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Р А З Д Е Л І.
КРАТЪК

А Н А Л И З И ОЦЕНКА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО

През изминалата 2019/2020 година
в СУ ”Л. Каравелов” са се
обучавали общо 626 ученици в дневна и 39 ученици в самостоятелна
форма обучение разпределени в 31 паралелки – 12 в начален етап, 7 в
прогимназиален етап, 12 в гимназиален етап. Сформирани бяха и 8 сборни
ПИГ - в начален етап и 3 в прогимназиален..
Движението на учениците през 2019-2020 учебна година е както
следва:
 Преместени ученици по тяхно желание –19
 Преместени - 0
 Преминали в друга форма на обучение –8
 Придошли ученици от други училища – 17
 Отпаднали ученици – 0.
Общият успех на учениците в края на учебната година за цялото
училище е Мн.добър 4, 53.
За всички дейности в училището е създадена организация,
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и
непрекъснатост на
учебно-възпитателния процес (УВП). Решаващо
условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и
методиката на обучение в училището бе правилното планиране на УВП.
Бяха обхванати всички деца, подлежащи на задължително обучение, няма
отпаднали ученици, завоювани са много спортни отличия, бяха постигнати
много-добри резултати в състезанията по математика, олимпиадите по
история и цивилизация, география и икономика и др..
Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите
голям брой неизвинени отсъствия са проблем на педагогическия колектив.
Учителският колектив има възможности да се справя с възникнали
проблеми и да отстоява отговорно професионалните си ангажименти. На
всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно
реализиране целите на УВР.
Необходимо е да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при
наличие на противообществени прояви на учениците, да се усъвършенства
системата за квалификационна дейност на учителите, да се повиши
взискателността по опазване на училищното имущество. Специално
внимание се отделя на работата с родители, съпричастни към училищните
проблеми, и се търсят нови методи и подходи за приобщаване на
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родителите към училищния живот, обогатяване на материалнотехническата база и библиотечния фонд. Необходимо е да продължи
работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските
образователни стандарти.
За новата учебна 2020/2021 година беше утвърдена от РУО – гр.
.Хасково и реализирана една паралелка за прием за VIII клас с профил
” Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език
Обучението, което ще се провежда в СУ “ Любен Каравелов “ през
учебната 2020/2021 година е по следните училищни учебни планове:
1. За първи, втори, трети и четвърти клас
3. За V, VI и VII клас
За осми клас
4. Профил ” Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на
чужд език
За девети клас
5. Профил ” Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на
чужд език
6. Профил ” Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език
За десети клас
7. Профил ” Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на
чужд език
8. Профил ” Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език
За 11 клас
9. Профил ” Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език
За 12 клас
10. Учебен план за непрофилирана паралелка
11. Профил ” Природоматематически” – информационни технологии
Училището е обезпечено с необходимата учебна документация, но
съществува проблем свързан с осигуряването на подходящи учебници по
дадени профилиращи предмети, което налага необходимостта да се
прибягва до лекционно поднасяне на материала.
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РАЗДЕЛ ІІ.
Мисия на СУ "Л.Каравелов"
Да осигурява високо равнище на общообразователна и профилрана
подготовка на учениците според държавните образователни изисквания и
стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности,
широка обща култура, владеене на чужди езици и работа с компютри,
гражданска култура и позиция, готовност за трудова
реализация,
самостоятелност, инициативност,
висок морал и стремеж към
самоусъвършенстване и бърза адаптивност към потребностите на
икономиката и пазара на труда. Формиране на личности с национални и
общочовешки ценности и високо отговорно поведение за участие в
обществения живот.
Визия на училището
Запазване на високия престиж на СУ "Л.Каравелов" с осигуряване
на актуално висококачествено образование пригодно за по-нататъшното
обучение и развитие на личността; изграждането на училището, като
привлекателно и модерно съвременно учебно заведение, подготвящо
търсени и предпочитани кадри на пазара на труда, усъвършенстване на
професионалните умения на педагогическия колегиум.
Цели на училището
- Подобряване на материално-техническата база.
- Подобряване качеството на учебно-възпитателния процес
- Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено, и социално
развитие на подрастващите.
- Повишаване квалификацията на учителите
- Изграждане на образовани личности с възможности за реализация
- Участие в европейски проекти
Стратегии в дейността на СУ"Л.Каравелов"- Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и
ориентиране към профилирано обучение;
- Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;
- Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно
съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на
знанията;
- Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на
знания и тяхното правилно използване;
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- Защита личностното достойнство на учениците в съответствие с
процесите на демократизация на обществото;
- Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане
на нови форми и методи на обучение;
-Оптимизиране на управленската дейност чрез методическите обединения,
работа с училищното настоятелство
- Дейности, свързани със социализацията и гражданското образование и
възпитание на учениците
- Организиране и провеждане на технически и тематични педагогически
съвети
- Дейности, свързани със взаимодействието с родители, училищно
настоятелство, културни институции, бизнес – среди и др.
- Технологично обновяване и модернизация на съществуващата
материално-техническа база и методика на обучението ;
- Поддържане на висока квалификация на персонала – педагогически и
непедагогически ;
Приоритети в дейността на училището
-Високо равнище на конкурентноспособна
профилирана подготовка на учениците ;

