тенденция за натрупване извинени и неизвинени отсъствия от
учениците
> Недостатъчно използване на ИКТ и интерактивни методи в обучението
> Липса на мотивиращи фактори от социалната среда
> Недостигът на финансови средства за цялостна поддръжка на материалната база.

> Липсват достатъчно възможности за самофинансиране на училището
>
11едостатъчна ангажираност на част от родителите по проблемите в училище

>
>
>

ЗАПЛАХИ:
Намаляване броя на учениците
Очакван нестабилен бюджет за следващите години
Нарастване на социалните различия между учениците
> Липса на мотивация за учене
> Отлив от учителската професия

III. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има
негативно въздействие, изразяващо се нарастващата дисхармония между мисията на
училището и мотивацията за по-качествено образование в обществото. Училището като
институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва
силно влияние върху мотивите за учене и поведението на учениците. Един от
основните проблемите е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща
преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите,
отношението и стила на работа на учителите.
При изследване на влиянието на външната среда се възползвахме от методиката
на
анализа (въздействието на политическата, икономическата, социалната и
технологична среда). В нашия анализ и добавено и влиянието на законовата среда.
АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Среда

Тенденции

Политическа

•

•

Изпълнение на
Програма за
развитие
на
образованието.
науката и
младежките
политики в
Република
България/20102015/
Недостатъчно
ефективна роля
на Службите за
закрила на
децата и други
институции,
имащи
отношение към
проблема за
трайно
непосещаване на

Причини
•

•

Несъответствие
с Лисабонската
стратегия
за
икономическо и
социално
обновление на
Европа
Разминаване
между
обществените
потребности и
продукта
на
образованието

Последствия
•

•

•

•

•

•

Качествена
промяна
в
методите
и
организацията на
обучението
Внедряване
на
иновации,
включително на
базата на ИКТ
Ново отношение
към ученика и
учителя
Осъществяване на
вътрешно
и
външно
оценяване
Нова
образователна
структура
Децентрализация

училище
Иконо
мическа

Социална

•
Нестабилна
икономика
• Работа в условията
на
световна
финансова
и
икономическа криза
• Нисък стандарт на
живота
• Висока безработица
• Влошаване
на •
демографската
ситуация
• Ниска
заинтересованост на
родителите
• Отрицателно влияние •
на
средата
върху
възпитанието
на
учениците и мотивите
за учене
• Все
още
нисък
социален
статус
на •
учителите
•

•

•

Техно
логична

•

•

Подобряване
на
технологичното
обезпечаване
на
образованието
Използване на ИКТ

•

Икономически •
проблеми,
породени
от
световната
финансова
и •
икономическа
криза

Влошено
качество
на
живота
и
предпочитания
за мигриране в
чужбина
Неефективна
социална
политика
за
хората
в
неравностойно
положение
Липса
на
мотиви
в
семейството за
потребност от
образование
Търпимост към
отрицателните
явления
в
обществото и
престъпността
Сравнително
ниско
заплащане на
учителския
труд
и
обществен
негативизъм
към
учителската
професия
Развитие на
ИКТ в световен
мащаб

Ограничена
възможност
за
нарастване
на
ЕРС за ученик
Движение
на
ученици

• Намаляване
на
броя
на
учениците
• Нарастване
на
социалните
различия между
учениците
• Ниски мотивация
за учене
• Негативно
отношение към
училището
• Очертаваща
се
криза
за
учителски кадри

• Добра материална
база,
създаваща
условия
за
повишаване
ефективността на

и интернет

Етнокултурни

Трудности
при
овладяване
на
българския език
• Изграждане на на
пълноценни
речевокомуникативни умения
у
учениците
от
етнически малцинства;

Законова

•

•

•

•

обучението
• Преодоляване на
консерватизма в
образованието
• Постигане на ново
качество
на
образователния
процес на основата
на иновационното
мислене
Отсъствие на
• Отсъствие на
мотивация от
познавателна
страна на
мотивация от
родителите за
страна на
приобщаващо
учениците от
образование на
етнически
децата им
малцинства.

Забавя
се • Остаряла
• Нова
нормативна
организация
на
модернизирането на
уредба
училищната
мрежа
законовата
и
нормативна уредба
след
въвеждането
на
• Хармонизиран
в
закон
с промените
Приет е нов закон за
степените
на
европейските
образованието
образование
норми
•

Ограничаване на
ранното отпадане
на ученици от
системата
на
средното
образование

ИЗВОДИ: Външната среда оказва по-скоро неблагоприятно въздействие върху
развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са
икономическата и социална среда.
Резултатите от тази политика, реализирана години наред от ръководството
и колектива, са налице и те са :
■
традиции за качествено образование, доказвани чрез реализацията на учениците
и постигнатите успехи на състезания и участия и реализация на проекти от национален
и международен характер;
■
превърнали сме обучението в приоритет, съобразявайки се с изискванията за
качество на образованието на Европейския съюз;

