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I.   Общи   положения.   

Управлението   на   образователно-възпитателния   процес   в   СУ   „Любен   Каравелов“   е   с   
високо   качество,   което   се   дължи   на   професионалната   квалификация   на   преподавателите   и   
добрата   мотивация   на   учениците   към   учебния   процес   и   учебната   среда.   Това   е   видно   от   
резултатите,   постигнати   на   НВО,   ДЗИ,   олимпиади,   конкурси,   състезания,   проекти   и   др.     

Отчитайки   целите   на   училището,   заложени   в   стратегията,   се   предвиждат   мерки   за   
поддържане   и   повишаване   качеството   на   образованието   в   училището:   

  
II.   Цел.   

С   тези   мерки   се   цели   да   се   подобряват   непрекъснато   условията   и   редът   за   
разработване   на   ефективна   вътрешна   училищна   система   за   осигуряване   на   качеството   на   
образованието   и   в   условията   на   електронно   обучение.   

Мерките   са   съобразени   с   принципите   и   изискванията   към   институциите   за   
усъвършенстване   на   процесите   за   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   
институцията   (училището),   основанo   на   анализиране,   планиране,   изпълнение   на   дейностите,   
оценяване   и   внасяне   на   подобрения.   
    
  

ПЛАНИРАНЕ   И   РЕАЛИЗАЦИЯ   НА   ДЕЙНОСТИ,   ПРОИЗТИЧАЩИ   ОТ   
ПРИОРИТЕТИТЕ   НА   

  
СУ   „ЛЮБЕН   КАРАВЕЛОВ”   –   ГР.   ПЛОВДИВ   

  
Приоритетно   направление   І     
Мерки   за   сигурност   при   организиране   на   учебно-възпитателния   процес   в   условията   на   
Covid-19   и   за   повишаване   ефективността   на   ОВП   чрез   подобряване   неговата   
организацията   в   ситуации   на   промени,   конфликти   и   кризи.   

  
Цели:     

  
● Осигуряване   на   максимално   безрискова   среда   на   обучение   и   вътрешноучилищна   

организация   на   учебното   време,   при   спазване   на   правилата   във   връзка   с   епидемията.   
● Въвеждане   на   алтернативни   форми   на   общуване   и   обучение   при   извънредни   

ситуации.   
  

2.   Дейности   за   постигане   на   целите:   
  

● Изготвяне   на   здравни   правила   за   работа   при   всеки   един   случай   на   заболял   или   със   
съмнение   за   COVID-19;   

● Изготвяне   на   инструктаж,   за   спазване   на   лична   хигиена   и   мерките   за   ограничаване   
разпространението   на   вируса,   провеждан   от   учителите   на   учениците   ежедневно.   

● Организиране   на    изпълнението   на   административни   услуги,   предоставяни   от   
училището   (за   тези,   които   позволяват)    по   електронен   път;   

● HELP   CENTER   за   електронното   и   дистанционно   обучение;   
● Изготвяне   на   алгоритъм   за   превключване   на   обучение   в   електронна   среда   от   

разстояние   (в   т.ч.   за   отделни   паралелки,   цялото   училище)   и   съобразно   решенията   на   
областните   кризисни   щабове   за   борба   с   COVID-19;   



● Изготвяне   на   алгоритъм   за   преминаване   към   алтернативни   форми   на   обучение   поради   
здравословни   причини;   

● Ефективна   организация   на   родителски   срещи,   извънкласни   и   проектни   дейности,   
тържества   и   акции   в   кризисни   ситуации   (за   тези,   които   позволяват)    по   електронен   
път;   

● Създаване   на   HELP   CENTER   за   обучение   на   родителите,   които   искат   да   се   включат   в   
електронното   и   дистанционно   обучение;   
  

Приоритетно   направление   II     
Обучение   на   учениците   и   проследяване   на   напредъка   им.     

  
Цели:    Повишаване   на   качеството   на   предоставяното   образование   и   обучение   от   
училището.   

  
Дейности   за   постигане   на   целите:     

  
● Развитие   на   уменията   на   21   век   у   учениците;   
● Проектно-базирано   обучение   и   интердисциплинарно   обучение;  
● Реализиране   на    иновативен   модел   на   обучение   „Чрез   музиката   по-добри   и   

по-успешни”;   
● Продължаващо   обучение    за   работа   с   Гугъл   платформи   и   приложения   и   изработване   

на   ресурси   за   тях;   
● Създаване   на   умения   и   компетенции   за   превръщане   на   предметното   знание   в   

приложно;   

Приоритетно   направление   III     
Подкрепа   за   личностно   развитие   на   учениците   и   осигуряване   на   подходяща   физическа,   
психологическа   и   социална   среда   за   развитие   на   способностите   и   уменията   им.   
Осигуряване   на   равен   достъп   до   качествено   образование.     

