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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 
Програмата  за  повишаване  на  качеството  на  образованието  в    ОУ „Христо 

Ботев“, с. Градина се основава на: 

• Препоръката  на  Европейския  парламент  и  Съвета  от  12  февруари  2001г. 

относно европейското сътрудничество при оценяване на качеството на 

училищното образование; 

• Закона за предучилищно и училищно образование; 

• Държавните образователни стандарти /чл.22 от ЗПУО/; 

• Приоритетите на Министерството на образованието и науката; на РУО – гр. 

Пловдив и на община Първомай; 

• Спецификата в статута и приоритетите на училището.  

 

ІІ. ВИЗИЯ: 

   ОУ „Христо Ботев“  да се утвърди като съвременно учебно заведение за развитие на 

дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и 

интерактивни методи и средства на преподаване. Обучението е ориентирано към 

интересите и потребностите на ученика. Осигурява се равен достъп до качествено 

образование и приобщаване на всеки ученик като не се допуска дискриминация на 

социална, етническа или друга основа. 

ІІI. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 
Приоритетно направление 1. 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

Приоритетно направление 2. 

ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 Приоритетно направление 3. 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

IV. ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ ПО ПРИОРИТЕТНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 



Приоритетно направление 1. 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

Цел: Подобряване качеството на образование чрез повишаване ефективността на 

управление на институцията 

 
Дейности и мерки за постигане на целта: 
 

1. Изграждане на Система за осигуряване качеството на образование. 

➢ Адаптиране на училищните политики за постигането на образователните 

цели към ЗПУО и стандартите. 

➢ Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в 

нормативната база на национално ниво. 

➢     Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация 

на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. 

2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета. 

3. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и 

програми, дарения, наеми, спонсорство и др. 

4. Осъществяване на ефективен мониторинг и контрол от страна на директора върху 

всички дейности, свързани с ефективното функциониране на институцията. 

5. Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения. 

6. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите. 

➢ Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с 

морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и 

училищното образование /Чл. 246. (1) от ЗПУО/  

➢ Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и 

непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране. 

7. Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като 

помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за 

оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията. 

8. Създаване  на  условия  за  участие  в  национални,  европейски  и   други  

международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти; 

9. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти: 



➢ Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в 

училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат, съобразно 

придобитите нови компетентности;  

➢ Изработване на План за квалификация; 

➢ Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически 

специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 

образователните им резултати. /чл. 224, ал.2 ЗПУО/; 

➢ Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот; 

➢ Изграждане на система за външна квалификация; 

➢ Споделяне на ефективни практики; 

10. Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти 

и условия за приемственост при заместване. 

11. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини. 

12. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки;  

➢ Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в 

училищната библиотека;  

➢ Поетапна актуализация на библиотечните единици.  

13. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

14. Повишаване качеството на административното обслужване. 

15. Осигуряване на публичност и популяризиране на предлаганото обучение чрез 

изготвяне на информационни и рекламни табла и материали, поддържане на динамичeн 

училищен сайт и фейсбук страница. 

16. Осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

 

Приоритетно направление 2. 

ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

Цел: Подобряване качеството на образование чрез повишаване резултатите от 

образователно-възпитателния процес 

 

Дейности и мерки за постигане на целта: 
 

I.  Адаптиране на ученика към училищната среда. 

1. Осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда. 

2. Получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и 



задълженията на учениците; 

3. Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности 

и дейности в зависимост от неговите интереси и потребности. 

4. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП. 

5. Реализиране на програма за осигуряване на равен достъп до образование. 

 

II. Образование и обучение. 

1. Осигуряване на условия за интерактивно учене:  

➢ Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по 

всички учебни предмети;  

➢ Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци; 

➢ Прилагане на интерактивни методи на преподаване като: ситуационни, опитни, 

дискусионни и др. 

2. Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с 

изискванията на ДОС. 

3. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, 

включващ:  

➢ Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен 

с ДОС и учебния план на училището; 

➢ Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при 

необходимост; 

➢ Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове. 

➢ Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

➢ Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за 

проучване, с презентации, с информационни съобщения и др. 

4. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците.  

➢ Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. 

➢ Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване и запознаване на 

учениците с тях. 

➢ Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи, 

предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. 

5. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно 



равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на 

политики за подобряване на резултатите. Публично оповестяване на данните. 

6. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 

11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

7. Диагностициране на входното равнище на учениците по учебните предмети. 

Установяване на дефицитите в знанията и предприемане на мерки за преодоляването 

им. 

8. Установяване на изходното ниво на учениците две седмици преди оформянето на 

годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се 

провежда външно оценяване. 

9. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни 

критерии и показатели. 

10. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците. 

11. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката. 

12. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 

➢ зачитане на учениците като активни участници в образователния процес; 

➢ поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта. 

13. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО. 

14. Осигуряване на индивидуално консултиране на учениците поради трудности при 

усвояване на учебното съдържание. 

15. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

 

III. Възпитание и социализация. 

1. Изграждане на взаимоотношения на толерантност и равнопоставеност между 

учениците. 

2. Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти. 

3. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане от училище. Свеждане до 

минимум броя на отпадналите ученици. 

4. Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

5. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин. 

6. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

7. Реaлизация на Механизъм за превенция на тормоза и насилието. 

8. Функциониране на УКССН. 

9. Ритуализация на училищния живот. 



Приоритетно направление 3. 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Цел: Подобряване на партньорството и сътрудничеството на училището с 

родителите, обществеността, представителите на местната власт, социалните 

служби и други институции. 

 

Дейности и мерки за реализиране на целта: 

1. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез 

организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.  

2. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите и 

обществеността в организираните от училището извънкласни дейности. 

3. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи 

за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и 

задължения спрямо ЗПУО и Стандартите. 

4. Изграждане на информационни кътове и табла в помощ на родителите и учениците. 

5. Посочване на сайтовете, от които родителите могат да се запознаят с ДОС, 

националните изпитни програми, с учебните планове и програми и др. 

6. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за местното управление: 

➢ за повишаване качеството на образование и възпитание; 

➢ за задържане на учениците в училище; 

➢ при участие в общински и национални програми и проекти; 

➢ в дейности за модернизиране на материално-техническата база и др. 

7. Взаимодействие със служба „Социално подпомагане“  и структурите на полицията. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ  

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешната система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират със: 

➢ със средства от държавния бюджет - субсидия по формула 

➢ собствени приходи. 

➢ други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни 

програми, проекти и др. 
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