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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

І. УВОД 
 

Приемането на мерки за повишаване на качеството на образование е стратегическо решение на ОУ „ Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч. 

С тези мерки се цели:  

o да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството 

на образованието; 

o да гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и образование, предлагано във всички образователни степени и всички 

форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите - ученици, както и на техните родители в условията 

на променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда; 

o да осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на обучението и образование, както за своите 

ученици, така и за обществеността, партньорите и различните институции; 

o изгражда система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност 

за качеството на обучението и образователния продукт; 

o създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективното управление и постоянното повишаване на качеството 

на образование. 

Мерките са съобразени с: 

o принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството;  

o показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество. 

Качеството на образованието се осигурява чрез:  

o  управление на процеса на развитие на училището като институция, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, 

оценяване и внасяне на подобрения; 

o  повишаване на контрола върху качеството на образование, което осигуряват образователната институция – нашето училище; 

o  придобиването на повече практически умения; 

o  използване на съвременните информационни и комуникационни технологии, които откриват възможности за провеждане на е-обучение, 

което позволява на участниците в учебния процес да учат, където, както и когато пожелаят. 

Качеството на образованието в ОУ „ Проф. Димитър Димов“ се осигурява при спазване на следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. съответствие между обявените мисия и образователни цели на училището, и реалното им постигане, от друга; 

3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението; 

4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица; 

5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики; 

6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в училище; 

7. стремеж да бъдем най-добрите по отношение на мисията, целите, задачите и ценностите си; 

8. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда; 

9. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование; 

10. Баланс между потребността на личността за собствено развитие и социално-икономическа реализация на нейните  възможности и нуждите 
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на обществото от образовани, отговорни и критични граждани, с определени знания, умения,  компетенции. 

Управлението на качеството се осъществява ежегодно чрез самооценка на: 

o национално равнище; 

o регионално равнище; 

o институционално равнище. 
 

    II. Нормативни основания за разработване на мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на 

образованието в училището  

1. Правна рамка на ЕС  

1.1. Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12.02.2001 г. за европейско сътрудничество при оценяване качеството на 

училищното образование  

1.2. Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009 г. за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на 

качеството в професионалното образование и обучение  

 

2. Национална правна рамка  

2.1. Закон за предучилищното и училищното образование  

2.2. Закон за професионалното образование и обучение  

2.3. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план  

2.4. Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда  

2.5. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка  

2.6. Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка  

2.7. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование  

2.8. Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

2.9. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  

2.10. Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала  

2.11. Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала  

2.12. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

2.13. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  

2.14. Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите пед. специалисти  

2.15. Наредба за приобщаващото образование  

2.16. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

2.17. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  
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2.18. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование  

2.19. Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование от 2022 г.  

2.20. Областни и общински стратегии  

 

3. Институционални документи  

3.1. Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране. Отчети за изпълнение  

3.2. Етичен кодекс на училищната общност  

3.3. Правилник за дейността на училището  

3.4. Правилник за вътрешния трудов ред  

3.5. Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд  

3.6. Правилник за документооборота  

3.7. Годишен план за дейността на училището, в т.ч. и План за квалификационната дейност.  

3.8. Училищен учебен план  

3.9. Седмично и дневно разписание  

3.10. Правилник/Правила и план за дейността на ученическото самоуправление  

3.11. Програма за занимания по интереси  

3.12. Програма за превенция на ранното напускане на училище  

3.13. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи  

3.14. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.  

3.15. Програма за наставничество  

3.16. Програма за работа с родители  

3.17. Правила за условия и ред за получаване на стипендии от учениците  

3.18. Правила за работата на ученическия съвет на ниво паралелка, клас, училище  

3.19. План за дейността на педагогическия съвет  

3.20. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза  

3.21. График на консултации по учебни предмети  

3.22. Щатно разписание (длъжностно и поименно)  

3.23. Вътрешни правила за работна заплата  

3.24. Правила за организация на пропускателния режим  

3.25. Правила за работа с информационни системи и технологии  
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Същност: Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните от училището публични образователни услуги с 

нормативните изисквания и с очакванията на потребителите на тези образователни услуги (ученици, родители, работодатели, др. 

заинтересовани страни).  

Мерките за повишаване на качеството на образованието включват анализиране, планирането (прогнозиране, проектиране), изпълнение, 

контрол на постиженията от гл. т. на заложените цели и достигнатите резултати, както и отчитане на дейностите в процеса на обучение, 

възпитание и социализация на учениците и на управление на институцията чрез внасянето на подобрения в организацията на работата и 

повишаване на образователните резултати на учениците.  

Качеството на образованието предполага изпълнение на политики и дейности, насочени към подобряване на образователните резултати на 

учениците и управление на процеса на развитие на училището. За постигане на по-високо качество на обучението, възпитанието и 

социализацията е необходимо разработване и приемане на политики и дейности, с конкретни мерки за:  

• подобряване на процеса на преподаване;  

• оптимизиране на вътрешната система за оценяване постиженията на учениците;  

• отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;  

• приобщаване на ученици със специални образователни потребности и/или в риск;  

• мотивиране и задържане на ученици и превенция на отпадането;  

• взаимодействие между участниците в образователния процес;  

• повишаване на професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти;  

• управление на човешките, материални и финансови ресурси;  

• взаимодействие със заинтересованите страни и др.  