■
ползотворно сътрудничество с другите институции, отговорни за образованието
и обучението.
Наред с това не трябва да се забравят и всеобщите за системата слабости и
заплахи, които са факт за всяка образователна институция днес:
- ориентираност на системата към запаметяване и възпроизвеждане , а не към
провокиране на мислене , самостоятелност и формиране на умения ;
- недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване и външно оценяване;
- нисък социален статус и авторитет на учителя;
■
процесите, свързани с промяната на образователната система, не се базират на
Национална стратегия за образование и обучение с ясно дефинирани роли и
отговорности;
■
съществуват нерешени проблеми в сътрудничеството между системата за
образование и обучение и пазара на труда;
■
липсва систематичен анализ на национално ниво за потребностите от
професионално образование и обучение;
■
национална програма и осигурените средства за обучение, квалификация и
преквалификация на учителите не са достатъчни;
■
недостатъчно финансиране за извършване на необходимите ремонти, за
осъвременяване на материално-техническата база и осигуряване на съвременни условия
за обучение на учениците;
■
недостатъчни и остарели нагледно-технически средства;
•
недостатъчно финансиране за закупуване на нови компютри;

■

Намаляване броят на учениците;

•
нестабилност в нормативните уредби;
■
неблагоприятни социални фактори: проблеми в системата на образованието,
растяща безработица сред родителите и въобще сред населението, нарастване
агресивността на децата, престъпност сред малолетни и непълнолетни, демотивация на
учениците за учене и образование и на учителите за качествен педагогически труд.
Риск-регистър на основни показатели от дейността на училището
Негативни тенденции

Дейности
по
преодоляване на риска

Дейност

Положителни
фактори

Държавен

1.Възможност за нови 1.Липса на интерес към 1. Училищна програма за
отделни специалности.
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Съвременните тенденции в областта на образованието изискват от училището, като
институция, да създаде предпоставки за усвояване на знания и умения, реално
приложими в професионалната реализация на младите хора, да провокира максимално
разгръщане на творческия им потенциал, да възпита свободни личности, притежаващи
необходимите за развитото гражданско общество качества и достойнства.
СУ "Елин Пелин" - гр. Варна се характеризира е добри резултати в
образователно-възпитателния процес и художествено-творческата дейност.
Доказателство за това са множеството награди на ученици от регионални, национални
и международни конкурси, традиционно добрите резултати от проверките по външно
оценяване и държавни зрелостни изпити.
Програмата за развитие на СУ "Елин Пелин" е основана на разбирането, че главна
ценност в образователната система е ученикът и именно тази ценност осмисля всяка
идея за развитие на училището. Новият образователен модел фиксира вниманието към
образователните и творчески потребности на личността. Целта е обучаваните да
намерят съвременни решения на своите образователни очаквания, както и да получат
адекватна подготовка за бъдещата им професионална реализация, отговаряща на
тенденциите в световното изкуство и в спорта. Нашите приоритети отчитат
специфичните особености и традиции на училищната среда и представят вижданията
ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности и творци.
Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля
имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира е
постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на
управлението.

СУ "Елин Пелин" е училище с 55 годишна история. В него 22 години се
провежда обучение по хореография.
Мултиетническо училище - представители на няколко етноса: българи, турци,
роми. Училище със свой облик и традиции.
Училище , в което работят професионалисти ,отдадени да обучават и възпитават.
Четиригодишната програма за развитие на СУ "Елин Пелин" за периода 2016 2019 година е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и
административното ръководство в сферата на образованието, реализирано в
училището.
Училищните политики отчитат специфичните ни особености и представят
нашите виждания за европейско развитие на училището ни. Нашият екип поема
високите отговорности да провежда училищни политики, в които водеща роля имат
образованието.възпитанието и личностното развитие на децата и се ангажира с
постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на
управлението.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Като европейски граждани ние вярваме, че училището трябва да помогне на
младите хора да се интегрират към модерното, динамично и демократично европейско
общество.
ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Елин Пелин” - гр.Варна, като конкурентноспособно
училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.
Обогатяване знанията и професионалните умения на педагогическия колегиум;
обособяването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност,
загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Училището се стреми чрез
високоспециализирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за
активно взаимодействие със социалната среда, практическо приложение на усвоените
знания и умения, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие
срещу проявите на агресивност и насилие. Ангажираност от страна на родителската и
квартална общественост, ясна подкрепа в процеса на изграждане и утвърждаване на
личности.
СУ „Елин Пелин”е непрекъснато обновяваща се образователна институция, е
високо квалифициран педагогически екип и модерна материална база. осигуряваща
възможности за прилагане на съвременни технологии и интерактивни методи на
преподаване в зависимост от потребностите и интересите на младите хора.
СУ „Елин Пелин” е училище, в което постоянно се усъвършенстват
професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и
родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.
Стремим се да развием високо конкурентна образователна и възпитателна среда,
която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и
личностно развитие. Прилагаме съвременна образователна система, съобразена с
традициите и съответстваща на тази в обединена Европа.
МИСИЯ
Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията,
произтичащи от Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа
2020“ СУ „Елин 11елин”определя своята мисия като създаване на възможно найдобрите условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да се постигне
пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.
Осигуряване на качествено и достъпно образование на всички ученици от ПГ,
I до XII клас, което успешно съчетава националните традиции с европейското
измерение, и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик
като знаещ, мотивиран и способен член на гражданското общество. Пълноценна
интеграция на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални интереси и ценности, развитие
на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. С добрата си
образователна подготовка младите хора ще определят националната ни идентичност и
облика на България пред света. Успоредно с възпитанието и обучението на своите
ученици, училището пряко ще въздейства върху общокултурното развитие на децата
извън системата на обучение по изкуства.

