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I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

ДОС  за  управление  на  качеството  в  институциите  

Като  нов  момент  в  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование, свързан  с  
управлението  на  качеството  в  училището, е  въведено  изискването  за  самооценяване  
(вътрешна  система  за  управление  на  качеството  в  училищата  ). То  се  извършва  ежегодно: 
• от  комисия  в  училището; 
• чрез  дейности, процедури  и  критерии, определени  от  училището. 
Областите, които  подлежат  на  самооценяване, са: 
• управлението  - ефективното  разпределяне, използването  и  управлението  на  ресурсите  
за  повишаване  на  качеството  в  институцията; 
• образователният  процес, който  включва  обучение, възпитание  и  социализация; 
• взаимодействието  на  образователната  институция  с  всички  заинтересовани  страни. 
В  процеса  участват  учениците, учителите, директорите, другите  педагогически  специалисти, 
както  и  родителите. 
Етапите  на  самооценяване  са  подготовка, провеждане  на  самооценяването, обработване  на  
информацията  от  проведеното  самооценяване, анализиране  на  получените  резултати, 
предлагане  на  мерки  за  подобрения  в  работата  на  институцията  за  повишаване  на  качеството  
на  предоставяното  образование. 
Накрая  се  изготвя  доклад  от  самооценяването . 

Новата  коицепция  за  образование  изисква  положителни  промени  в  областите: 

- управление  на  образованието  - гарантирано  участие  на  гражданското  общество  в  
изработването, прилагането  и  мониторинга  на  стратегиите  за  развитие  на  образованието; 
- образователна  среда- изграждане  на  толерантна, здравословна  и  сигурна  образователна  
среда, насърчаваща  индивидуалното  развитие; ясно  определени  задължителни  знания  и  
умения; привлекателни  форми  на  обучение, представящи  разбираемо  учебното  съдържание; 
измерими  образователни  резултати; широко  навлизане  на  нови  информационни  и  
комуникационни  текнологии; 
- учителска  професия  - целенасочени  политики  в  o6nacrra на  квалификацията  на  учителите; 
- мониторинг  - създаване  на  системи  за  ефективно  измерване  на  образователните  постижения  
и  системи  за  мониторинг  на  дейността  на  учителя  и  образователната  институция. 

• Мерките  за  повишаване  на  качеството  на  предлаганото  образование  в  Основно  
училище  "Св.св.Кирил  и  Методий" гр. Мездра  се  основават  на: Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование, Националната  стратегия  за  развитие  на  
педагогическите  кадри  (2014 — 2020) 

II. ВИЗИЯ: 

Основно  училище  "Св.св  Кирил  и  Методий" да  бъде  оценено  като  училищна  
образователна  институция, предоставяща  качествена  подготовка  в  областга  на  
основното  образование, ползваща  се  с  доверието  на  общественостга  . 



I. Ооласт  

Достъп  до  образование  и  обучение  

Приоритетни  направления: 

Приоритетно  направление  1. Публичност  и  популяризиране  на  предлаганото  образование  и  
съдържанието  му. 
Приоритетно  направление  2.Осигуряване  на  достъпна  архитектурна  среда. 
Приоритетно  направление  3. Наличие  на  модерна  материално  техническа  база  за  обучение  в  
съответствие  с  изискванията  на  ДОС. 
Приоритетно  направление  4. Равнище  на  административно  обслужване. 
Приоритетно  направление  5. Осигуряванена  възможност  за  образование  и  обучение  в  
различни  форми  на  обучение. 
Приоритетно  направление  6. Мерки  за  работа  с  уязвими  групи  ученици. 
Приоритетно  направление  7. Мерки  за  работа  в  ОРЕС  