Успешното прилагане и изпълнение на приетите мерки води до реализиране на политиките и целите, определени в Стратегията за развитие 

на училището и в плана за действие и финансиране към нея.  

Следва да се има предвид, че процесът на целеполагане, включващ дефинирането на мисията и визията на институцията, както и 

формулирането на оперативните цели в стратегията за развитие на училището, е определящ за адекватността и ефективността на приетите 

мерки за повишаване на качеството на образованието, но е и предмет на системата за вътрешен контрол.  

Без ясни, конкретни, измерими и финансово обезпечени цели, понятията ефективност (степен на постигане на целите), ефикасност (вложени 

ресурси, спрямо постигнат резултат) и икономичност, са формални.  

Подобряване качеството на образованието е процес на целенасочено въздействие върху резултатите от образователния процес и от 

управлението на институцията.  

 

ІIІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И            

ОБУЧЕНИЕТО 
 

Усъвършенстването на организацията и провеждането на образователния процес и повишаването на резултатите на учениците 

предполага приемане на мерки за ефективно:  
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1. организиране и провеждане на урок, занимание, самоподготовка в процеса на обучение (стратегии, методи, подходи, техники на 

преподаване);  

2. установяване и измерване на постигнатите образователни резултати, нивото на подготвеност и напредъка на учениците по учебен 

предмет или модул от общообразователната, разширената, профилираната, специализираната и професионалната подготовка, както и от 

външни оценявания, ДЗИ, държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, проследяване и анализиране на нивото на 

формиране на основните ключови компетентности;  

3. взаимодействие между факторите и условията, от които зависи личностно развитие на учениците – осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа, развитие на умения за учене, самооценка, самокритичност, самоусъвършенстване и работа в екип в процеса на взаимодействие;  

4. възпитание и социализация в образователния процес – планиране и реализиране на дейности за изграждане на позитивен 

организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и за развитие на училищната общност (занимания по интереси, форми на 

ученическо самоуправление, взаимодействие с други институции с цел формиране на социални и граждански компетентности и умения за 

подкрепа на устойчивото развитие);  

5. изпълнение на планираните дейности по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца/ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (отчитане на отсъствия, отпаднали и реинтегрирани, предложени семейни 

помощи), както и на дейностите по превенция, интервенция и компенсиране на тормоза и насилието;  

6. удовлетвореност на участниците в образователния процес от постигнатите резултати и участие в набелязването на политики за 

подобряването им.  

 

Управлението на институцията включва разработване на политики и набелязване на мерки и дейности, насочени към:  

1. устойчиво развитие на училището;  

2. ефективно и ефикасно управление на ресурсите;  

3. изграждане на безопасна и достъпна физическата среда и обновяване и обогатяване на материално техническата база;  

4. формиране на организационна култура за съхранение на институционалните ценности и традиции; за изграждане на системата от 

символи и ритуали; за приемане и прилагане на Етичен кодекс на училищната общност и правила за поведение; за измерване ефективността от 

прилагането на мерки и санкции за нарушението им;  

5. взаимодействие между участниците в образователния процес (педагогически специалисти – ученици – родители), както и активно 

взаимодействие на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на институцията (финансиращ орган, 

базово предприятие, РУО, обществен съвет, училищно настоятелство и др.);  

6. удовлетвореност от стила на управление.  

 

Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва чрез изпълнение на плана за действие към Стратегията за развитие на 

институцията, в който са включени предложените от училището цели и мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование. 

Измерването и оценяването на достигнатото ниво на качество на образованието включва събиране, обработване и анализиране на информация 

за резултатите.  
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Изготвянето на анализ и вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование, както и набелязването на мерки за подобряването 

и за усъвършенстването му, предполага последователен, обективен и ефективен вътрешен контрол на образователния процес по отношение 

прилагането на политиките, мерките и дейностите, планирани от училището и насочени към подобряване качеството на образованието.  

Определянето и постигане на целите на институцията е отговорност на ръководния екип (директор, заместник-директори, ръководител 

направление ИКТ и др.), което е и част от управленската им отговорност. Системният и последователно осъществяван вътрешен контрол от 

страна на директора и на заместник-директорите е средството за постигане на целите. Без ясни, конкретни и измерими цели, контролът се 

превръщат в самоцел. От друга страна, всеки един от елементите на контрола дава своето отражение върху изпълнението на целите на 

училището. Контролът е предназначен да осигури разумна увереност, че целите на училището ще бъдат постигнати.  

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва: 

1. политиката и целите по осигуряване на качествотот / разработват се от директора в съответствие със стратегията на у-щето/;  

2. органите за управление на качеството и правомощията им; 

3. правилата за нейното прилагане; 

4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 

Органи за управлението на качеството са: 

- директорът на училището; 

- педагогическият съвет. 

   За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в училище е определена комисия за: 

1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им; 

2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по     

самооценяването; 

4. провеждане на самооценяването; 

5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора. 

 Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията са определени от директора. 

 Комисията е определена в срок /до 5 септември/, преди началото на учебната година. 