СУ „Елин Пелин” чрез постоянната си работа създава гаранции, че младите
хора, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им
необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско
съзнание.
Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот,
като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и
възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват
като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива
способностите на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост
нови знания и професионални умения и да израства като самостоятелна, мислеща и
социално отговорна личност.
ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО
Ориентираност към личността - Най-важната задача за нас е успехът на отделната
личност.
Равен достъп - Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено
образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Сътрудничество - Успешната образователна и възпитателна политика се осъществява
в сътрудничество с всички институции, работещи за децата на България.
Отговорност - Всеки член на педагогическата колегия и помощно-обслужващия пер
сонал. ангажиран в образователната, възпитателната и обслужващата дейност,
осъществявана в училището, носи отговорност за постигане на трайни ефекти е
дългосрочно въздействие.
Гъвкавост - Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към
многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор
на обучаваните.
Единство в многообразието - Обучението, подготовката и възпитанието на децата и
младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда,
която създава гаранции за защита и развитие на отделните етнокултури и традиции в
рамките на училищните образователни политики .
Новаторство - Училищното ръководство и педагогическата колегия проявява воля и
възможности за възприемане и прилагане на нови методи и подходи с цел постигане на
по-добри резултати.
Автономност - Училището като част от системата на образованието ползва автономия
да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.
Ефективност - Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с
конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Отчетност - Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят
и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и
резултатност на политиките.
Законосъобразност- Всички цели, политики, мерки и конкретни действия съответстват
на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ
Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на
стратегията. Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по
отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни
технологии на планиране се достигна до следните цели:
Да подготвим учениците за учене през целия живот като предоставим
качествено и отговарящо на европейските тенденции образование и възпитание.
Да поставим индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния
процес чрез прилагане на различни подходи при изграждане личността на ученика.Да
създадем условия и нагласи за позитивност, чувство за отговорност и ангажираност при
общуването учител - ученик - родител.
Да формираме професионална адекватност и творческа вариативност по
отношение на предизвикателствата пред учителската професия днес.
Да повишим качеството и ефективността на учебната дейност и осигурим
самостоятелност на учителите при изпълнение на задълженията им на работното място,
както и разширяване на отговорностите им.
Да повишим контрола отчетност на постигнатите резултати на изхода - по
класове, учебни години и в края на обучението.
Качественото образование дава възможност на децата да се развиват като
отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на
всяко дете. така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и
да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.
УЧИЛИЩНИ

политики

Училищна политика - Повишаване на качеството и ефективността на училищното
образование и възпитание
Училищна политика - Развиване на системата за квалификация, преквалификация,
перманентно обучение и контрол
Училищна политика - Утвърждаване на училището като културно и спортно
средище
Училищна политика - Удовлетворяване на специфичните образователни потребности
на учениците и нарастващата взискателност на родителите.
Училищна политика - Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в
училището
Училищна политика - Взаимодействие с родителската общност
Училищна политика - Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за
свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява,
инициатива и творчество
Училищна политика - Обновяване, поддържане и съхраняване на материалната и
техническа база
Училищна политика - Превенция на ранното напускане на училище от учениците
Училищна политика - Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и
учениците от уязвимите групи
Училищна политика - Участие в национални програми и проекти
Училищна политика Училищен прием на ученици - 1 клас, V клас, по държавен план
прием след завършено основно образование.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
УЧИЛИЩНИТЕ ПОЛИТИКИ
I. Училищна политика - Повишаване на качеството и ефективността на
училищното образование и възпитание:
ЦЕЛИ:
1. Привличане,прибиране, задържане и приобщаване на подлежащите за задължително
обучение деца в училище.
2. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
3. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането
му към конкретни резултати.
4. Целодневна форма на обучение.
5. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за
вътрешно оценяване.
6. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците е оглед пълноценно
личностно развитие.
7. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на
демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание,
потребителска култура, физическа активност и спорт.
8. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната стратегия
на училището.
9. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,
проектна работа ).
ДЕЙСТВИЯ
1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване
нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за
практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
2. Издигане равнището на подготовка по български език. Акцент върху грамотността.
3. Утвърждаване на чуждо-езиковото обучение по английски език.
4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата е ученици
със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в
усвояването на учебния материал.
5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на
всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя
потенциал.
6. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа е учениците.
7. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.
8. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за
здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
9. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити
образователни модели, свързани е повишаване успеваемостта на учениците в
обучението:
- поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания
и практическа приложимост на преподавания материал
- използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и
научаване на учебни знания;
- извършване на ефективна диференцирана работа е учениците е намалена успеваемост;
- реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