II. Област  
Придобиване  на  професионална  квалификация . 
Приоритетни  направления: 
Приоритетно  направление  1 .Функционираща  вътрешна  система  за  повишаване  качеството  на  
образованието  и  обучението  в  училище. 
Приоритетно  направление  2.Механизъм  за  ранно  предупреждение  за  различни  рискове. 
Приоритетно  направление  З.Механизъм  за  вътрешен  мониторинг  и  контрол  на  качеството . 
Приоритетно  направление  4. Измерване  на  качеството  чрез  самооценяване . 
Приоритетно  направление  5. Информация  и  консултации  за  кариерно  развитие. 
Приоритетно  направление  6.Квалификация  на  педагогическите  специалисти  съответстваща  на  
изискванията  по  ДОС. 
Приоритетно  направление  7.Осигуреност  на  условия  за  интерактивно  обучение  и  учене. 
Приоритетно  направление  8. Участие  на  учителите  в  различни  форми  на  допълнително  и  
продължаващо  обучение. 
Приоритетно  направление  9.Участие  на  учителите  в  допълнително  обучение  чрез  мобилност  в  
друга  страна  или  на  работно  място  в  реална  работна  среда  
Приоритетно  направление  1 О.Превенция  на  застрашените  от  отпадане  ученици  . 
Приоритетно  направление  11. Организация  и  планиране  на  урока. 
Приоритетно  направление  12. Използване  на  разнообразни  форми  за  проверка  на  знанията, 
уменията  и  компетентностите  на  учениците. 
Приоритетно  направление  1 З.Точно  и  ясно  формулиране  на  критериите  за  оценяване  на  
знанията, уменията  и  компетентностите , информираностга  на  учениците  за  тях. 
Приоритетно  направление  1 4.Ритмичност  на  оценяването. 
Приоритетно  направление  15. Участие  на  ученици  в  състезания, олимпиади  и  конкурси. 
Приоритетно  направление  16. Реализиране  на  училищни, национални  и  международни  
програми  и  проекти. 
Приоритетно  направление  17. Дейност  на  училищното  настоятелство . 
Приоритетно  направление  1 8.Педагогическо  взаимодействие  „училище-семейство". 
Приоритетно  направление  19. Педагогическо  взаимодействие  с  всички  заинтересовани  страни  
на  местно  и  регионално  равнище. 



ПЛАНИРАНЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  НА  ДЕЙИОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ  ОТ  
ПРИОРИТЕТИТЕ  ИА: 

Приоритетно  направление  1. 

Публичност  и  популяризиране  на  предлаганото  образование  и  съдържанието  му. 

Цели: 

• Осигуряване  на  качествено  и  ефективно  образование. 
• Поддържанене  интернет  страница  на  училището, публикуване  на  вътрешно-училищни  

нормативни  документи, бланки, съобщения, постижения  на  учители  и  ученици, предстоящо  в  
училището, галерия  със  снимки. 

• Реализиране  на  ефективна  рекламна  кампания  за  постиженията  на  училището. 

Действия: 

~ 	
Използват  се  многообразни  начини  и  средства  за  публичност  и  популяризиране  на  
предлаганото  образование: 

1. Издава  училищен  „Говорящ  вестник". 
2.Функционира  училищно  радио. 
З.Училищните  дейности  се  отразяват  в  местните  и  национални  медии. 
4.Създадена  е  фейсбук  страница  на  училището. 
5. Периодично  се  изготвят  брошури  и  рекламни  материали . 
6. Поддържа  се  динамичен  училищен  сайт  за  учебната  година  

Приоритетно  направление  2. 

Осигуряване  на  достъпна  архитектурна  среда. 

Цели: 
• Осигуряване  на  мобилност  на  децата  със  специални  потребности  . 
• Задоволяване  на  индивидуалните  образователни  потребности  на  децата  със  СОП. 

Действия: 

l. Предвижда  се  поставяне  на  рампа  към  главния  вкод  на  училището  и  адаптиране  на  
санитарно  помещение  за  ученици  със  специални  потребности  . 

2. Функционира  оборудван  ресурсен  кабинет. 
Приоритетно  направление  З. 
Наличие  на  модерна  материално  -техническа  база  за  обучение  в  съответствие  с  
изискванията  на  ДОС. 

Цели: 
• Развитие  на  компютърните  умения  на  училищната  общност. 
• По-широко  навлизане  на  нови  методи  на  преподаване  и  обучение  (интерактивност, 
проектна  работа  ). 