Функции на Директора: 

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството; 

2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 

3. Определя отговорника по качеството; 

4. Определя състава на комисията или комисиите; 

5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и коригиращите мерки в хода на изпълнението му; 

6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването; 

7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за     резултатите 

от проведеното самооценяване; 

8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията; 
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9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на РУО; 

10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

Педагогическият съвет приема: 

1. мерките за повишаване на качеството на образованието; 

2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за       дейността 

на обучаващата институция; 

3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване. 

     Директорът на училището отговаря за функционирането на вътр. система за осигуряване на качеството, като със заповеди: 

1. организира изпълнението на следните дейности: 

•   анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището; 

• анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на училището; 

• посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати; 

• посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование; 

• планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на училището; 

• изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на училището и реализиране на  заложените в нея 

цели; 

2. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение; 

3. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители; 

4. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за       самооценяване; 

5.  утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа: 

• информация за вътрешната и външната среда, в която функционира училището през периода на самооценяването; 

• данни за използваните инструменти при самооценяването; 

• данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване; 

• анализ на резултатите от самооценяването; 

• предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на училището с цел повишаване на качеството на предоставяното    образование, 

както и за срокове за тяхното изпълнение.  

 Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на           

училището. 

 

 

Принципи: За постигането на набелязаните мерки за повишаване на качеството на образованието се спазват следните принципи:  

1. Законосъобразност при реализирането на всички дейности.  

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик: ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, 

към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.  

3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образование и обучение в институцията.  
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4. Автономност при определяне на институционалните политики: в организацията (определят профилите и професиите, избират и 

съставят учебни планове, разпределят учебните програми в зависимост от потребностите на учениците, определят учебните предмети и 

разработват учебните програми и самоуправление, както и да сключват споразумение с висши училища за съвместно обучение по учебни 

предмети и/ или модули за придобиване на профилираната и/или професионалната подготовка във втори гимназиален етап, както и по учебни 

предмети за придобиване на специализираната подготовка), в методите и средствата за обучение с цел осигуряване на качество на 

образованието.  

5. Целенасоченост към постигане на планираните резултати в образователния процес, последователност и непрекъснатост в процеса за 

повишаване на качеството.  

6. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и на организацията на образователния процес, последователност и 

приемственост при прилагане на добри педагогически практики и обмяната/споделянето на открити практики.  

7. Ефективност и ефикасност при разпределението, използването и управлението на ресурсите.  

8. Лидерство, разпределяне на дейности и делегиране на отговорности за постигане на целите на институцията  

9. Прозрачност, информираност и удовлетвореност на участниците в образователния процес (педагогически специалисти, ученици и 

родители).  

10. Партньорство, ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на обучението и образованието. 

Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни.  

 

 Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от  

     органа  като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват: 

1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството; 

2. реда за организиране и провеждане на самооценяването; 

3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване; 

4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството; 

5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в училище. 

 

Годишният план-график:  

•  Съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на  

инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им. 

•  Утвърждава се от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година. 

•  При необходимост се предлагат на директора, съответно на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишния 

план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им. 

 

           ІІІ. Повишаване на качеството на предоставяното образование  
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1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и 

потребности на учениците чрез привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и 

училищното образование и държавните образователни стандарти:  

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището.  

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.  

1.3. Осъществяване на обучение по учебни планове за профили и професии, съобразно потребностите и интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование:  

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.  

2.2. Ритуализация на училищния живот.  

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление.  

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот.  

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.  

2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците.  

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа (обща и/или допълнителна) за личностното развитие на учениците:  

3.1. Занимания по интереси.  

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие.  

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база.  

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти.  

5. Взаимодействия с родители и със заинтересовани страни, партньорски организации и институции.  

6. Разработване и прилагане на система за поощрения с морални и материални награди.  

7. Определяне на свои символи и ритуали, в съответствие с принципите на национална идентичност и култура, както и свое облекло с 

отличителни елементи/знаци.  

8. Участие в международни програми и проекти, подпомагащи дейността в областта на училищното образование.  

Осигуряването на позитивна образователна среда, въвеждането на компетентностния подход, подкрепата на креативните и иновативни 

учители, добрите учебни програми –са правилните стъпки за мотивиране учениците да учат повече и да подобряват образователните си 

резултати. Осигуряването на подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата 

ще предотврати натрупването на дефицити, а в последствие отпадането им от образователната система.  

Положителен момент е обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. То е приложимо при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, когато присъственото обучение 

е преустановено от компетентен орган. Това обучение е приложимо също и за ученици, които по здравословни или други уважителни причини 

не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни, може да се предложи като елемент на иновация в организацията в иновативни 
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училища при нормативно определени ограничения. Обучение от разстояние в електронна среда е възможна организация при предоставянето 

на подкрепа за личностното развитие на ученик, без преустановяване на планираните от екипа за подкрепа за личностно развитие дейности.  

 

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО 
 

✓ Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от институциите чрез самооценяване. 

- Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности,  процедури и 

критерии, определени от училището. 

✓ Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година. 

✓ Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии. 

✓ Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях. 

Критериите може да се групират по следните области на оценяване: 

1. управление на училището – ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на    образование; 

2.  образователен процес – обучение, възпитание и социализация; 

3.  взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

✓ Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. 