10. Подготовка на учениците за продължаване на образованието Професионално
ориентиране на учениците, съобразно техните интереси и възможности.
11. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени
реалности.
12. Стриктно спазване на изискванията:
- на правилника на училището, на правилника за вътрешния трудов ред, водещи закони
и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
- на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
- за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и
непедагогически персонал;
- за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
13. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото,
социалното и личностното им развитие.
14. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на
позитивни модели на поведение.
15. Засилване на възпитателната работа е учениците с оглед пълноценно личностно
развитие.
16. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални
образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна
среда в училището
17. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на
демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание,
потребителска култура.нредприемачество, физическа активност и спорт.
II. Училищна политика - Развиване на системата за квалификация,
преквалификация, перманентно обучение и контрол:
ЦЕЛИ:
1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите,
работещи в училището.
2. Продължаване на изградената система за квалификация.
3. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.
4. Повишаване на изискванията към работата на учителя.
5. Квалификация на учителите за работа с родителите ученици в риск от отпадане.
ДЕЙСТВИЯ:
1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация.
2. Повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател, чрез провеждане
на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
3. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - проблемна група,
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа
конференция, информация от библиотека, интернет.
4. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионалноквалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
5.Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително
материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
6. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията
към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
7. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилване
качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от
ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.

8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни
програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни
области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и
информационните технологии.
9. Изработка на тематични годишни планове, програми ЗИП и СИП, план на МО по
културно-образователни области, план за провеждане часа на класа
10. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
11. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
12. Квалификация на учителите:
- За работа с деца и ученици в риск от отпадане.
- С цел мотивиране на учениците за учебен труд и задържане в училище.
- Повишаване на грамотността на учениците.
- Умения за работа с ученици - билингви.
13. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна
документация.
14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на
педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в
развитието на иновативни практики.
15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез
разработване на актуализирани оценъчни карти.
16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в
това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на
знанията и уменията на учениците.
17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно
и вътрешно оценяване.
18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни
форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.
19. Облекчаване на труда на учителя във връзка е попълване на училищната
документация - подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни
планове.
III. Училищна политика - Утвърждаване на училището като научно, културно,
информационно и спортно средище:
ЦЕЛИ:
1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат
за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на
творческия потенциал на учениците и тяхната спортна дейност.
2. Навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и
живот в информационното общество.
3. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището
4. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на
въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни
нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици,
предстоящо в училището,галерия със снимки.
ДЕЙСТВИЯ:
1. 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.
2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси от

регионален, национален и международен характер.
3. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни
видове дейност.
4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на които е
училището.
5. Участие в културните празници на община "Одесос" и града.
6. Разработване на училищни програми за подпомагане на физическото възпитание и
спорта.
- Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и спорт и
организирането на извънучилищната и извънкласна спортна дейност (Закон за
физическото възпитание и спорта.);
- насърчаване на учениците от училище да се включат в спортни клубове, ползващи
спортната ни зала;
- популяризиране и участие в общинските, областните и националните форми за
масовизиране на физическата култура;
- предлагане на обучение в спортна паралелка в I или в V клас
7. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото,
социалното и личностното им развитие.
8. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
9. Развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки;
10. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни
програми и подобряване на условията за мобилност.
11. Засилено чуждо-езиково обучение.
12. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и
Националния спортен календар на МОН.
IV. Училищна политика - Удовлетворяване на специфичните образователни
потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите
ЦЕЛИ:
1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с
безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
2. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и
възможности.
3. Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи
4. Развиване ефективността на връзката учител-родител
5. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни
форми.
6. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в
организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
7. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване
на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.
ДЕЙСТВИЯ:
1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии.
2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИН и ЗИП.
3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
4. Организиране на „зелени" училища.
5. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с
творческото развитие на подрастващите.