Действия: 
1 .Предвижда  се  оборудване  на  класните  стаи  с  мултимедийна  техника. 
2. Модернизация  на  функциониращите  компютърни  кабинети. 
3. Осъвременяване  на  функциониращите  зали  за  отдих  и  занимания  по  интереси. 
4. Налично  е  оборудвано  Арт  студио. 
5. Функциониращ  е  физкултурен  салон  и  три  спортни  площадки . 

Приоритетно  ваправление  4. 
Равнище  на  административно  обслужване. 

Цели: 
• Подобряване  на  дейността  на  административното  звено  с  цел  повишаване  

качеството  на  обслужването  и  комуникацията. 
• Осигуряване  на  бърз  и  надежден  достъп  до  информация . 
Действия: 
1 .Функционира  административно  звено  което  позволява  бърз  и  надежден  досrьп  
до  информация, предлага  полезни  и  лесни  за  използване  инструменти . 
2. Предвижда  се  въвеждане  на  гъвкаво  работно  време  на  административното  звено. 
3. Въведени  са  стандарти  за  административното  обслужване  на  гражданите. 
4. Изготвяне  и  спазване  на  етичен  кодекс  на  училищната  общност. 

Приоритетно  направление  5. 
Осигуряване  на  възможност  за  образование  и  обучение  в  различни  форми  на  
обучение. 

Цели: 
• Осигуряване  на  равен  достьп  на  всички  ученици  до  съизмеримо  по  качество  

образование . 
• Осигуряване  на  възможност  за  образование  и  обучение  в  различни  форми  на  обучение. 
• Надграждане  на  знания  и  умения  с  цел  развитие  потенциала  на  всеки  ученик  и  

възможност  за  пълноценна  социална  реализация. 
• Развитие  на  способностите  на  учениците  и  повишаване  мотивацията  им  за  учене  чрез  

дейности, развиващи  различни  знания, умения  и  компетентности . 

Действия: 
1. Осигуряване  възможност  за  образование  и  обучение  в  три  форми  на  обучение  

дневна, индивидуална  и  самостоятелна. 
2. Прилагане  на  иновативни  методи  и  технологични  средства  за  обучение. 
3. Работа  с  деца  със  специални  образователни  потребности . 
4. Прилагане  на  подходи, основани  на  демократични  принципи  и  развити  

образователни  модели, свързани  с  повишаване  успеваемостга  на  учениците. 
5. Разработване  и  изпълнение  на  училищна  програма  „Твоят  час", включваща  

извънкласни  дейности  за  преодоляване  обучителните  трудности  на  учениците. 
б. Участие  в  ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж" - проект  

„Подкрепа  за  успех" и  ,,Равен  достъп  до  училищно  образование  в  условията  на  
кризи" 



Приоритетно  направление  б. 

Мерки  за  работа  с  уязвими  групи  ученици. 

Цели: 

• Да  се  създадат  адекватни  условия  за  работа  с  уязвимите  групи  ученици  с  цел  по- 
успешна  социализация . 

• Създаване  на  училищен  механизъм  за  идентифициране  на  индивидуалните  интереси  и  
на  обучителните  затруднения  на  учениците  . 

• Предоставяне  на  равни  възможности  за  обучение  и  приобщаване  на  учениците  от  
уязвими  групи. 

• Повишаване  мотивацията  на  учениците  от  уязвимите  групи  за  по- ефективно  участие  в  
образователния  процес. 

Действия: 

1. Участие  в  дейности  повишаващи  мотивацията  на  учениците  от  етническите  
малцинства  за  по-активно  участие  в  образователния  процес. 

2. Повишаване  на  професионалната  квалификация  на  учителите  за  успешна  работа  
в  мултиетническа  среда. 

3. Подобряване  на  работата  с  родителите  в  посока  по-пълноценната  интеграция  на  
децата  от  уязвимите  групи  в  училище. 

4. Приемане  на  програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  за  обучение  и  
приобщаване  на  учениците  от  уязвими  групи. 