✓ Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100. 

✓ Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяван 

✓ Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, формирана от сбора от получените точки по всички критерии. 

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища: 

1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

2. добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки; 

3. задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки; 

4. незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително. 

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора, съответно от ръководителя на институцията.  
 

По всеки критерий се разработва: 

• процедура, която съдържа предмет и цел;  

• инструментариум;  

• описание на технологията на провеждане;  

• вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други);  

• начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията;  

• отговорностите на лицата. 

 

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя годишен доклад, който включва:  

• цел на самооценяването;  

• информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;  
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• резултати от самооценяването;  

• сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване;  

• анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически практики;  

• резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности. 

 Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали 

 Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година. 
 

 V. МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“ 
 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от у-щето: 

1. Да подобрява работната среда чрез: 

а)  прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към училищната среда; 

б)  осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

в)  модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура; 

г)  развитие на организационната култура в училището. 

        2. Да осигурява развитие на персонала чрез: 

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите, за подобряване на тяхната     иновационна 

култура и личностна ефективност; 

б)   изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

в)   създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в училището; 

г)   повишаване на ефективността на административното обслужване; 

д)   повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение. 

       3. Да подобрява резултатите от обучението чрез: 

а)  повишаване на мотивацията на обучаемите; 

б)  повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати; 

в)  намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; 

г)  повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда; 

д)  създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

      4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, 

    университети и други заинтересовани страни чрез: 

а)  разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 

б)  проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 

в) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението; 

г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на училището в областта на  осигуряване на 

качеството на образованието и обучението; 

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението. 

 

            VI. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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      За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг. 

✓ Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва:  

- консултиране; 

- информиране; 

- инструктиране; 

- представяне на добри педагогически практики. 

✓ Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани 

решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция. 

- Вътрешният мониторинг се осъществява от директора на училището. 

         - Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от МОН и от РУО. 

 

            VII. ФИНАНСИРАНЕ 
 

       Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и       обучението 

се финансират, както следва: 

1. държавните и общинските училища – със средства от субсидия по формула и от собствени приходи; 

2. центровете за професионално обучение и частните училища – със средства от собствени приходи. 

Институциите могат да ползват и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др. 
 

            VІIІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“ 
 

            Мерките за повишаване качеството на образование в ОУ „ Проф. Димитър Димов“  имат два акцента: 
o вътрешноинституционална самооценка на състоянието и тенденциите във факторите за осигуряване, поддържане и развиване на 

качеството на обучението и на резултатите от него; 

o външна оценка на качеството на образователния продукт - оценка на потребителите – ученици и родители. 

За реализиране на тези мерки в ОУ „ Проф. Димитър Димов“ беше изградена Система за осигуряване,поддържане и развиване                                     

качеството на обучението и образование. 
 

Отговорности: Всеки преподавател в ОУ „Проф. Димитър Димов“ е лично отговорен за качеството на обучението по съответната                            

учебна дисциплина. Това се постига чрез системата на самооценяване, атестиране и стимулиране на всеки, който допринася за високото                           

качество. 

             IX. МЕРКИ за повишаване на качеството на предоставяното образование в Основно училище "Професор Димитър Димов"  

1. Образователен процес  

 

Показател  Дейности  
Доказателствен материал (документи 

на училището)  
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1. Осигуряване на 

качествено и 

ефективно обучение 

1.1. Планиране на балансиран училищен и държавен прием. 

Разширяване на приема – профили и професии.  

1.2. Оптимизиране на училищните учебни планове.  

1.3. Планиране, организация и провеждане на урок, самоподготовка, 

занимания по интереси, учебна/производствена практика.  

1.4. Използване на методи, подходи и техники на преподаване в 

зависимост от учебния предмет, целите, задачите и конкретните 

дейности, съобразени с възрастта и равнището на подготовка на 

учениците.  

1.5. Подготовка и използване на ИКТ, дидактически материали, 

помагала и др.  

1.6. Представяне на педагогическото майсторство на учителя: 

предшестващ опит, уменията да планира, организира и управлява 

процеса на обучение, както и да измерва и оценява резултатите на 

учениците.  

1.7. Прилагане на диференциран подход за обучение с цел подпомагане 

на ефективно учене според индивидуалните различия и способности на 

учениците (различни когнитивни силни и слаби страни, различна степен 

на интелектуални възможности); различни личностни и емоционални 

характеристики; различен стил на учене; различна степен на мотивация 

и интереси.  

1.Заповеди за утвърждаване и за реализиране на 

училищен и държавен план- прием.  

2.Училищен учебен план.  

3.Дневно (Началото на учебния ден, 

продължителността на часовете и на почивките 

между тях) и седмично учебно разписание.  

4. Планове на уроци, занимания по интереси, 

учебна/производствена практика.  

5. Програма за занимания по интереси.  

6. График на консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните учебни 

часове, утвърден със заповед.  

7. Констативни протоколи от осъществен 

контрол от директор, заместник-директор, РУО.  

8. Доклади от инспекции на НИО  

 

2. Установяване и 

измерване на 

постигнатите 

образователни 

резултати, нивото на 

подготвеност и 

напредъка на 

учениците.  

