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I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СИТУАЦИЯТА: 

 

СУ „Симон Боливар“ – гр. Пловдив е училище с дългогодишна история 

и традиции в обучението на ученици. В него се обучават ученици от различни 

етнически групи. Училището разполага с отлична материално–техническа база 

и квалифицирани кадри.  

Спънка в обучението на част от учениците се явява слабата мотивация за 

учене, недоброто владеене на български език от ученици с различен от 

българския етнос. Част от учениците се отглеждат от баби и дядовци, поради 

трудова заетост на родителите им в чужбина. Фактор за отпадането от 

системата на ученици е и честата миграция на семействата – заминаване за 

друга държава и последващо връщане на територията на Р България.  

В процеса на обучение преподавателите разчитат на активната позиция 

и сътрудничество от страна на родителите за преодоляването на проблемите. 

По-голямата част от тях се отзовават на родителски срещи, празници и други 

мероприятия, показват своя интерес и желание за включване, но има и 

неглижиращи и незаинтересовани семейства, които по-трудно бихме могли да 

привлечем като партньори. През настоящата учебна година колективът на 

училището ще положи допълнителни усилия да привлече и работи активно с 

тези родители. 

 

 



 

ІІ. ЦЕЛ 

 Максималното развитие на способностите на всеки ученик както в процеса 

на обучение (натрупване на знания и формиране на умения и усвояване на 

компетентности), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). 

Пълноценна социална реализация.  

 

ІІІ. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

 

ІІІ.І. ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 

ПРОВОКИРАНЕ НА МИСЛЕНЕТО И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА, КЪМ 

ФОРМИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЛИЧНОСТТА 

 

1. Мерки в процеса на обучение  

1.1 Индивидуализация и диференциация на учебния процес.  

1.2 Подобряване на дигиталните компетентности.  

1.3 Ранно кариерно ориентиране  

1.4 Разработване на електронни уроци и използване на електронни ресурси. 

1.5 Развитие на система за поддържане и повишаване квалификацията на 

преподавателите. 

 

2.  Оценяване на учениците 

В началният етап постиженията на учениците се оценяват според очакваните 

резултати, разписани в учебните програми за всеки клас и предмет. В 

началото на учебната година учениците от І клас се оценяват по отношение 

подготвеността им за училище, като резултатите помагат на учителите да 

разграничат учениците и да съобразят обучението с индивидуалните 

потребности на учениците. В началото и в края на ІІ – VІІ клас, учениците 

преминават тест, който регистрира индивидуалния им напредък. Текущото 

оценяване на учениците от І до III клас се осъществява само с качествени 

показатели. 

 Резултатите от текущото оценяване на учениците от ІV – VІІІ клас се 

изразяват с количествен показател – отличен (6), много добър (5), добър (4), 

среден (3) и слаб (2). 

Ученикът завършва успешно класа ако годишните му оценки са минимум 

Среден (3). Въз основа на представянето на ученика през учебната година се 



оформя срочна и годишна оценка. Ако ученик получи оценка Слаб (2) по 

даден предмет за годината, ученикът полага поправителен изпит. 

Всички оценки на учениците  се вписват в дневника на класа. 

В цялата образователна система оценяването е вътрешно и външно. 

Вътрешното оценяване се извършва от учителя, посредством текущи 

проверки и оценявания за установяване нивото на постигане на Държавните 

образователни стандарти за учебно съдържание. Различните видове текущо 

оценяване могат да бъдат: устни изпитвания или писмени изпитвания. 

Изпитванията са индивидуалнии или групови за всички ученици в 

паралелката. 

Минималният брой изпитвания е разписан в зависимост от броя часове, с 

които учениците изучават определен предмет.  

Оценяването в процеса на училищното образование цели да определи 

постигнатите от учениците резултати по учебни предмети през учебната 

година. 

 

 

ІV. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО 

ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ, 

ОТГОВАРЯЩИ НА ФОРМАТА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

 1. Изграждането на надеждни механизми за измерване на постигнатите в 

образователния процес резултати. 

 2. Широко застъпване на тестовете както в процеса на оценка на знанията и 

уменията на учениците през учебната година, така и като форма за оценяване 

на входящото и изходящото ниво – измерване на знанията и уменията в 

началото и в края на учебната година. 

 3. Използване на задачи от формата на външното оценяване. 

 

 V.  ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА 

УЧИТЕЛЯ 

 V. 1. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

 1.1 Развитие на професионалните компетенции на педагогическите кадри в 

няколко направления: 

 – Периодично актуализиране на знанията. 

 – Усвояване на нови методи в преподаването. 

 – Подобряване на дигиталните им умения. 



 1.2 Кариерно развитие на учителите и отчитане резултатите от труда им. 

Въвеждането на система за кариерно развитие и обвързването й със системата 

на заплащане на труда ще създаде условия за конкуренция между учителите, 

мотивация за пълноценното им участие в процеса на обучение и възпитание в 

училище. 

1.3 Обмяна на опит и добри практики със специалисти от други учебни 

заведения. 