5. Присъединяване  към  групи  за  обучение  по  проект  „Равен  достъп  до  училищно  
образование  в  условията  на  кризи" 

II Област  

Придобиване  на  професионална  квалификация. 

Приоритетно  направление  1. 

Функционираща  вътрешна  система  за  повишаване  качеството  на  образованието  и  
обучението  в  училище. 

Цели: 

• Утвърждаване  на  авторитета  и  подпомагане  на  кариерното  развитие  на  учителите  
работещи  в  училището. 

• Оптимизиране  структурата  на  изградената  система  за  квалификация . 
• Повишаване  на  изискванията  към  работата  на  учителя. 
• Квалификация  на  учителите  за  работа  с  родителите  на  ученици  в  риск  от  отпадане. 

Действия: 

1 .Провеждане  на  въвеждаща, поддържаща  и  надграждаща  квалификация  на  педагогическата  
колегия. 

2. Използване  на  разнообразни  форми  на  квалификационна  работа  - проблемна  група, 
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие  в  научна-практическа  
конференция, информация  от  библиотека, интернет. 



3. Създаване  на  възможност  за  повишаване  на  постигнатата  професионално -квалификационна  
степен  за  всеки  член  на  педагогическата  колегия. 

4. Създаване  на  условия  за  квалификация  на  учителите  за  използване  на  различни  форми  и  
начини  за  практическо  прилагане  на  учебното  съдържание. 

5. Участие  в  ОП  „ Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж" 

Приоритетно  направление  2. 

Механизъм  за  ранно  предупреждение  за  различни  рискове. 

Цели: 

• Създаване  на  ефективна  организация  на  процеса  по  управление  на  рисковете. 
• Въвеждане  на  система  за  единно  докладване  и  докумектиране  на  състоянието  на  

поетите  рискове, планове  за  предприемане  на  мерки  и  средства  за  ограничаване  или  
елиминиране  на  рисковете  с  неприемливо  ниво. 

• Повиши  вътрешноинституционалната  култура  и  разбирането  в  областга  на  риска. 

Действия: 

1. Изграждане  и  ефективното  функциониране  на  стабилна  система  за  
идентифициране, оценка, измерване, докладването  и  степенуването  по  
важност  на  всички  рискове, свързани  с  изпълнението  на  основната  дейност. 

2. Функциониране  на  Съвет  за  управление  на  риска. 
3. Усъвършенстване  на  съществуващите  контролни  меканизми. 
4. Осигуряване  на  ефективни  контроли  при  нововъзникващи  процеси. 
5. Осигуряване  на  ефективни  контроли  при  нововъзникващи  процеси. 

Приоритетно  направление  З. 

Механизъм  за  вътрешен  мониторинг  и  контрол  на  качеството. 

Цели: 

• Да  се  създаде  вътрешен  меканизъм  за  мониторинг  и  контрол  на  качеството  на  
образованието  и  обучението  в  училище. 

• Създаване  на  системи  за  ефективно  измерване  на  образователните  постижения  
и  системи  за  мониторинг  на  дейностга  на  учителя  и  образователната  
институция. 

• Покриване  на  показателите  за  измерване  на  постигнатото  качество. 

Действия: 
1. Периодични  проверки  на  училищната  документация ( дневник, тематично  
разпределение  и  задължителна  документация ). 
2. Осъществяване  контрол  по  отношение  на  качеството  на  педагогическата  
дейност, организацията  на  работата  в  учебните  часове  и  постиженията  на  
учениците. 
3. Своевременно  идентифициране  на  възможни  проблеми  и  осъществяване  на  
коригиращи  мерки. 



Приоритетно  направление  4. 
Измерване  на  качеството  чрез  самооценяване. 
Цели: 

• Подпомагане  и  подобряване  качеството  и  развитието  на  иновативни  практики  в  
областга  на  професионалната  квалификация. 

• Дефиниране  на  критерии  за  самооценяване. 
• Изграждане  на  умения  за  самооценяване  на  учителите. 

Действия: 

1.Създаване  на  училищна  комисия  . 
2.Създаване  на  карти  за  самооценяване. 
3.Изготвяне  на  доклад  от  проведена  самооценка  с  формулиращи  и  коригиращи  
мерки. 