6. Засилен диалог с ученическия съвет за решаването на актуални проблеми на
учениците.
7. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни
потребности чрез осигуряване на архитектурен, информационен и комуникационен
достъп в училището.
8. За постигане на но-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и
осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа,
за общуване и социализация.
V. Училищна политика - Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в
училището
ЦЕЛИ:
1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите
2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата
култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до
непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището
3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен
контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и
здравето на децата и учениците.
ДЕЙСТВИЯ:
I . 1юддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане
на данни за всички ученици - Admin-pro.
2. Ежегодно актуализиране на програмата на училището в изпълнение на този
приоритет.
3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище и осъществяване на контрол
4. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане
на яснота и стабилност на училищната организация.
5. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни
условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението,
противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
6. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
7. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
обучение и труд в училището. Провеждане на подробен инструктаж от всички класни
ръководители.
8. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично,
два пъти годишно, провеждане на практическо обучение - проиграване на основни
бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария,
терористичен акт).
9. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и
подобряване на безопасността на материалната база.
Ю.Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
II. Адекватно здравно обслужване в училището.
12.Осигуряване на условия за ученическо хранене.
13. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества
сред учениците.
14. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
15. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на

европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко
и млечни продукти.
16. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време
на ранното полово съзряване.
17. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на
инфектиране е ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
18. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на
движението.
19. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия,
аварии, катастрофи и пожари.
20. Разработен механизъм за противодействие на училищния тормоз и система за
превенция, планиране и работа на координационния съвет
VI. Училищна политика - Взаимодействие е родителската общност
ЦЕЛИ
1.Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във
взаимодействие и сътрудничество е родителите им.
2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие е
ППЗНП.
3. Спазване па единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за
поведението и успеваемостта на учениците.
ДЕЙСТВИЯ
1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни
ситуации
2. Повишаване на уменията за работа е родители
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес
4. Създаване на информационна банка е данни и координати за връзка е ученика и
неговите родители
5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на
безпричинните отсъствия
6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
7. Планиране на съвместни дейности е родителите.
8. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
- за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
- за спазването на училищната дисциплина;
- уменията на децата за общуване е учениците и учителите;
- интегрирането им в училищната среда;
- за посещаемостта на учебните часове от учениците;
- за отсъствията на ученика от учебни часове,
- когато започне процедура за налагане на наказание;
- консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа е
ученика е оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се
налага;
9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на
родителите за:
- да се срещат е класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното
приемно време;

- да участват в родителските срещи;
- да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
- да участват в училищното настоятелство;
- да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от
специалист;
- да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
- да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността
на училището при записване на детето или ученика;
- да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от
класния ръководител или директора;
- намиране на нови форми за общуване;
- правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
- присъствие на родител/настойник при изслушване на ученик и да изрази мнение при
налагане на наказания на ученик.
VII. Училищна политика - Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми
за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична
личностна изява, инициатива и творчество
ЦЕЛИ
1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците
2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата
3. Развиване форми на ученическо самоуправление.
4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите
ДЕЙСТВИЯ
1. Развиване дейността на формите -ИКД. Специално внимание към заниманията със
спорт и изкуства.
2. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез
съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни
мероприятия и дейности:
- състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби,
спортни състезания и концертни изяви;
- отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния
календар;
- подчертаване на националната и училищна символика - знаме, химн и др.;
- творческа изява - участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
3. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за подобрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия

потенциал на учениците и тяхната спортна дейност.
4. Ефективно работещи секции ИКД.
5. Оптимизиране работата на ученическия съвет.
6. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата
колегия.
7. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от
работата с децата пред родителите.
8. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания,
олимпиади.

9. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на
учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на
свободното им време.
VIII. Училищна политика - Обновяване, поддържане и съхраняване на
материалната и техническа база
ЦЕЛИ
1. Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност е учениците.
2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
3. Естетизация на околната среда.
4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това
число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства,
подобряване на учебната материална база.
ДЕЙСТВИЯ
A. Подобрения във външната среда:
1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
2. Обзавеждане на многофункционалната спортна зала.
3. Оформяне на училищния двор.
4.1 юдобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на
учебните часове по физическо възпитание и спорт.
5. Направа на външни игрища - волейбол, баскетбол.
6. Поддръжка на местата за почивка.
Б. Подобрения във вътрешната среда:
1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи —
кабинет, класна стая, коридори, фоайета.
2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с
помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на
интериора на работната среда.
3. Развитие на локална компютърна мрежа
4. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за
осъществяване на интерактивно обучение.
B. Поддържане на модерна ИКТ среда:
Влияние на технологиите:
Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за
нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на
преподавателите и ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването
на традиционните добри преподавателски практики е използването на технологии
подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в
съвременното общество, основано на знанието.
1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно
съдържание.
3. Обновяване на скоростите на интернет свързаност.
4. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно
съдържание.
5. Активно участие в електронната свързаност на българските училища

6. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура е цел
обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на
административната дейност.
7. Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на
училището.
8. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
9. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището
(компютри, терминали, мултимедийни проектори, лаптопи, таблети и др.) с оглед все
по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
10. Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището
(интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика,
технологии и чужди езици).
11 .Поддържане на сайта на училището.
IX. Училищна политика - Превенция на ранното напускане на училище от
учениците
ЦЕЛИ
1.Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна
нагласа към учебния процес.
2. Намаляване броя на отпадащите ученици чрез създаване на достъпна за тях
обучаваща среда.
3. Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване
на взаимоотношенията е институциите).
ДЕЙСТВИЯ
1. Идентифициране на деца в риск от отпадане и картотекирането им от класните
ръководители и педагогическия съветник.
2. Защита, уважение и утвърждаване на личното достойнство на учениците.
3. Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата в областта на техните
способности и таланти.
4. Подобряване ролята на класния ръководител при индивидуалната му работа с децата
в риск, с подкрепата на педагогическия съветник .
5. Поставяне на обучението на интерактивни и интеркултурни основи.
6. Включване на родителите във всички форми на училищния живот - тържества,
концерти и др..
7. Осигуряване на безопасна и сигурна среда чрез превенция на насилието и овладяване
на агресията.
8. Подпомагане на пълноценното участие на ученици в неравностойно социално
положение в УВП чрез осигуряване на средства за учебни екскурзии, лагери, пленери и
състезания.
9. Активизиране ролята на Училищното настоятелството в приобщаването на
родителите като партньори и споделяне на отговорностите за задържане на децата в
училище.
10. С обединяване на усилията на училището, училищното настоятелство, ученическия
съвет, ученическия колектив, общината и социални институции, фондации за
осигуряване на материална подкрепа на учениците, които отпадат от училище по
икономически причини.
11. Разширяване и разнообразяване на формите за организиране свободното време на
учениците.

12. Създаване на привлекателни извънкласни форми./ СИП, ИКД /.
13. Осигуряване на безопасна и сигурна среда - охрана и видео наблюдение на
училището. Обновяване на материалната база.
14. Ежегоден анализ на причините за наличие на необхванати и отпаднали ученици и на
ефективността на набелязаните и прилагани мерки по тази политика.
15. Работа по проекти :
- Общинска програма за образователна интеграция на ученици от различни етнически
групи и в неравностойно социално положение, насочен към установяване на връзката
училище-родители-деца, застрашени от напускане на училище.
- По национална програма е грижа за всеки ученик, „Твоят час” и др.
16. Осигуряване закуска, ’’Училищен плод”, «Училищно мляко» на децата от ПГ и
учениците от I - IV клас. Работа и по други схеми за подкрепа учениците.
17. Осигуряване на безплатни учебници на учениците от Г1Г, I - VII клас и на социално
слаби ученици от VIII до XII клас.
18. Насърчаване повишаването на образователни резултати и подпомагане на достъпа
на социално слаби ученици до образование. Постановление № 33 - стипендии на
ученици.
19. Създаване на целодневна организация на учебния процес.
20. Информиране в срок РУО и дирекция „Социално подпомагане” за ученици,
допуснали повече от пет неизвинени отсъствия.
21. Тясно сътрудничество е Детска педагогическа стая.
X. Училищна политика - Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и
учениците от уязвимите групи
Характеристика на учениковия колектив:
В нашето училище се обучават деца от различни етноси - българи, турци и роми.
Проблемно е невладеенето на българския език от децата роми и турци. Всички деца
живеят в квартал Максуда.
Общи стратегически цели, отнасящи се до образованието и интеграцията на
децата и учениците от етническите малцинства:
Стратегическа цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование
на децата и учениците от етническите малцинства.
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и
учениците от етническите малцинства.
Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от
етническите малцинства.
Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за
взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на
взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Стратегическа цел 5: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който
да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