2.1. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното 

образование на ефективна обратна връзка за постигнатите резултати, за 

отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за 

техните нагласи и мотивация.  

а) отчитане и анализиране на текущи, срочни и годишни оценки по 

учебен предмет или модул от общообразователната, разширената, 

профилираната, специализираната и/или професионалната подготовка;  

б)съпоставяне с резултатите от външни оценявания, ДЗИ, държавни 

изпити за придобиване на професионална квалификация;  

в) анализиране на резултатите от участие в конкурси, състезания, 

олимпиади и др.  

2.2. Проследяване и анализиране на нивото на формиране на основните 

ключови компетентности у учениците.  

2.3. Използване на различни видове и форми на оценяване.  

2.4. Прозрачност и обективност в процеса на оценяване на резултатите 

от обучението на учениците.  

2.5. Мотивиране на учениците, поощряване на напредъка и 

постиженията им.  

1. Дневници на паралелки.  

2. Лични картони.  

3. Ученическа книжка на ученици от IV до XII 

клас.  

4.Бележник за кореспонденция на учениците от I 

до III клас.  

5.Резултати от контролни и класни работи, 

срочни и годишни оценки.  

6.Анализи на резултати от участие на ученици в 

НВО, ДЗИ, ДИ, както и от състезания и 

олимпиади.  

7. Доклади от инспекции на НИО.  
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3. Взаимодействие м/у 

факторите и 

условията, от които 

зависи личностно 

развитие на 

учениците. 

3.1. Осигуряване на обща подкрепа: превенция на обучителните 

трудности и ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване 

и оценка на потребностите и интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от 

училище.  

3.2 Осигуряване на допълнителна подкрепа, вкл. чрез откриване и 

проследяване на развитието на ученици със СОП, в риск, с хронични 

заболявания и с изявени дарби и създаване на условия за тяхната изява 

на училищно и извъучилищно ниво.  

3.3. Развитие на умения за учене у учениците.  

3.4. Развиване на умения за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване.  

3.5. Развиване на умения за работа в екип в процеса на взаимодействие.  

1. Годишен план за дейността на училището.  

2. План за квалификационна дейност.  

2. Правилник за дейността на училището  

3. Правила/Правилник за дейността на 

ученическото самоуправление  

4. Програма за работа с родители  
 

4. Възпитание и 

социализация в 

образователния 

процес. 

4.1. Изграждане на позитивен организационен климат.  

4.2. Утвърждаване на позитивна дисциплина.  

4.3. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура 

чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование.  

4.4.Формиране на социални и граждански компетентности чрез урок, 

самоподготовка, занимания по интереси.  

4.5. Насочване към участие в развитието на училищната общност 

(форми на ученическо самоуправление (ученически съвети), 

доброволчество и др.).  

4.6. Организиране и провеждане на дейности по превенция, интервенция 

и компенсиране на тормоза и насилието  

4.7. Подкрепа на процеса на взаимодействие с други институции с цел 

формиране на умения за подкрепа на устойчивото развитие.  

4.8.Измерване ефективността от прилагането на мерки и санкции на 

учениците.  

1. Стратегия за развитие на училището с план за 

действие и финансиране.  

2. Програма за гражданско, здравно, екологично 

и интеркултурно образование.  

3. Правила за работата на ученическия съвет на 

ниво паралелка, клас, училище.  

4.Етичен кодекс на училищната общност.  

5.Правила за поведение на класа.  

6. План за превенция и интервенция на 

насилието и тормоза.  

 

5. Изпълнение на 

планираните дейности 

по обхващане, 

включване и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на ученици в 

задължителна 

училищна възраст. 

5.1. Непрекъснатост на процеса на отчитане на отсъствията, вкл. по 

уважителни причини, анализ и информиране на родителите, отдел 

„Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“, своевременно 

установяване на причините за отсъствия.  

5.2. Системно взаимодействие с ангажираните институции и с 

родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното 

присъствие на ученика в образователната институция.  

5.3. Организиране и провеждане на дейности по превенция на 

отпадането, интервенция и компенсиране на отпадането от училище.  

5.4. Подкрепа на процесите на обхващане и реинтегриране на отпаднали 

от образователната система ученици.  

1. Програма за превенция на ранното напускане 

на училище.  

2. Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи.   
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5.5. Прилагане на процедурите по предоставяне в натура на отпуснатите 

семейни и социални помощи в съответствие с индивидуалните 

потребности на учениците.  

6. Удовлетвореност на 

участниците в 

образователния 

процес от 

постигнатите 

резултати и участие в 

набелязването на 

политики за 

подобряването им. 

6.1. Установяване удовлетвореността на учениците от предлаганото 

качество на образователния процес.  

6.2. Установяване удовлетвореността на педагогическите специалисти 

от предлаганото качество на образователния процес.  

6.3. Установяване удовлетвореността на родителите от предлаганото 

качество на образователния процес.  

6.4. Установяване удовлетвореността на заинтересованите страни, вкл. 

партньорски работодателски организации от предлаганото качество на 

образователния процес.  

1. Анкетни карти, въпросници  

2. Протоколи от заседания на педагогическия 

съвет  

 

 

2. Управление на институцията  

 

Показател  Дейности  
Доказателствен материал 

(документи на училището)  
 

1.Устойчиво развитие 

на училището.  