общообразователна

и

- Добра чуждоезикова подготовка;
- Добра компютърна и икономическа подготовка;
- Гражданско образование;
- Задоволяване специфичните интереси и потребности на учениците чрез
ефективни използване на наличната МТБ;
- Задълбочаване контактите с обществени организации и институции
отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни
източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на
МТБ;
- Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно
участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на
училищното настоятелство като орган подпомагащ цялостната УВР.
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Р А З Д Е Л ІІІ.
ДЕ Й Н О С Т И
приоритетите

свързани с реализиране на целите, стратегиите и

1. Оптимизиране на управленската дейност
- по осезателно присъствие на методическите структури – методически
колегии (комисии, съвети) и др. по образователни направления и
учебни предмети ;
- съвместно с експерти от РУО – гр. Хасково да се проведе разяснителна
работа с преподавателите във връзка с новите учебни програми и
постановките заложени в тях ;
- изграждане на ученически органи – по класове и общо за училището
изразяващи интересите и мненията на учениците ;
- от важно значение ще бъде оптимизиране дейността на училищното
настоятелство с обновяване на съдържанието по посока на финансово и
материално-техническо подпомагане на училището;
2. Дейности свързани със социализацията и гражданското образование и
възпитание на учениците :
- насърчаване участието на учениците в кръжоците и други извънкласни
дейности
- участия в състезания и конкурси на училищно,общинско, регионално и
национално равнище ;
- организиране и провеждане на екскурзии с учебна и развлекателна цел;
- организиране и провеждане на „Училище сред природата”, „Празник на
буквите” и др.;
3.Квалификационна дейност в СУ “Л. Каравелов”
3.1.Провеждане на заседания на методическите обединения и набелязване
на теми и форми за новата учебна 2020/2021 година.
Срок ІХ 2020 г.
Отг. Директор
3.2.Запознаване на всички учители с предложения на различни Висши
учебни заведения за квалификационни форми организирани за
педагогически кадри.
Отг. Директор
4.Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет за 2020/2021 г.
4.1. Определяне състава на постоянните комисии към педагогическия
съвет и набелязване на мероприятия свързани с началото на новата учебна
година. Утвърждаване на Списък-Образец №1 на преподавателската и
друга заетост на персонала. Утвърждаване на училищни учебни планове.
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Срок :.IХ.2020 г.
4.2.
Актуализиране на Правилника за дейността на училището и
Годишния комплексен план, Правилник за вътрешния трудов ред.
Приемане плановете на постоянните комисии. Подготовка за откриване на
учебната година.
Срок ..ІХ. 2020 г.
4.3.Изработване на План за осигуряване на нормален учебен процес през
зимата. Тематичен съвет – Безопасност на движението на учениците.
Определяне комисиите за патронния празник на училището.
Срок ..Х. 2020 г.
4.4. Педагогически съвет във връзка с преодоляване на проблема с
дисциплината и направените неизвинени отсъствия от учениците.
Обсъждане държавния план-прием за учебната 2021-2022 г. Определяне на
комисиите за прием за следващата учебна година.
Срок ..ХI. 2020 г.
4.5.Технически съвет свързан с приложение на Правилника за дейността на
училището – разглеждане отсъствията и поведението на учениците
Срок : .І.2021 г.
4.6.Отчитане резултатите от първия учебен срок. Отчитане и анализ на
набелязаните мерки във връзка с преодоляване на проблема с направените
неизвинени отсъствия от учениците.
Срок : .IІ. 2021 г.
4.7.Провеждане на тематичен съвет свързан с професионалното
ориентиране на учениците и рекламната кампания на училището за
предстоящата учебна година.
Срок : .ІІІ. 2021 г.
4.8. Определяне на дейности свързани с приключването на учебната
година на начален етап и ХІІ клас. Приемане график за подготовка на
материално техническата база за новата учебна година.
Срок : .ІV.2021 г.
4.10.Технически съвет свързан с приключване на учебната година за
учениците от V – VІІ клас. Определяне на учениците за допълнителна
работа.
Срок : .VІ.2021 г.
4.11.Технически съвет свързан с приключване на учебната година за
учениците от ІХ – ХІ клас. Определяне на учениците за допълнителна
работа.
Срок : .VІ.2021 г.
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4.12.Годишен съвет за отчет и анализ на резултатите от учебновъзпитателната работа през учебната 2020/2021 г. и изпълнението на
годишния план на училището. Отчитане и анализ на набелязаните мерки
във връзка с преодоляване на проблема с направените неизвинени
отсъствия от учениците. Отчет на дейността на училищните комисии и
методическите обединения.
Срок : .VІІ.2021 г.
5. Взаимодействие с родители, училищно настоятелство, културни
институции, бизнес среди и др.
5.1.Взаимодействие с родители
5.1.1.Родителски срещи на първи, пети и осми клас
Срок: до 15 .ІХ.2020 г.
5.1.2.Родителски срещи от ІІ до ХІІ клас – запознаване на родителите
с Правилника за дейността на училището и училищните учебни планове.
Срок: до края на ІХ.2020
5.1.3.Приемен ден – индивидуални срещи на родители с учителите
по съответните предмети за готовността на учениците за приключване на І
учебен срок.
Срок : .ХІІ.2020 г.