Приоритетно  направление  5. 

Информация  и  консултации  за  кариерно  развитие. 

Цели: 

• Осигуряване  на  навременна  информация  и  консултация  за  кариерното  развитие. 
• Оползотворяване  на  всички  възможности  за  развитие. 

Действия: 

1 .Изготвяне  на  кариерно  портфолио  на  учителя. 
2.Диагностика  на  потребностите  на  учителите  от  допълнителна  квалификация. 
3.Осигуряване  на  ресурси  и  база  за  провеждане  на  практически  занятия  по  кариерно  
развитие. 
3.Провеждане  на  обучения  и  тренинги  за  кариерно  развитие  на  учителите. 
4. Проучване  и  анализ  на  добри  практики. 
5.Създаване  на  мрежи  за  сътрудничество  и  координиране  на  движението  на  
информация. 

Приоритетно  направление  б. 

Квалификация  на  педагогическите  специалисти  съответстваща  на  изискванията  по  
дос. 
Цели: 

• Осигуряване  на  педагогическия  персонал  с  квалификация  по  ДОС. 
• Максимално  участие  на  педагогическите  специалисти  в  различните  

квалификационни  дейности. 

Действия: 

1. Запознаване  с  новите  държавни  образователни  стандарти.. 
2. Усъвършенстване  на  създадената  система  за  квалификация  и  повишаване  

личната  квалификация  от  всеки  учител  . 
3. Участие  във  всички  форми  за  квалификация  организирани  на  училищно  

регионални  и  национално  ниво  . 



4. Обвързване  на  постигната  професионално -квалификационна  степен  с  
допълнително  материалното  стимулиране . 

5. Провеждане  на  кръгли  маси  и  обмен  на  добри  практики  

Приоритетно  направление  7. 
Осигуреност  на  условия  за  интерактивно  обучение  и  учене. 

Цели: 

• Осигуряване  на  условия  за  интерактивно  обучение  и  учене  съобразени  и  с  
развитието  на  съвременните  компютърни  технологии . 

• Въвеждане  на  интерактивни  средства  с  цел  повишаване  качеството  на  
образованието. 

Действия: 

1. Осигуряване  на  мултимедия  и  интернет  в  над  б0°/о  от  всички  кабинети. 
2. Осигуряване  на  интерактивни  дъски  в  кабинетите  по  история  и  биология. 
З. Въвеждане  на  иновативни  технологии  в  образованието . 
4. Осигуряване  на  ефективна  ИКТ  среда  за  съкраняване  и  използване  на  

електронно  съдържание. 
5. Развитие  на  безжичната  инфраструктура  (тип  Wi-Fi свързаност) на  територията  

на  училището. 
б. Прилагане  на  „Облачна  текнология" в  обучението. 
7. Осигуряване  на  техника  и  условия  за  ефективно  участие  в  ОРЕС. 

Приоритетно  направление  8. 

Участие  на  учителите  в  различни  форми  на  допълнително  и  пр  одължаващо  
обучение. 

Цели: 

• Активно  участие  в  системата  от  стимули  за  повишаване  на  мотивацията  на  
педагогическите  кадри  за  професионално  усъвършенстване . 

• Свързване  на  допълнително  и  продължаващо  обучение  с  националната  програма  за  
учене  през  целия  живот. 

Действия: 

1 .Създаване  на  възможност  за  повишаване  на  постигнатата  професионално - 
квалификационна  степен  за  всеки  член  на  педагогическата  колегия. 

2.Разработване  и  прилагане  на  програма  за  мотивация  за  включване  в  допълнително  и  
продължаващо  професионално  обучение. 

З.Създаване  възможности  за  дистанционно  и  електронно  обучение  чрез  
съществуващата  мрежа  от  компютърни  кабинети  . 



Приоритетно  направление  9. 