1.1.Автономия при определяне на:  

а) политики и на стратегически и оперативни цели за развитие на училището;  

б) устройството и дейността на институцията;  

в) профилите и професиите, както и учебните планове;  

г) разпределяне на учебната програма в зависимост от потребностите на 

учениците;  

д) определят учебните предмети и да разработват учебните програми 

организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование;  

е) символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност 

и култура;  

ж) представително, униформено и работно облекло и други отличителни знаци;  

з) участието в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието.  

1.Стратегия за развитие на училището 

и план за действие и финансиране  

2.Отчет за изпълнението на 

Стратегията и плана  

 

2. Ефективно и 

ефикасно управление 

на човешките и 

финансови ресурси 

2.1. Управление на човешките ресурси:  

а) система за подбор и мотивация на персонала;  

б) система за повишаване на професионалната компетентност на персонала;  

в) насърчаване на постиженията и извеждане на добър педагогически опит;  

г) информационна осигуреност и регламентиране на дейността;  

д) изграждане на постоянни и временни училищни комисии за планиране и 

организация на основните направления в дейността на училището;  

е) разработена система от критерии и показатели за оценка на дейността на 

1. Стратегия за развитие на училището 

и план за действие и финансиране.  

2. Правилник за дейността на 

училището.  

3. Длъжностно разписание на 

персонала  

4.СФУК  

5.Утвърден бюджет и отчети за 
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педагогическите специалисти, обвързана с резултатите и постиженията;  

ж) работно време, почивки и отпуски.  

2.2. Управление на финансовите ресурси:  

а) планиране на бюджета съобразно целите на Стратегията за развитие на 

училището;  

б) изградена система за финансово управление и контрол;  

в) спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление, 

публичност, прозрачност, реалност, пълнота, контрол и др.;  

г) осигуряване на допълнителни средства за развитие на училището (програми и 

проекти)  

изпълнението му.  

6. Вътрешни правила за работна 

заплата.  

7. Годишния план за дейността на 

училището, в т.ч. и План за 

квалификационната дейност.  

8.План за дейността на педагогическия 

съвет.  

9.Програма за наставничество.  

3. Изграждане на 

безопасна и достъпна 

физическата среда и 

обновяване и 

обогатяване на 

материално 

техническата база 

3.1.Управление на материално-техническите ресурси и осигуряване на:  

а) обновяване и модернизиране на материално техническата база;  

б) здравословни и безопасни условия на обучение и труд;  

в) функционална, достъпна и сигурна среда;  

г) съвременни интерактивни, информационни и комуникационни технологии и 

устройства за модерен образователен процес (компютри, проектори, 

интерактивни дъски и др.).  

3.3.Управление на електронните и информационни ресурси:  

а) електронни уроци;  

б) електронен дневник;  

в) електронно седмично разписание и др.  

1.Стратегия за развитие на училището 

с план за дейности и финансиране.  

2.Правилник за дейността на 

училището.  

3. Правилник за ЗБУТ.  

4. Досие за пожарна безопасност  

5. Правилник за документооборота.  

6. Правила за работа с информационни 

системи и технологии  

8. Правила за организация на 

пропускателния режим  

 

4. Формиране на 

организационна 

култура 

4.1. Подкрепа за съхранение на институционалните ценности и традиции.  

4.2.Изграждане на системата от символи и ритуали.  

4.3.Приемане и прилагане на Етичен кодекс на училищната общност.  

4.4.Измерване ефективността от прилагането на мерки и дейности за превенция и 

интервенция при тормоз и насилие.  

4.5.Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на училището. 

Популяризиране дейността на училището на общински, областни, национални и 

международни форуми и в медийното пространство.  

4.6.Подкрепа на инициативността и творческата активност на работниците и 

служителите.  

4.7.Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция 

при предотвратяване на случаи на насилие на агресия и насилие в уч. среда.  

4.8.Изработване и приемане на правила за предотвратяване и решаване на 

конфликти.  

1.Етичен кодекс на училищната 

общност  

 

5.Взаимодействие 

между участниците в 

образователния 

процес 

5.1. Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на общуване, доверие и 

взаимопомощ.  

5.2. Взаимодействие с родителите.  

5.3. Активно взаимодействие на всички заинтересовани страни (финансиращ 

орган, базово предприятие, РУО, др.).  

1. Годишен план за дейността на 

училището  

2. Правилник за дейността на 

училището  

3. Програма за работа с родители  
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5.4. Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации.  

5.5. Ефективно работещи обществен съвет и настоятелство.  

5.6. Лидерство.  

5.7. Делегиране на отговорности за изпълнение на дейности и постигане на 

целите на институцията.  

6.Удовлетвореност от 

стила на управление 

6.1. Установяване удовлетвореността на учениците от управлението на 

институцията.  

6.2. Установяване удовлетвореността на педагогическите специалисти от 

управлението на институцията.  

6.3. Установяване удовлетвореността на родителите от управлението на 

институцията.  

6.4. Установяване удовлетвореността на заинтересованите страни, вкл. 

партньорски работодателски организации от управлението на институцията.  