5.1.4.Провеждане на родителска среща за обсъждане на резултатите
на учениците от първия учебен срок и дейности за подобряването на
учебно-възпитателния процес през втория учебен срок и поведението на
учениците, като участници в пътното движение съчетана с приемни дни:
Срок :.ІІ.2021г.
5.1.5. Среща с родителите на бъдещите първокласници
Срок: ІV.2021 г.
5.1.6. Приемен ден – индивидуални срещи на родители с учителите
по съответните предмети за готовността на учениците за приключване на
ІІ-рия учебен срок.
Срок : .ІV.2021 г.
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6. Взаимодействие с училищното настоятелство
6.1.Приемане на План за работа през новата учебна 2020 / 2021 г. и
актуализиране на състава на Училищното настоятелство.
Срок : .Х.2020 г.
6.2.Обсъждане възможността за помощ при подобряване на МТБ на
училището.
Срок : .ХІ.2020г.
6.3.Среща с училищното настоятелство по случай коледните и
новогодишните празници.
Срок:ХІІ.2020г.
6.4.Събиране по повод рекламната кампания за следващата учебна
година, за прием на учениците в І и ІХ клас.
Срок: .ІІІ.2021г..
6.5.Събиране по повод патронния празник на училището.
Срок: .ІV.2021 г..
6.6.Обсъждане на тържествата по случай 24 май и предложения за
награждаване на ученици и изявени учители.
Срок: .V.2021г.
7. Взаимодействие с културни институции
7.1. Организиране на кинопрожекции на филми, които се изучават
непосредствено в часовете по литература, история, география и др.
Срок: по график
Отг.: преподавателите по съответните предмети
7.2.Посещение
на
театрални
постановки
съгласувани
с
ръководството на ДТ “Апостол Карамитев” – Димитровград и др..
Срок : постоянен
Отг. пед. съветник
7.3.Участие на учениците и педагогическия колектив в
общоградските прояви организирани от отдел “Култура” ОбНС и
читалищата в общината.
Срок : по график, утвърден от общината
Отг. директор
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