Тези общи стратегически цели ще се реализират чрез работа но-снециално в
следните направления:
Направление 1: Осигуряване на необходимите образователни условия и ресурси за
реализиране процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и
за развиване на културната им идентичност;
Направление 2: Осигуряване на необходимите педагогически и административни
кадри за реализиране на програми по интеркултурно образование, човешки права,
принципи и ценности на гражданското общество. Включително и работа с медиатор
Направление 3: Включване на училищното настоятелство и граждански организации
при разработването, провеждането и контрола на образователно-интеграционните
програми.
Направление 4: Включване на децата и учениците от етническите малцинства в
извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Направление 5: Обхващане на децата и учениците от етническите малцинства,
намиращи се в неравностойно положение, в полуинтернатни форми на обучение.
Направление 6: Подпомагане на социално слабите деца и ученици, включително с
учебници, учебни помагала и учебни пособия.
Специфични стратегически цели за учениците - роми:
- Пълноценна интеграция на учениците от ромски произход в класове със смесен
етнически състав.
- Подобряване на материално-техническата база и качеството на обучение.
- Квалификация и преквалификация на учителски кадри за работа в смесени паралелки.
- Противодействие срещу проявите на дискриминация.
- Обхващане на 5-годишните деца от ромски произход в ПГ.
ЦЕЛИ:
Да се създадат условия за запазване на етнически толеранс към представителите на
различни етнически групи в училището и приобщаването им за активно участие в
урочната и извънурочната дейност.
ДЕЙНОСТИ:
А. Работа за опознаване на традиционната култура.
1. В часовете по български език и литература, музика, изобразително изкуство, история,
час на класния да се предвидят теми от празничния календар и фолклорното богатство
на всеки от етносите.
2. Чрез дидактически игри: “Кълбо на родовите връзки“, „Празниците в моя дом“ и др.
да се дадат възможности за взаимното опознаване на децата от различните етноси.
Б . Учебна дейност:
1. Чрез използването на интерактивни методи на работа в учебните часове да се
подпомагат учениците от различните етноси със затруднения в усвояването на учебния
материал, като се включват в различни групи и изпълняват индивидуални задачи.
2. При задаване на домашна работа да се съобразява нивото на трудност с
възможностите на учениците от отделните малцинства и да се прилага диференциран
подход.
3. В часовете за консултации приоритетно да се работи с учениците от различни
етноси, които имат затруднения в овладяване на българския език, оттам и с
възприемането на текстове от други учебни предмети.
4. Включване на учениците, невладеещи български език на добро ниво, в

целодневна организация на обучение и поддържане на постоянен диалог между
учителите в ЦДО и учителите- класни ръководители.
5. Участие в програми на Община Варна - Дирекция "Образование" и МОН
В. Извънучебна дейност:
1. Даване възможност на всички ученици от училището да се включат в свободно
избираема подготовка по свое желание и желание на родителите.
2. При организиране на училищни празници и спортни прояви да се дава възможност за
включване на деца от различни етноси.
3. Съвместно с учителите по изобразително изкуство, музика, български език и
литература, история, домашен бит и техника в навечерието на празниците на
различните етноси да се издават табла
Г. Работа с родителите:
1. Лектория с родителите на деца от различни етноси на тема “Етнически толеранс”.
2. Насочване на родители, нямащи начално и основно образование в различни форми
на самостоятелна работа за ограмотяване.
3. Работа с медиатор
XI. Училищна политика - Участие в национални програми и проекти:
ЦЕЛИ
1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми
обявени от МОН и Община Варна, покриващи наши потребности.
2. Развитие на конкурентно-способността на училището.
ДЕЙСТВИЯ
А.Участие в националните и общинските програми, например:
Към Европейския съюз:
1.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към ЕС
Национални:
1. Оптимизация на училищната мрежа
Модул: Оптимизиране на вътрешната структура на училищата;
Мярка: Изплащане на обезщетения на персонала
2. С грижа за всеки ученик
Модул 4: осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап
на основно образование за повишаване нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка и осигуряване на допълнително обучение на децата за
овладяване на различни учебни дисциплини .
3. Система за национално стандартизирано външно оценяване
4. „На училище без отсъствия” - мярка „Без свободен час”.
5. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", чиито цели
са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в
образователния процес.
6. „Училището - територия на учениците” модул „Осигуряване на целодневно
обучение на децата от начален етап”.
Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”за ученици от ПЕ, I до IV клас.
Общински програми
1.Образователна интеграция на учениците от различни етнически групи и в
неравностойно положение

2. Проект за подобряване на условията за отдих в прилежащите училищни дворове
Участие и в други проекти и програми, обявени през периода 2016-2019 година.
Б. 1ю-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, като се
осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение
на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на
възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и
икономическо положение чрез следните оперативни направления:
- "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - VII клас в
училището”
- "Осигуряване на закуска на всеки ученик в I - IV клас”
XII. Училищна политика - Училищен прием на ученици в I клас,У клас и
държавен план прием след завършено основно образование
ЦЕЛИ:
1.1 юпуляризиране УВП в училище и постиженията на учениците сред родителите в
училище и ДГ в района и основните училища в района.
2. Популяризиране на изявите на учениците и празниците в училище сред Варненската
общественост.
3. Пълен обхват на всички деца подлежащи на задължително обучение, живеещи в
района на училището
4. Целодневна организация на учебния процес.
ДЕЙНОСТИ:
1. Изработване на флаери с рекламна цел.
2. Осъществяване на съвместни дейности с ДГ в района
3. Посещение на начални учители на празници в ДГ.
4. Посещение на учители в основни училища в района и училища в града, изучаващи
СИП хореография
5. Участие на ученици от УТТС в празниците на училищата в града
4. Организирани посещения на деца от ПГ в училище и запознаване с историята му.
5. Активно участие на родителите на деца от ПГ при изработване на учебни планове и
планирането на извънкласните дейности в I ви клас
6. Обхождане на подлежащите деца по адреси на екип от учители през месец IV и
началото на месец IX.
7. Организиране на родителска среща в училище и презентиране на условията и УВП в
училище.
8. Яркото присъствие на учениците от СУ "Елин Пелин” в културния живот на града.
9. Подобряване на условията за целодневна организация
9.1. Обезпечаване на възпитателния процес с квалифицирани кадри
9.2. Подобряване условията за хранене на учениците
9.3. Избор на подходяща кетърингова фирма
9.4. Създаване на условия за организиран спорт и занимания по интереси:
- дооборудване на специализираните стаи за отдих и занимания по интереси
- ефективно използване на наличната спортна и компютърна база
10. Критерии за прием
10.1. Териториален - живеещите в района
10.2. Деца със СОП
10.3. Деца , завършили ПГ в учебното заведение