  
Цели:    Успешно    включване   на   децата   от   всички   групи   и   общности   в   образователната   
система.   Осигуряване   на   приемственост   и   плавен   преход   между   образователните   
етапи.   
Дейности   за   постигане   на   целите:     

● Организация   за   осъществяване   на   подкрепа   в   електронна   среда   от   растояние   и   при   
наличието   на   алтернативни   форми   на   обучение;   

● Диференцирана   работа   -   поставяне   на   индивидуални   цели,   отговарящи   на   моментното   
състояние   на   ученика   и   използване   приниципите   на   личностното/персонализираното   
обучение;   осигуряване   на   различни   възможности   и   ресурси   за   учене   според   типа   на   
учене   на   ученика   -   визуално,   аудио,   кинетично,   практично   и   академично   възприятие   
на   информацията.     

● Сформиране   на   ученически   предметни   групи   за   взаимопомощ   в   учебния   час,   в   ЦДО,   
дистанционно   след   училище   или   присъствено   след   учебните   часове   при   спазване   на   
мерките   за   безопасност;   

● Реализиране   на   проект   за   лидерска   академия   „Град   в   училище“;   
● Планиране   и   провеждане   на   уроци   с   „гостуващи   учители“,   подпомагащи   плавния   

преход   от   детската   градина   в   първи   клас   и   от   4.   в   5.клас.   
  
  

    



Приоритетно   направление   IV     
Професионално   развитие   на   учителя   

  
Цели:    Повишаване   професионалната   подготовка,   компетентност   и   квалификация   на   

педагогическите   кадри   
  

Дейности   за   постигане   на   целите:     

● Работа   по   модела   на    професионални   учещи   се   общности   (ПУО);   
● Оказване    на    подкрепа    и    помощ    на    нови    учители    или    други    членове    на   

персонала;   
● Споделяне   и   популяризиране   на   иновативни   училищни   практики;   
● Създаване   и   поддържане   на   дигитална   библиотека   от   иновативни   практики   в   работата   

с   учениците   -   общодостъпно   място   за   споделяне   на   добри   практики.   
  

IV.   Показатели   за   измерване   на   постигнатото   качество   на   образование   в   СУ   „Любен   
Каравелов“.   
За   изпълнение   на   посочените   мерки   са   заложени   следните   показатели:   
1.   ПОСТИГНАТИ   РЕЗУЛТАТИ   НА   УЧЕНИЦИ   
1.1.   Повишаване   на   годишния   успех   на   учениците.   
1.2.   Резултати   от   НВО   и   ДЗИ.   
1.3.   Брой   участници   и   класирани   на   олимпиади   на   МОН.   
1.4.   Заемане   на   призови   места   на   международни   и   национални   състезания,   конкурси   и   
олимпиади.   
1.5.   Прием   на   зрелостниците   в   престижни   ВУЗ-ове   в   страната   и   чужбина.   
1.7.   Брой   получени   национални   и   международни   стиендии   за   показани   високи   резултати.   
1.8.   Брой   ученици   включени   в   проекти.   
2.   ПОВЕДЕНИЕ   И   ДИСЦИПЛИНА     
2.1.   Намален   брой   на   допуснатите   отсъствия;     
2.2.   Намален   брой   наказани   ученици;     
2.3.   Намаляване   на   дела   на   ранно   отпаднали   от   обучението   –   наблюдение   на   учениците,   
диагностициране,   сигнализиране   на   училищното   ръководство   и   екипа   за   личностно   развитие;     
2.4.   Прилагане   на   механизма   за   ранно   предупреждение   за   различни   рискове   и   работа   с   
екипите   за   личностно   развитие   и   Обществения   съвет;   
3.   УЧАСТИЕ   В   УЧИЛИЩНИ   КЛУБОВЕ,   ИЗВЪНКЛАСНИ   МЕРОПРИЯТИЯ,   ДЕЙНОСТИ   
И   ИНИЦИАТИВИ     
3.1.   Брой   участници   в   училищни   клубове,   извънкласни   обучителни   дейности   и   дейности   по   
интереси;   3.2.   Брой   реализирани   инициативи   от   Ученическия   съвет;     
3.3.   Брой   реализирани   кампании   и   доброволчески   дейности;     
3.4   Изготвен   и   действащ   Етичен   кодекс   на   учениците.   
4.   ДРУГИ     
4.1.   Брой   учители   повишили   квалификацията   си;     
4.2.   Подобрена   материална   база   в   училището;    
4.3.   Брой   реализирани   проекти.     
4.4.   Подобряване   на   взаимодействието   с   местната   общност,   със   социалните   партньори,   
университети   и   всички   останали   заинтересовани   страни;   
  4.5.   Информиране   на   общността   и   заинтересованите   страни   за   добрите   практики   и   
постиженията   на   учениците   и   образователната   институция   чрез   публикуване   на   информация   
на   сайта   на   училището   и   в   местните   медии;   

Мерките   за   повишаване   на   качеството   на   образованието   се   реализират   чрез   
изпълнението   на   Програмите,   Плановете,   Правилниците,   Механизмите   и   стратегията   за   
развитие   на   училището,   разработени   в   СУ   „Любен   Каравелов“,    прилагащи   се   през   учебната   
2020/2021   година.     


