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Настоящите Мерки за повишаване качеството на образованието са  

приети на заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”-гр. Елхово /Протокол 13/ 10.09.2019 г./ и са утвърдени със 

заповед на директора 

 



 

I.Общи положения. 

Образованието е национален приоритет, с ориентираност към мотивацията на детето и 

ученика за учене и към развиване на способността им да прилагат усвоените 

компетентности на практика. Качеството на образованието се осигурява чрез управление 

на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на 

дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.  

IІ.Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-

гр. Елхово. 

 1. Създаване на условия за качествен образователен процес. 

 2. Повишаване успеваемостта на учениците. 

 3. Повишаване квалификацията на учителите. 

 4. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики в обучението и  

прозрачност пред родителската общност. 

5. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности според  

желанието им и възможностите на училището. 

6. Популялизиране на постиженията на учениците и учителите на сайта на училището и  

чрез медиите.   

7. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и  

компетентностите на учениците. 

8. Развиване на позитивно отношение учител-ученик, ученик-ученик. 

 

IIІ.Задачи. 

1. Повишаване на вътрешната мотивация за учене на учениците и за по-добро  

образование.  

2. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение. 

3. Повишаване нивото на основните умения за учене и езиковата и математическата  

грамотност. 

4. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и ефективно диференциране на  

задачите за учениците с ниски резултати и за напреднали. 

5. Входно  диагностициране с цел установяване на повишаване  качеството на  

образованието. 

6.  Популяризиране на добри практики от целодневната организация на учебния ден. 

7.  Приемственост в образователния процес между учителите и учителите ЦДО. 

8.  Провеждане на квалификационни курсове. 

9.  Насърчаване на адекватната подготовка и квалификация на учителите. 

10. Настойничество на учителите с малък професионален опит. 

11. Провеждане на тематични съвети. 

12. Провеждане на кръгли маси и консилиуми за обмен на добри практики по различни  

учебни предмети. 

13. Контрол над ефективността на преподавателската работа. 

  

 



IV.Дейности за повишаване на качеството на образованието. 

 Дейности за повишаване успеваемостта на учениците: 

 Изграждане на позитивна и творческа атмосфера за работа в училище. 

 Прилагане на интерактивни методи в обучението, използване на електронни 

уроци. 

 Обхват на трудноуспяващите ученици в целодневна организация на учебния 

ден. 

 Ежедневна комуникация между учителите и учителите ЦДО. 

 Педагогическо взаимодействие “училище-семейство“ и всички страни на 

местно и       регионално равнище. 

 Информиране на родителите за успеха и развитието на децата и учениците в  

образователния процес чрез индивидуални разговори и родителски срещи. 

 Ефективно провеждане на часове за консултации с изявени ученици и 

ученици, нуждаещи се от допълнително подпомагане за овладяване на 

учебния материал. 

 Създаване на „менторство” между учениците от класа с цел подобряване на  

      успеваемостта. 

 Непрекъснато усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

педагогическите специалисти чрез участие в квалификационни курсове за 

подобряване на качеството на работата им и повишаване резултатите и 

качеството на подготовка на децата и учениците. 

          

 Срок: учебната 2019/2020год.                                  Отг.:ЗДУД, пед.специалисти, 

пед.съветник 

 

 Дейности за популяризиране на организацията на образователно-възпитателния 

процес в училище: 

 Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание- 

тържества,състезания, спортни мероприятия, посещения в библиотеката, 

природни и културни обекти за обогатяване на знанията и уменията на 

децата и учениците. 

 Участие на учениците в състезания, олимпиади, конкурси на общинско, 

областно и  национално ниво. 

 Своевременно отразяване на добрите практики по отделните предмети в 

сайта на училището и местните медии. 

 Активно съдействие  и подпомагане на инициативите на учениците от 

педагогическите специалисти. 

 Реализиране на съвместни дейности с родителите. 

 

Срок: учебната 2019/2020год.                                           Отг.: пед. специалисти 

                                            

 

 

 



 

 Дейности и критерии за отчитане на образователно-възпитателните резултати: 

 Анализ на достигнатото ниво на усвоените компетентности по отделните 

учебни предмети от учениците и набелязване на мерки с цел подобряване 

на образователните резултати. 

 

Срок: м.юни, 2020г.                                            Отг.:ЗДУД, гл.учители 

 

 Дейности на мониторинг и контрол на педагогическия процес в училище: 

 Контрол на качеството на образователния процес-организация на 

работата, постиженията и присъствието на учениците. 

                        

                        Срок: учебната 2019/2020год.                                           Отг.: Директорът 

 

 Дейности, свързани с училищната институция: 

 Подобряване на материално-техническата база. 

 Достъпно и компетентно административно обслужване. 

 Непрекъсната организация и планиране на образователния процес. 

 Развитие на партньорство и сътрудничество между училището и 

Центърът за подкрепа за личностното развитие, читалище и 

неправителствени организации.  

 Участие в проекти и национални програми, обявени от МОН и 

покриващи  потребностите на училището. 

        

   Срок: учебната 2019/2020год.                                                       Отг.: Директорът,ЗДУД,        

пед.специалисти 

 

 V.Показатели за успех. 

  образователната среда и ефективността на образователния процес 

  включване на учителите в обучителни курсове, курсове за повишаване на ПКС и 

магистърски програми. 

  образователни резултати на учениците 

  външно оценяване 

  брой слаби оценки 

  брой отлични оценки 

  брой ученици на поправителни изпити 

  брой ученици, участници в олимпиади и състезания 

 Намален брой отсъствия по неуважителни причини 

 Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението – наблюдение на 

учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство.  

 

 



VІ.Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 

  Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на директора с цел усъвършенстване на 

процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието. 

  Външен: оценки и препоръки от регионалното управление  по образование гр.Ямбол и 

от Министерството на образованието  и науката.  

 

 

 

                                                                         

      

                                                        

 

                                                                                                 

                                                                         

 

 