1. Анкетни карти, въпросници 

 

         

X. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от прилагане на мерките за повишаване на качеството на предоставяното образование 

             Основно училище "Професор Димитър Димов", гр. Ловеч.  

 

Предложените мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване качеството на предоставяното образование са 

насочени към преодоляване на слабите страни и рисковете като се мултиплицират силните страни и се оползотворяват пълноценно всички 

възможности на училището.  

Чрез прилагане на мерките и в изпълнение на поставените в Стратегията за развитие на училището цели ще се гарантира очакваното 

качество, удовлетвореност на участниците в училищното образование и индивидуалния напредък на всеки ученик.  

Очаквани резултати, свързани с повишаване на качеството и ефективността на образователния процес:  

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.  

2. По-добра организация на различните формите на обучение.  

3. Успешно участие във външното оценяване.  

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.  

5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и 

екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.  

6. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование.  

7. По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика.  

8. Подобрена материална, физическа и информационна среда.  

            ХI. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“ 

Мерки Дейности Отговорник   Срок    Отчет 
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  I. Фокусиране на 

вниманието на 

училищния екип 

към проблема за 

ниските резултати 

от НВО 

1. Изготвяне на анализ на резултатите от националните външни оценявания 

и планиране на мерки за преодоляване на ниските резултати. 
Директор 

учители 

м.07.2022 г. ПС 

2. Диагностика за установяване нивото на базовата и функционалната 

четивна грамотност на учениците от I до VII клас. 

учители м.09.2022г. ПС 

3. Изготвяне на списък с учениците, допуснали голям броя извинени и     

неизвинени отсъствия през учебната 2021/2022 г. 
учители м.09.2022г. ПС 

4.Изготвяне на картотека по класове и по учебни предмети на учениците, с  

конкретните пропуските в усвояването на общообразователния минимум. 

учители м.09.2022 г. ПС 

5.Дефиниране на основополагащи знания и умения, въз основа на които да 

се  изготвят програми за допълнително обучение на учениците с пропуски. 

учители м.09.2022 г. ПС 

6.Организиране и провеждане на допълнително обучение от началните    

учители за ограмотяване на всички неограмотени ученици в училището 

началните 

учители 

м.09.2022 г. ПС 

II. Целенасочена  

методическа, 

   контролна и   

квалификационна 

  дейност за  

   повишава не  

   качеството на 

   образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. Прилагане на разнообразни дейности по методически обединения, 

насочени към повишаване на резултатите на учениците: методически срещи за 

анализ на резултати; планиране на съвместни дейности на учителите от начален 

и от прогимназиален етап на обучението по предмети, обмяна на добри 

педагогически практики на ниво училище, обучение на учителите в 

мотивационни умения и no-ефекгивна комуникация с ученика и родителя, 

определяне на учители-наставници на всички млади и без педагогически опит 

учители и др. 

Директор  

учители 

Учебната 

2022/2023г.  

Констативни 
протоколи, 
доклади и 
анализи за 
резултатите 

      2.Целенасочен контрол от страна на директорите на изпълнение на 

функционални задължения на педагогическите специалисти, свързани с 

предварителната подготовка, планирането, провеждането на образователните 

дейности и оценяването, с оглед повишаване качеството на обучението по 

отделните учебни предмети и на учебните резултати. 

       3.Промяна в образователната дейност на учителя: 

✓ Задаване на домашната работа в часа чрез изясняване на задачата и с 

пример за формата на изпълнение, инструкции за работа и критерии за 

оценяване; 

✓ Проверка на тетрадките на учениците за работа в клас и вкъщи, на 

учебните тетрадки и на всеки зададен за изпълнение писмен ученически 

продукт, извършена с червено чрез четивна корекция на установени грешки и 

личен подпис на учителя най-малко веднъж в седмицата; 

✓ Изготвяне на компютър на тестови комплект за задължителните 

писмени изпитвания от графика  на училището (входно ниво, контролни работи 

и класни работи), който е утвърден от директора с подпис и печат и съдържа 

три неразделни части: 1.тестови задачи със задължителен образец на 

изпълнение и изискващи затворени и отворени отговори; 2. описан начин на 

оценяване (формула или скала); 3. представени критерии за 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебната 

2022/2023г.  

 

 

 

 

 

Учебната 

2022/2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПС за отчита-

не на контрол-

ната дейност на 

директора   

доклади и 

анализи за 

резултатите 

 

доклади и 

анализи за 

резултатите 
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III. Повишаване 

мотивацията на 

учениците за 

постигане на по-

високи учебни ре 

зултати и за 

участие в 

състезания, кон- 

курси, олимпиади 

и др. извън-

класни дейности 

оценяване,разработени от педагогическите екип по културно-образователни 

области и направления; 

✓ Разнообразяване на методиката на преподаване посредством 

включване на интерактивни дейности с интердисциплинарен характер, 

училищни проекти и целенасочено прилагане на ИКТ (електронно учебно 

съдържание, интернет, 

интерактивни презентации и съвременни образователни платформи) при 

реализация на педагогическите цели; 

✓ Осъществяване на поне три урочни единици през учебната година с 

прилагане на дейностния подход и/или практико-приложими 

занятия/проекти с разработен инструментариум за оценка на работата на 

учениците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

постоянен 

      4. Системен контрол от директора на: 

✓ консултации по предмети, по график, утвърден от директора — 

ежеседмично; 

✓ планирани и осигурени часове за допълнителна индивидуална работа 

по учебните предмети с ученици във връзка с НВО и ДЗИ; 

✓ реалното и своевременно отразяване на отсъствията на учениците в 

дневника на класа, с ежемесечна проверка на дейността на класния 

ръководител, относно извиняването и пренасянето на отсъствията. 

