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СТАТУТ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

 Седалището на училището е град Козлодуй, улица „Хан Аспарух“ №5.

 Училището осигурява общообразователна, разширена, профилирана и
професионална подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с
цел интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо
развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му.

 Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която
са сформирани 9 групи в начален етап на обучение.

 За постигане на целите си училището работи в партньорство с университети,
местни работодатели, предприемачи, както и с органите на местната власт и
неправителствени организации.

• В СУ „Христо Ботев“ се обучават 539 ученици от първи до

дванадесети клас, а броят им през последните 5 години непрекъснато

нараства. В училището се обучават ученици от община Козлодуй, както и

от общините Лом, Мизия, Оряхово,Хайредин. Обучението се осъществява

от 46 педагогически специалисти.



ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

•През класните стаи и кабинетите са

преминали над 4500 ученици, намерили

житейското си поприще като лекари,

инженери, учители, юристи, икономисти,

артисти и др. Повече от 15 бивши

възпитаници са носители на научни звания.

•По инициатива на комитет от местни жители –

Борис Илиев, Симеон Иванов, Тодор Доневски,

Димитър и Христо Владови, Илия Казаков, Кръстьо

Добрев и др. започва събирането на

подписи и финансови средства за построяването на гимназия.

•Непълната гимназия „Христо Ботев” е открита на 04.12.1946г.

•Първият випуск от зрелостници завършва през 1950 г.



УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

• Химн на училището

• Училищно знаме

• Патронен празник –
17 май, денят, в който
Ботевата чета слиза
на Козлодуйския бряг
от парахода
„Радецки”.

• Училищни емблема и 
униформи

• Летописна книга

• Училищен вестник



МИСИЯ

Мисията на училището е

да подпомага учениците

в развитието и

усъвършенстването им в

оптимална училищна среда, с

квалифицирани учители и в

партньорство с родителите. Усилията ни

са насочени към придобиване от

учениците, не само на базово

образование, но и на актуални знания,

умения и компетентности, които са им

необходими, за да се реализират

успешно в социалната среда, с проява на

уважение към гражданските права на

другите и отговорно собствено

поведение.



ВИЗИЯ

• Училище на диалог и сътрудничество - То е увлекателно за учениците,

създаващо среда за качествено училищно образование, вдъхновяващо за

учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични

принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21. век.

• Място за формиране и развиване на компетентностите на новия век -

За нас всеки ученик е значим. В училището е налице приобщаваща

позитивна образователна среда и се прилагат успешни училищни политики

за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

• Средно училище „Христо Ботев” ще продължи да се утвърждава и

развива като училище, в което се прилагат съвременни педагогически

технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави

значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни

компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и

прилагат за себе си и в полза на общността.



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

• Стратегическата цел на Средно училище „Христо Ботев“ е

ориентирана към постиженията на образователните политики в

страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции,

регионалните тенденции и общински политики на българското

образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане

на информационните и комуникационни технологии, иновации в

образованието и изграждането на вътрешна информационно-

комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на

образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното,

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие

и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта,

потребностите, способностите и интересите му, залегнали в

дейностите по постигане на оперативните цели.



МАТЕРИАЛНА БАЗА

• СУ „Христо Ботев” разполага с обновени класни стаи, библиотека,

стол за хранене, медицински кабинет, голям училищен двор с игрища.



МАТЕРИАЛНА БАЗА
• Училището има два физкултурни салона, голяма зала за

презентации, семинари и тържества, както и нов кабинет за ресурсно

подпомагане.



• Училището може да се похвали и с новооборудвани компютърни

кабинети, модерен STEM център, тематични витрини, просторни и

приветливи кътове за отдих.

МАТЕРИАЛНА БАЗА



ПРИЕМ
•СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй - училището на щастливите деца и

спокойните родители! Екипът от учители в начален етап са доказани

професиналисти с високи постижения на учениците по математика и

български език.



ПРИЕМ
•СУ „Христо Ботев”

е първото средно

училище на

територията на

Община Козлодуй, в което се

осъществява профилирано

обучение. СУ „Христо Ботев”

приема ученици след завършен

VІІ клас в профилирани

паралелки по Наредба 10 за

организацията на обучението.

Ежегодно приемът е успешен и

пълняемостта на паралелките е

максимална. Обучението

задоволява потребностите на

учениците.



ПРИЕМ
Прием в осми клас

ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Направление „Компютърни науки“

разширено изучаване на чужд език – английски език

Чрез професионалната подготовка учениците ще придобият

компетентности за практическо прилагане на съвременни интернет

технологии и приложения, умения за поддържане на електронни

платформи и уеб сайтове, за изпълняване на административни дейности,

свързани с обработка на информацията, програмиране, софтуерно

инженерство, отчетност и контрол, електронни магазини, управление на

бази данни и др.

Завършилите ученици ще се реализират професионално във фирми

от ИТ сектора, софтуерни компании, сферата на търговските, банкови

и електронни услуги, ще могат да стартират собствен ИТ бизнес.