Участие  на  учителите  в  допълнително  обучение  чрез  мобилност  в  друга  страна  или  на  
работио  място  в  реална  работна  среда  

Цели: 

• Мотивация  и  осигуряване  на  възможност  за  допълнително  обучение  в  друга  страна. 
• да  се  насърчава  изучаването  на  чужди  езици. 
• да  подпомага  развитието  на  методологии  и  практики  за  учене  през  целия  живот. 

Действия: 

1. Запознаване  със  секторните  програми  „ Коменски" и 	 да  Винчи". 
2. Осигуряване  на  възможности  за  работа  по  програма  „Учене  през  целия  живот". 
З. Участие  в  програмите  eTwinning и  ,,Учебни  визити". 
4. Участие  в  Национална  програма  „Квалификация  на  педагогическите  специалисти" 
5. Участие  на  педагогическите  специалисти  във  вътрешноучилищна  квалификационна  

дейност. 

Приоритетно  направление  10. 
Превенция  на  застрашените  от  отпадане  ученици  . 

Цели: 
• Създаване  на  толерантна  среда, която  ученикът  да  почувства  като  своя, в  която  

може  да  открие  своето  място. 
• Намаляване  на  риска  от  преждевременно  напускане  на  училище  преди  

възникването  на  проблемите. 
• Предоставяне  на  набор  от  механизми  за  подпомагане  на  отделните  застрашени  

от  отпадане  ученици, съобразени  с  техните  потребности . 

Действия: 
1 .Повишаване  качеството  на  обучението  и  създаване  на  интерес  към  образованието , 
чрез  осигуряване  на  условия  за  интерактивно  учене  (симулации, решаване  на  казуси, 
участие  в  проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати). 
2.Повишаване  на  ангажимента  на  родителите, засилване  на  тяхното  сътрудничество  с  
учителите  за  увеличаване  на  мотивацията  за  учене  сред  учениците. 
З.Наблюдение  на  отсъствията  на  учениците  и  причините  за  допускането  им, както  и  
поведението  с  цел  недопускане  на  тормоз  и  насилие. 
4.Повишаване  на  квалификацията  на  учителите  за  работа  с  ученици  в  риск. 
5.Засилване  на  връзката  между  учителя  и  ученика, основаваща  се  на  взаимно  доверие  и  
уважение. 

Приоритетно  направление  11. 
Организация  и  планиране  на  урока. 

Цели: 



• Умения  за  планиране  на  урока  съобразно  образователните  потребности  
на  групи  или  отделни  ученици. 

• Идентифициране  на  целите  на  урока. 
• Прилагане  разнообразни  форми  на  организация, адаптирани  спрямо  

конкретната  аудитория. 
Действия: 
1 .Проява  на  гъвкавост  и  творчество  при  планиране  на  урока. 
2.Задълбочена  предварителна  подготовка. 
З. Разработване  на  календарен  тематичен  план  за  работа  по  отделните  учебни  
предмети. 
4.Планиране  на  дейности, които  осигуряват  напредъка  на  всеки  един  обучаван. 
5.Усъвършенстване  на  уменията  за  интеракция . 

Приоритетно  направление l2. 
Използване  на  разнообразни  форми  за  проверка  на  знанията, уменията  и  
компетентностите  на  учениците. 

Цели: 
• Запознаване  и  прилагане  на  ДОС  и  наредбата  за  оценяване. 
• Използване  на  подходящи  методи, средства  и  подходи  (в  т.ч. и  иновативни) за  

оценяване  на  резултатите  от  обучението. 
• Извеждане  на  връзки  между  базисни  и  резултативни  умения  в  контекста  на  

педагогическата  ситуация. 
• Изграждане  на  умения  за  самооценка. 
• Повишаване  качеството  на  четене. 
• Изграждане  на  умения  за  работа  в  електронна  среда. 

Действия: 
1 

	

	Разработване  и  прилагане  на  ефективен  инструментариум  за  проверка  и  оценка  на  
постигнатите  резултати  на  учениците, за  определяне  на  достигнатото  равнище  на  
усвояване  на  знания  и  формиране  на  умения  и  компетенции . 

2. Използване  и  сравняване  на  формиращото  и  сумативно  оценяване  и  представяне  на  
компонентите  на  очаквания  резултат  от  оценяването . 