1. Дейности за обхват на всички деца и ученици и за осигуряване на 

редовното им посещаване на подготвителна група и училище; 
      2. Стимулиране на ученици и класове с най- малко отсъствия от училище; 

организиране на състезания; награди; увеличаване на училищните прояви-

турнири, състезания; награди; 

Директор и 

учители 

Учебната 

2022/2023г. 

      3.Мотивиране на учениците за участие в олимпиади и конкурси, както и в 

състезания с формат, близък до НВО 

Директор и 

учители 

      4.Провеждане на инициативи за насърчаване на четенето при учениците от I 

- IV клас. 

Директор и 

учители 

      5.Измерване на качествата на четенето при учениците от начален етап: 

на входно ниво, вкл. Диагностика на училшцната готовност на  

първокласниците; на междинно ниво - в края на първия учебен срок, а за 

учениците от I клас –  следбуквения етап; на изходно ниво - в края на втория 

учебен срок ниво училище за резултатите от измерванията. 

   Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Директор и 

учители 

      6.Диагностициране на четивната техника и умението за четене с 

разбиране по български език и литература и по изучавания чужд език в V клас. 

Директор и 

учители 

      7. Организиране и провеждане по училища на пробни НВО Директор и 

учители 
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      8. Организиране на дейности за повишаване на мотивацията на 

педагогическите специалисти 

Директор и 

учители 

IV. Подобряване 

на приемственост 

та в образование-

то на децата и 

учениците между 

образователните 

институции и 

етапите на образо-

вание в тях: ДГ – 

начален етап-ПЕ  

1. Диагностика на училищната готовност 

2. Разписване на конкретни дейности в методическите обединения и 

предметни комисии и осигуряване на ефективно изпълнение на плановете 

посредством подходящ механизъм на отчетност. 

3. Провеждане на открити уроци в IV и V клас с учители от начален и от 

прогимназиален етап със съвместни методически разработки на урочните 

единици. 

4.Организиране на между училищни инициативи в рамките на населеното 

място, общината или областта. 

Директор и 

учители 
Учебната 

2022/2023г. 

V.Информираност

, координация и 

взаимодействие с 

родители и 

институции 

1. Провеждане и анализ на анкетно проучване сред учениците и 

родителите в училищната общност за диагностика на конкретните причини в 

училище, водещи до ниска мотивация на учениците за учене, ниски резултати 

на вътрешно и външно оценяване и очертаване на мерки за активно участие на 

родителите в училищния живот.Изграждане на Обществени съвети към 

училището. 

2. Осъществяване на целенасочен контакт с родителите и 

привличането им като съюзник на училището. Изграждане на родителски 

активи по класове с цел приобщаване на родителите към училищния живот. 

Целенасочени и последователни политики за привличането на семействата на 

децата и учениците като съмишленици в интерес на детето и неговите 

образователни постижения. 

3. Обмяна на информация с Отдел “Закрила на детето” за случаи на деца 

в риск; съобщения до Дирекция “Социално подпомагане” при 5 и повече 

неизвинени отсъствия; навременна комуникация с Детска педагогическа стая и 

МКБППМН към общините. 

4. Разяснителна дейност сред родителите за последиците от отпадане от 

училище. 

 5. Ефективност на дейностите на училищното настоятелство и създаване 

на предпоставки за повишаване на инициативността и самоорганизацията на 

родителската общност към училището. 

6. Създаването на Родителски клуб от активни родители, който може да 

включва по-широк кръг от родители, извън Обществения съвет и училшцното 

настоятелство, който да се фокусира върху специфични за училището теми и 

проблеми като: 

• Кои са застрашените от отпадане ученици; 

• Очертаване на основните специфични проблеми в училището; 

Директор и 

учители 

Учебната 

2022/2023г. 

доклади и 

анализи за 

резултатите 
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• Подпомагане на дежурството в училище; 

• Отношения на учениците в училище и в социалните мрежи; 

• Изпълнение на предприети наказания относно провинения на 

учениците; 

• Възможности за подпомагане на училището при необходимост от работа 

с НПО, включване в различни инициативи, финансиране, работа по проекти, 

партньорства с други институции, организации и бизнес; 

7. Включване на родителите и учениците в училищни проекти за 

подобряване на материалната база, включително и чрез лично участие. 

8. Организиране на инициатива „Ден на отворените врати“, когато 

родителите могат да присъстват в учебните часове и училищните дейности. 

9.Предприемане действия за налагане на административни санкции на 

родители, дителската общност 

 

Мерките за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието са приети с Решение , взето с  

Протокол № 10/ 02.09.2022 г. на заседание на Педагогическия съвет на Основно училище"Професор Димитър Димов"  

и са утвърдени със Заповед № 02-754/ 02.09.2022 г. на директора на училището. 

. 

 