ПРИЕМ
Прием в осми клас

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“
Профилиращи предмети: Предприемачество и информационни

технологии

разширено изучаване на чужд език – английски език

Профилирана подготовка в областта на икономическите науки, бизнеса

и предприемачеството, знания и умения за изготвяне на бизнес план,
владеене основите на счетоводството, мениджмънта и маркетинга.
Обучението по предприемачество е много популярно и се радва на

интерес и заради многообразието от извънкласни дейности, които се

организират по темата в училището – инициативата «Мениджър за един

ден», „Седмица на предприемачеството“ и др.
Стремеж на преподавателите е обучението по профилиращите

предмети да е атрактивно, с практическа насоченост, интерактивен

методически инструментариум за повишен интерес и популяризиране

на приема за предстоящи учебни години.



ДЕЙНОСТИ

Клуб “STEAM Роботика” изследва

влажността на почвата

“Бизнесът в училище” - 3D принтиране
Посещение на Интерактивен музей на

Индустрията в Габрово



ДЕЙНОСТИ

Изработване на проект на Слънчевата система
Творческа работилница на откритоЧетене в градската библиотека



ДЕЙНОСТИ

Посаждане на дъб на мястото на

Вековния дъб в двора на училището

Отбелязване на световния ден на водата

Даряване на храна на приют за кучета вместо

цветя за 15. септември



ДЕЙНОСТИ

Ден на река Дунав

Вокална група “Славееви гласове”

Ден на Земята



ДЕЙНОСТИ

Състезание “Млад огнеборец”

Ученически спортни игри
Национален туристически поход

“По стъпките на Ботевата чета”



ДЕЙНОСТИ

Народни танци

Благотворителен базар

Ден на розовата фланелка и против насилието

в училище



ДЕЙНОСТИ

Учебни екскурзии



ПРОЕКТИ

Тема на проекта Начало и 

край на 

проекта

Програма /

организация партньор

Проект „Квалификация за професионално 

развитие на педагогически специалисти“-

дейност 1 и дейност 2

2018-2022 ОП НОИЕ

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“  

2019-2022 ОП НОИР

Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за 

приобщаващо образование“

2021-2022 ОП НОИР

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен 

достъп до училищно образование в 

условията на кризи“

2021-2022 ОП НОИР

Проект за младежка инициатива 

Занаятчийски кът „Творчество“ екип „С 

нашите ръце“

2021-2022 Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими

групи“



ПРОЕКТИ

Тема на проекта Начало и 

край на 

проекта

Програма /

организация партньор

Проект „Екоцентрична образователна

градина“

2020-2021 Фондация „Екоцентрик”

Проект BG05M20P001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“

2014-2020 ОП НОИЕ

Проект FIERST - разпространение на

добри практики и създаване на

професионални учещи се общности в 

училищата за развиване на уменията на 21. 

век

2019-2020 Еразъм+ по Ключова дейност 3: 
Експериментални политики
Партньори:Фондация „Заедно в 
час“,МОН,НБУ

Проект „Нашите пари“-обучение на ученици 

от 4 клас по финансова грамотност 

2019-2020 Фондация „Америка за България“

Мениджмънт на туризма-малки училищни 

проекти

2019-2020 Учители по профилирана

подготовка –Технологичен/туризъм

и ученици от гимназиален етап



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Наименование на националната програма

НП „Квалификация” – „Лидерство в образователните институции“

НП „ИКТ в  системата на училищното образование”- електронен дневник и 

интернет свързаност

НП „Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот“

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, модул “Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на 

индивидуално портфолио и оценъчна карта“

НП „Иновации в действие” – Иновативни успешни практики, Успешни практики на 

иновативните училища

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“- Модул „Площадки за 

обучение по безопасност на движението по пътищата” 



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Наименование на националната програма

НП „Ученически олимпиади и състезания“- Модул „Осигурявяне на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“ 

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“- Модул „Подобряване на 

условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

НП “Обучение за ИТ умения и кариера“ – Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“

НП „Бизнесът преподава“ - Модул „Бизнесът в училище“

НП „Без свободен час” – Модул „Без свободен час в училище“- заместване на 

отсъстващи учители

НП „Мотивирани учители и квалификация“ – „Практически умения за 

преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за 

комуникация с родители“

Схема  на ДФ „Земеделие” - Училищен плод  и Училищно мляко



ПОСТИЖЕНИЯ

•Възпитаниците на СУ„Христо Ботев“ са завоювали множество

призови места от олимпиади и състезания. Безброй са участията в

престижни образователни форуми през годините.



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

•Директор - Верка Петкова

•Учителски колектив

•Непедагогичеки персонал

•Обществен съвет

•Ученически съвет

Контакти

обл. Враца

гр. Козлодуй, п.к.3320

ул. „Хан Аспарух“ №5

Телефон: +35997380544

Email: hr.botev.46@abv.bg

Сайт: www.su-hrbotev.com



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

Щастливи в настоящето – успешни в бъдещето!


