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I. Общи положения 

 

В бързо променящите се реалности на съвременния свят възниква нова концепция 

за образованието, която дефинира нови образователни цели и политики. Нужно е да се 

постави основен акцент върху достъпността и да се отворят образователните системи 

към разнообразните познавателни потребности на учениците, възможност за всеки да 

постига измерими и валидни образователни резултати.  

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за 

повишаване и усъвършенстване процесите на управление на качеството.  

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на 

развитие на институцията - училището, основано на анализиране, планиране, изпълнение 

на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения. 

II. Цели: 

1. Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет с оглед постигане на по-

добри резултати на учениците при НВО и ДЗИ. 

2. Повишаване нивото на успеваемостта на учениците при овладяване на учебния 

материал по всеки учебен предмет. 

3. Развитие и усъвършенстване на ключовите компетентности на всеки ученик и умения 

за успех. 

4. Постигане на още по-добра реализация на зрелостниците при кандидатстване във ВУЗ. 

5. Изграждане на толерантна,здравословна и сигурна образователна среда. 

 

 



 

III. Основни задачи и дейности за постигане на целите: 

1. Мотивиране на учениците за учене чрез: 

   - насърчаване индивидуалното развитие на всеки ученик; 

       - акцентът в обучението да бъде използване на привлекателни 

образователни форми, представящи разбираемо учебното съдържание /групова 

работа, индивидуален подход към всеки ученик, използване на ИКТ в работата/; 

- ефективно и разбираемо задаване на домашна работа с пример за формата 

на изпълнение, инструкции за работа и ясни критерии за оценяване; 

- проверката на тетрадките на учениците се извършва чрез четивна 

корекция на установените грешки  и личен подпис на учителя; 

       - изготвяне на основополагащ пакет от знания и умения за допълнително 

обучение на учениците с пропуски по съответния предмет; 

- осъществяване на учебни програми, включващи конкретни параметри за 

работа, както с трудноуспяващи ученици, така и с напреднали ученици; 

- изготвяне на разнообразни самостоятелни работи, в зависимост от 

възможностите на учениците; 

- мотивиране усилията на ученика за изграждане на навици за учене и 

самоподготовка чрез изготвяне на проекти и презентации. 

2. Удовлетворяване на интересите и потребностите на учениците чрез 

включването им в извънкласни дейности и занимания по интереси. 

3. Насърчаване на публичните изяви на децата. 

4. Допълнителна работа с учениците в часовете за консултации. 

5. Откриване заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в 

която ще изяви най-добре своя потенциал. 

6.  Насърчаване на учениците за по-активно участие в олимпиади и състезания. 

7. Подкрепа на изявите и развитието на даровитите ученици. 

8. Организиране и провеждане на дейности, включени в календара на училището. 

9. Прилагане на екипна работа, включваща уважение, разбирателство и 

сътрудничество между учители и ученици, ясни правила и позитивен тон. 

10. Стимулиране на старанието и постигнатите успехи на учениците. 

11. Периодична тестова проверка на знанията и уменията на учениците. 

12. Акцентиране върху дисциплината в училище като фактор за успеваемостта на 

учениците: 

       - стриктно спазване на правилата за навременно влизане в час от ученици и 

учители; 



       - забрана за използване на мобилни телефони и други устройства в час; 

       - постоянен контрол от страна на дежурните учители за спазване на реда в 

коридорите през междучасията. 

13. Активно и коректно взаимодействие учители - родители.  

14. Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и 

възпитанието на децата им. 

15. Ефективно използване на наличната материална база и нагледни средства и 

търсене на възможности за обогатяването им. 

16. Системен контрол за изпълнение на предвидените дейности. 

17. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението. 
 

18. Взаимодействие с местната общност, със социалните партньори и 

институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


