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I. Анализ на състоянието на училището и на външната среда
Брой ученици за учебната 2020/2021 г.
VIII клас- 43 ученици
IX
клас- 43 ученици
X
клас- 36 ученици
XI
клас- 48 ученици
XII клас- 46 ученици
Брой второгодници- 3
Брой ученици със СОП-1

II. Кадрови ресурси
Учители общообразователна подготовка - 11
Учители професионална подготовка – 10
Педагогически съветник – 1
Непедагогически персонал - 8

III. Образователно- възпитателен процес
Неуважени отсъствия на учениците - свеждане до минимум неуважените отсъствия чрез редица
мерки предприети от класните ръководители:
1. Ежедневна връзка с родителите на ученици допускащи отсъствия от училище ;
2. Своевременно вписване отсъствията в ученическите книжки и в електронен дневник;
3. Писмено уведомяване родителите за допуснати неуважени отсъствия от учениците;
4. Спиране на детските надбавки чрез въвеждане на отсъствията в единна платформа;

IV. Опазване здравето на учениците и на работещите в ПГЕЕ“ Мария Кюри“, както и на
Техните семействата в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от
разпространението на COVID-19
Реализиране на мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и създаване на
нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците като част от възпитателната
функция на образованието и необходимостта от създаването на нормална среда за учене и
работа
1. Създаване на максимално безрискова среда, чрез набор от мерки за намаляване на
рисковете от предаване на инфекцията.
2. Създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част
от възпитателната функция на образователния процес.
3. Изготвяне на ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГЕЕ“ Мария Кюри“– ГР. СЛИВЕН
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
4. Реагиране съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със
съмнение за COVID-19;
5. Готовност при указания от здравните власти за превключване на обучение в електронна
среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в
общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за
борба с COVID-19;

6. Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите
групи;
7. Осигуряване на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците,
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране, чрез
асинхронно преподаване, консултации, включване в групи за подкрепа.
8. Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене и за редуциране
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
9. Използване на кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и
организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи си
училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици и др.

