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Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ „Христо Ботев“ град Павел 

баня е с високо качество, което се дължи на отличната научна подготовка на преподавателите 

и добрата адаптация на учениците към учебната среда. Във връзка с повишаване качеството на 

образованието в училище се предвиждат следните мерки:  

1. Мерки свързани с  учителите. 

1.1. Осигуряване на преподаватели с квалификация, съответстваща на 
изискванията, определени в ДОС. 

1.2. Повишаване на квалификацията на преподавателите - вътрешноучилищни, 
междуучилищни обучения, обмени и други.. 

1.3. Повишаване мотивацията на учителите - осигуряване на необходимите 
технически и материални средства за провеждане на редовна и дистанционна форма на 
обучение. 

1.4. Насърчаване на комуникацията между учителите по методически обединения и 
по етапи на образование. 

1.5. Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учители-специалисти. 

1.6. Организация и планиране на урока чрез използване на интересни методи на 
преподаване - различни иновативни методи, образователни платформи, които да 
повишат активността на учениците и да им помогнат да възприемат по-лесно учебния 
материал. 

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

1.8. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците. 

1.9. Развиване на позитивно отношение учител-ученик - организиране на различни 
мероприятия. 

2. Мерки свързани с учениците. 

2.1.     Активна страна в учебния процес. 

2.2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното 

образование - осигуряване на актуална информация, свързана с епидемичната обстановка и 

мерки за безопасност. 

2.3. Обратна връзка с учениците относно напредъка им в училище. 

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик чрез участие в различни 

извънкласни дейности. 

2.5. Затягане мерките за присъствие на учениците в провеждането на нормални и 

онлайн часове - стриктен контрол върху спазването на училищните правила от учениците и 

налагане на съответните наказания на провинилите се ученици, съгласно ЗПУО и Правилника 

на дейността на СУ „Христо Ботев” . 

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 



2.7. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение - 

дневна, самостоятелна и индивидуална форма. 

2.8. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

2.9. Осигуряване на достъпно и качествено обучение на ученици от уязвими и 

рискови групи. 

2.10. Предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности 

на учениците 

3. Мерки свързани с училищната институция. 

3.1. Подобряване на МТБ - ремонтни дейности, осигуряване на технически средства, 

учебни материали. 

3.2. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес. 

3.3. Осигуряване на интерактивно обучение и съвременни ИКТ в учебния процес, 

включително и в ситуация на епидемична обстановка. 

3.4. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове - чрез съдействието 

на медиатор, педагогически съветник и отдел „Закрила на детето”. 

3.5. Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти. 

3.6. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство. 

3.7. Ефективно взаимодействие училище-семейство. 

3.8. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

3.9. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство и родителски съвет. 

3.10. Ефективно взаимодействие училище-семейство - активно включване на 

родителите в училищния живот, чрез участието им в открити уроци, дискусии и други събития 

в електронна среда. 

3.11. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици и родители. 

 

Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Христо Ботев“ 
град Павел баня се основават на: 

- Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; 
- Държавните образователни стандарти;  
- Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев“ град Павел баня; 
- План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 г. на СУ „Христо Ботев“, град 

Павел баня. 
 

 


