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I. УВОД:  

ОУ „Христо Ботев” предлага високо качество на обучението , разнообразни 

дейности съобразени с етнокултурната среда и работата с деца –билингви в начален 

етап. Училището е привлекателен център за децата от района.Тук се обучават ученици 

от селата Аврен , Садово, Казашка река ,Юнак и Здравец. 

Учителите осъзнават мисията си да обучават и възпитават според държавните 

образователни стандарти, в духа на българските традиции и  демократичните стойности 

на обединена Европа.Професионализмът и отговорността на педагогическия колектив 

допринасят за постигане на желани  резултати от ОВП. 

С  мерките  се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за 

разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството 

на образованието. Мерките са съобразени с принципите и изискванията към 

институциите за усъвършенстване процесите на управление на качеството. Също така 

важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото 

качество. Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на 

развитие на училището, основанo на анализиране , планиране, изпълнение на 

дейностите, оценяване и внасяне на подобрения. 

 

ІІ.НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ВНАСЯНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. Правна рамка на ЕС - Препоръка на Европейския парламент  за европейско 

сътрудничество при оценяване качеството на училищното образование  

2. Национална правна рамка  

2.1.Закон за предучилищното и училищното образование ; 

2.2.Наредба № 8 от 11.08.2016 г.  и нейните допълнения за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование; 

2.3.Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование ; 

2.4.Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  и нейните  допълнения ,за организация на 

дейностите в училищното образование ; 

2.5.Наредба № 11 от 01.09.2016 г. и нейните допълнения ,за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците ; 

2.6.Наредба  № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

2.7. Наредба за приобщаващото образование ; 

2.8. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование;  

2.17. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст ; 

2.18. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование ; 

2.19. Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното 

образование от 2020 г. ; 

2.20. Областни и общински стратегии. 

 

 

 

 



II. ЦЕЛИ 

1.Осигуряване на ефективно и качествено образование и възпитание.  

2.По-широко навлизане на нови методи на педагогическо въздействие и обучение 

/интерактивност, проектна работа/ 

 

ІІІ.ПРИНЦИПИ :  

1.Законосъобразност при реализирането на всички дейности.  

2.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик: 

ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика.  

3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образование 

и обучение в институцията.  

4. Автономност при определяне на училищните политики: 

5. Целенасоченост към постигане на планираните резултати в образователния процес, 

последователност и непрекъснатост в процеса за повишаване на качеството.  

6. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и на организацията на 

образователния процес, последователност и приемственост при прилагане на добри 

педагогически практики .  

7. Ефективност и ефикасност при разпределението, използването и управлението на 

ресурсите.  

8. Лидерство, разпределяне на дейности и делегиране на отговорности за постигане на 

целите на институцията . 

9. Прозрачност, информираност и удовлетвореност на участниците в образователния 

процес ..  

10.Партньорство, ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички 

участници в процеса на обучението и образованието. Ориентираност на образованието 

и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни. 
 

ІІІ. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

А /Мерки, свързани с учителите 

1. Повишаване на квалификацията на преподавателите – прилагане на Плана за 

квалификационната дейност на учителите за учебна 2022/2023 г.  
Срок за изпълнение – целогодишно  Отг. Предс на комисията за квалиф.и МО  

 2. Повишаване мотивацията на учителите – чрез  формиране на система от морални и 

материални стимули, прилагане на етичен кодекс . 
Срок за изпълнение – месец октомври  Отг.Директор  

3. Насърчаване на комуникацията  между класния ръководител и другите преподаватели 

с цел подобряване успеваемостта и дисциплината на учениците; реализиране на общи проекти, 

съвместно между няколко дисциплини; провеждане на информационни срещи за разясняване 
на нови нормативни документи.  

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.учителите  

4. Използване на разнообразни форми на проверка на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците. 

Срок за изпълнение – целогодишно  Отг.учителите  

5. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците . 

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг. учителите 

6. Развиване на позитивно отношение учител – ученик – откликване на въпроси и 

проблеми от едната и от другата страна  
Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.учителите , образователния медиатор  

 7.Повишаване на уменията за работа в електронна среда и електронен дневник. 



 

Б.Мерки, свързани с учениците  
1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност чрез: 

 • Възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в активна част  
• Работа по проекти, при което сами да стигнат до изводи и решения  

• Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използванена методи за 

учене чрез действие  

• Създаване на умения за работа в екип  
• Създаване на умения за самооценка, самоанализ и самоконтрол  

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг. учителите 

  2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование 
Инициативите и участие на учениците във вземане на решения, чрез подходящи за възрастта им 

практики: 

 • Поощряване на публичните изяви на учениците  
• Форми на ученическо представителство и самоуправление  

• Училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, правата на човека, опазване на 

околната среда  

• Празничен национален календар  
• Екологичен календар, свързан с международни дати, свързани с опазване на околната среда 

 • Форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията и тормоза  

• Организиране на изложби, конкурси, вътрешноучилищни състезания  
• Възпитание в дух на родолюбие, инициативи, свързани с миналото и фолклорните традиции 

на различните етноси 

3. Обратна връзка с учениците и определяне на  трудностите при изучаване на учебния 

материал чрез: 
- периодично организиране на анкети или беседи с учениците, които да изразят становището си 

спрямо трудността на материала, достатъчност на часовете за упражнения, затруднения, които 

изпитват, предимства и недостатъци на учебния план. 
Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.учителите 

4. Развиване на позитивно отношение ученик – учител  чрез работа в екип, поставяне на 

общи задачи и в извънкласни форми . 
Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.класните ръководители  

5.Непримиримост към  отсъствията по неуважителни причини . 

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг. Директор, родители, класни р-ли. 

6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината . 
Срок за изпълнение – целогодишно  Отг.класни ръководители 

7. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и проекти. 

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.Директор, Педагогически съвет  
 8.Умения за работа в електронна среда 

Срок за изпълнение – целогодишно     Отг. Директор, родители, класни р-ли. 

 

В.Мерки, свързани с училищната институция  
1.Осигуряване на материално техническа база, която да отговаря на съвременните 

изисквания.  

Срок за изпълнение - целогодишно  Отговорник- Директор  
2. Използване на ИКТ в учебния процес и навлизането на иновации, базиранина ИКТ. 

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг. учителите  

3. Осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски, 
подходящ софтуер за обучение.  

 Срок за изпълнение – целогодишно  Отг.Учителите  

4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на 

образованието  и  отчитане на  резултати,  анализи , изводи и формулиране на предложения  за 
повишаване на качеството на учебния процес  

Срок за изпълнение - целогодишно  Отг.Комисия по самооценяването  



 

ІV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО. 
1. Постигнати резултати от учениците  

• Повишаване на общия успех на учениците  

 • Резултати от национално външно оценяване 
 • Заемане на призови места в състезания и конкурси  

• Прием на седмокласници в елитни средни училища 

• Брой ученици, участващи в национални и международни проекти  

2. Поведение и дисциплина  
• Намален брой на отсъствия по уважителни и неуважителни причини 

 • Намален брой наказани ученици  

3. Участие в извънкласни мероприятия, дейности и инициативи  
• Брой участници в извънкласни обучителни дейности  

• Брой реализирани кампании и доброволчески дейности  

4. Други  
• Брой учители, повишили квалификацията си 

 • Подобрена материална база  

• Брой реализирани проекти 
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