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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети  на заседание на 

Педагогическия съвет от 11.09.2019 г. в съответствие с чл. 263, ал.1, т. 7 от ЗПУО. 

 

1. Удовлетворяване на образователните потребности на учениците. Създаване на УВП, 

съответстващ на потребностите, способностите и интересите на ученика, осигурено 

качествено образование за всички учещи се.  

1.1. Проучване на интересите и потребностите на учениците по отношение на обучението им.  

1.2. Избор на учебници и учебни помагала, отговарящи в максимална степен на нуждите на 

УВР. 

1.3. Обучение, съобразно идеите на приобщаващото образование за стимулиране развитието, 

творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за 

себереализация. Превръщане на ученика в партньор в педагогическото общуване чрез 

използване на адаптивни към променящите се изисквания на младите хора методи и форми на 

обучение: разширяване използването на интерактивните методи и ИТ в преподаването, 

тренинги, състезания, проекти и др.  

1.4. Ефективно провеждане на консултациите и допълнителните занимания с  учениците.                      

1.5. Дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие. Организиране на 

форми за индивидуална работа, подпомагаща отделните ученици да преодолеят свързани с 

ученето специфични трудности.  

1.6. Допълнителна работа с деца без училищна готовност през целия начален етап на основана 

степен с цел достигане на ДОС. 

1.7. Приобщаване на децата в неравностойно положение. Интегрирано обучение на учениците 

със специални образователни потребности и подпомагането им от екип от специалисти. 

Мотивиране на учениците за участие в национални състезания и олимпиади. 

1.8. Участие в предварителни изпити по формата за НВО. Използване на тестовия формат на 

НВО в уроците от РП и ЗИП и планиране на мерки за преодоляване на констатираните 

пропуски. 

1.9. Дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 

А. Повишаване на равнището на грамотност. Диагностициране на езиковото развитие 

на учениците. Реализиране на дейности за изява на учениците в областта на четенето и 

грамотността. 

Б. Повишаване на четивната техника на учениците чрез дейности за създаване и 

поддържане на мотивация за четене: насърчаване на дигиталното четене; организиране на 

публични четения на известни местни автори, на лично ученическо творчество. 

В. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива – училищна библиотека, 

кът на книгата в класни стаи и кабинети. Провеждане на училищни инициативи за подаряване 

и размяна на детски и юношески книги. 

Г. Провеждане на квалификационни дейности с педагогическите специалисти, 

насочени към диагностика на обучителни трудности при учениците. 



Д. Преодоляване на езиковата неравнопоставеност при билингвите. Осигуряване на 

допълнително обучение по български език и консултиране по други учебни предмети за 

учениците, за които българският език не е семеен. 

1.10. Настойничество за учители с малък професионален опит. 

1.11. Популяризиране на добри практики в „Дни на отворените врати в училище”. 

1.12. Реализиране на съвместни дейности с родители. 

 

2. Създаване на позитивна учебна среда. Обучение и възпитание, адекватни на 

съвременните обществено-икономически тенденции. 

2.1. Училищен климат, предразполагащ към добри взаимоотношения. Поощряване на 

усърдието, постиженията и успеха на учениците.                                                                                                                                      

2.2. Целодневна организация на учебния процес в класовете от начален етап на основана 

образователна степен. 

2.3. Самооценяване на институцията, насочено към изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование  и  извършвано при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 

2.4. Оптимизиране на текущия контрол и оценка на знанията на учениците – ритмичност, 

качествен анализ на входно-изходните резултати. 

2.5. Осигуряване на заместващи учители при отсъствие на педагогически специалист - 

Национална програма „ Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”. 

2.6. Включване на учениците в групи за разширена подготовка – избираеми факултативни 

учебни часове.  

2.7. Обхващане на учениците от начален етап в групи на ЦДО. 

2.8. Реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за 

намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система. 

2.9. Дейности за превенция на противообществените прояви, агресията и тормоза в училище. 

При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на позитивната 

дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, 

определяне на причините за проблемното поведение и предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.                                                             

2.10. Координиране на дейностите с Обществения съвет в училището, партньорство с 

Центрове за подкрепа на личностното развитие и със специализирани обслужващи звена. 

2.11. Своевременно информиране на родителите за постиженията и пропуските, за  успеха, 

дисциплината и отсъствията на учениците. Организиране на родителски срещи за запознаване 

с изискванията за НВО в IV и VII клас.  

2.12. Непрекъснато обновяване на материално-техническата база. 

2.13. Адекватно използване на ИКТ в обучението. 

3. Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и творчество.  

3.1. Дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие. Подкрепа за ученици с 

изявени дарби. Организиране на форуми за изява на таланти. 

3.2. Включване на учениците в занимания по интереси чрез разнообразяване дейността на 

съществуващите и създаване на нови клубове за извънкласни дейности.  

3.3 Дейности, свързани с ученическия отдих и спорт. Участия във вътрешно-училищни 

спортни състезания, в общински и регионални спортни прояви. 

3.4. Използване на възможностите на ученическото самоуправление в организационен и 

обучителен план. Активизиране на ученическото самоуправление чрез разнообразни и 

интересни дейности, инициирани от учениците. 

3.5. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците, което съдейства за информиран 

избор на образователен и професионален път. 

3.6. Други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование: 

отбелязване на националните празници; училищни викторини, конкурси, спортни празници, 



концерти, конкурси, базари и други дейности, където учениците могат да представят своите 

способности и дарби. 

3.7. Публичност и популяризиране на предлаганото образование. 

3.8. Включване на училището в Национална програма „Иновативации в действие“. 

 

4. Показатели за успех : 

4.1. Образователна среда и ефективност на учебно-възпитателния процес. 

4.2. Реализирани квалификационни форми за педагогически специалисти. 

4.3. Образователни резултати на учениците: 

- брой слаби и отлични оценки по паралелки и класове; 

- брой ученици на поправителни изпити; 

- брой ученици, участници в олимпиади и състезания, брой класирани ученици за 

следващ етап на олимпиада/състезание; 

- брой ученици, включени в групи за извънкласни дейности; 

- брой неизвинени отсъствия по паралелки и класове, за училището; 

- брой учители, преминали курсове за повишаване на квалификацията, ПКС, 

магистърски програми. 