10.4. Деца, чийто братя и сестри се обучават в училище
10.5. Деца близнаци и сираци
11. Критерии за разпределяне на записаните ученици от I ви клас по паралелки:
11.1. По желание на родителите
11.2. По пол и етнос
11.3. Равномерно разпределени деца със СОП и хронични заболявания.
12. Разпределението на учениците в I ви клас се извършва от директора, заместникдиректора и бъдещи учители на първи клас .
13. Ред за прием на ученици в I ви клас
13.1. Подаване на заявление от родителите до 31.05.
13.2. Записване на деца в I клас - 30.05. до 15.06.
13.3. Записване на деца при наличие на свободни места - до 15.09.
13.4. Необходими документи:
С Заявление за I ви клас
Е Заявление на целодневна организация
□ Удостоверение за завършена ПГ.
□ Декларация от родителите в случай, че детето не е посещавало ПГ.
□ Акт за раждане
□ Лична здравно-профилактична карта
□ Експертно решение от ЛКК за деца със СОП
Забележка: За всяка една дейност се определя реално изпълним срок, по-подробно
описани действия, отговорник/отговорници и показатели за изпълнение, които трябва
да бъдат измерими. Това се прави в разработваните за кандидатстване проекти и
програми, в годишния план и други разработвани планове.

Финансиране
Делегираният бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите
ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за развитието
на нашето училище. Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на
училищната образователна стратегия. През четиригодишния период по изпълнението й
ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на
финансовите средства трябва да бъде съпроводено с усилване на фокуса върху
резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване
финансирането на училището е постигането на целите и задачите за качествено
образование, е включване на повече фактори, определящи различия в разходите на
един ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на елементи
като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите етап/степен на
образование ученици в модела на разпределение на средствата в системата. Размера на
финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната
година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на новата учебна
година.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за:
- учебници и учебни помагала;
- капиталови разходи;
- спорт;
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците
в редовна форма на обучение;
- средствата по национални програми за развитие на образованието;
- стипендии на учениците в гимназиална степен;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за
разпределение;
- собствени приходи.
Средствата за ДТВ от оценка на труда на педагогическите кадри, СБКО и
квалификация на учителите са включени в единните разходни стандарти.
Училището разчита и на собствени приходи. Отдаване на помещения за образователни
цели под наем.Разчитаме на спонсори и дарения. Те постъпват директно по банковата
ни сметка и се изразходват за нуждите на училището. Увеличение на приходите ни ще
се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.Заплащането на труда на
учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните нравила за
работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
1. Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението
на финансовите ресурси на ниво училище.
2. Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.
3. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски
програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре
планирани проекти е истинска европейска стойност и по-добро постигане на целите
като цяло.
4. Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към

училището.
5. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и
финансовата дейност на училището.
6. Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез
съвместни дейности е училищното настоятелство.
Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна
стратегия за развитие (е права, делегирани му от общината в областта на бюджета,
човешките ресурси и разпореждането е МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на
приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

Заключителни бележки:
Предложената стратегия отразява намеренията на педагогическия колектив на
СУ „Елин Пелин” за развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 4
години. При определяне на приоритетите, включени в тази стратегия, сме се
ръководили от разбирането, че развитието на образователната система има за основна
цел формирането на свободна и творческа личност, чиято социална функция е
интегриране в обществото. Стратегията обхваща периода от 2016 г. до 2019 г., като
следва да бъде актуализирана всяка година, при необходимост, в случай на значителни
промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното
образование.

Основни средства за реализиране на стратегията са:
□ Училищните програми,
□ Училищен учебен план,
□ Правилник за дейността на училището
□ Правилник за вътрешния трудов ред,
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Плановете на методическите обединения и училищните комисии в училището
□ Персоналните планове на членовете на училищния екип.
□ План за защита при бедствия
□ План за евакуация
□ План за квалификация
□ Годишен план на училището за дейностите е конкретни срокове и отговорници
□ Програма и план за преодоляване на напускането на децата и учениците от училище
□ План за противодействие на училищния тормоз в училище
Настоящата стратегия е приета на ПС . Със стратегията за развитие на училището са
запознати всички членове на колектива, учениците и родителите.