З. Извършване  на  диагностика  на  индивидуалните  постижения  и  на  напредъка  на  
ученика  и  определяне  на  потребностите  му  от  учене  и  на  областите, в  които  има  
нужда  от  подкрепа. 

4. Измерване  качествата  на  четенето  при  учениците  от  начален  етап. 
5. Диагностиране  на  умението  за  четене  с  разбиране. 
б. Проверка  и  оценка  на  знанието  в  ОРЕС. 
7. Мониторинг  на  образователния  процес  за  прилагане  на  политики  и  мерки, 

насочени  към  подобряване  качеството  на  образование. 

Приоритетно  направление l3. 
Точно  и  ясно  формулиране  на  критериите  за  оценяване  на  знанията, уменията  и  
компетентностите, информираностга  на  учениците  за  тях. 

Цели: 
• Създаване  на  стандарти  и  критерии  за  оценяване  на  постиженията  на  учениците. 



• Формулиране  на  ясни  за  учениците  учебни  цели  и  критерии  , индикатори  за  
успешното  им  изпълнение  

Действия: 
1 .Анализ  на  нормативните  документи  определящи  критерии  за  оценяване. 
2. Изработване  на  ясни  и  точни  критерии  за  оценяване  съобразени  с  индивидуалните  
особености  на  учениците. 
3.Запознаване  на  учениците  с  критериите  за  оценяване  на  тяхната  дейност  и  
значението  им  за  успешно  обучение. 

Приоритетно  направление  14. 
Ритмичност  на  оценяването. 

Цели: 
• Постигане  на  ритмичност  на  оценяването  съобразно  наредбата  за  оценяване. 

Действия: 
1 .Прецизна  проверка  на  писмените  работи, анализиране  и  отстраняване  на  грешките. 
2. Представяне  на  аргументирана  рецензия  при  оценяване. 
3. Анализиране  на  постигнатите  резултати  и  определяне  мерки  за  допълнителна  
подкрепа,консултиране  и  коригиране. 
4.Съхраняване  на  входното  ниво  до  края  на  учебната  година. 

Приоритетно  направление  15. 
Участие  на  ученици  в  състезания, олимпиади  и  конкурси. 

Цели: 
• Създаване  на  условия  за  изява  на  всички  ученици  в  съответствие  с  техните  

желания  и  възможности . 
• Откликване  на  изискванията  на  обществото  за  устойчива  образователна  система  

с  безусловна  публичност  и  прозрачност  на  управление  и  състояние. 
• Създаване  на  условия  за  приемственост  между  различните  класове. 
• Възпитаване  на  качества  за  работа  в  конкурентна  среда. 
• Чрез  творческото  развитие  на  учениците  да  се  работи  активно  в  посока  

утвърждаване  на  училището  не  само  като  образователен, но  и  като  духовен  и  
културен  център. 

Действия: 
1 .Изграждане  на  подходяща  среда  за  даровити  ученици  чрез  активното  съдействие  на  
педагогическата  колегия. 
2. Осъществяване  оптимално  ниво  на  вътрешна  мотивация  у  учениците  за  участие  в  
олимпиади, състезания  и  конкурси. 
3.Осигуряване  на  индивидуални  консултации  с  даровити  ученици. 
4.Създаване  на  трайни  интереси  за  учене. 
5. Формиране  на  умения  за  анализ  и  решаване  на  проблемни  ситуации  и  прилагане  на  
наученото  в  практиката. 

Приоритетно  направление  16. 
Реализиране  на  училищни, национални  и  международни  програми  и  проекти. 



Цели: 
• Развитие  на  конкурентно-способностга  на  училището. 
• Разработване  на  училищни  проекти  и  мотивиране  на  учителите  за  участие  в  тяк. 
• Участие  на  училищната  общност  с  проекти  по  национални  програми  обявени  от  
МОН, покриващи  наши  потребности . 

• Участие  на  училищната  общност  с  проекти  по  европейски  образователни , 
културни  и  инвестиционни  програми  на  Ценrьра  за  развитие  на  човешките  
ресурси  и  Структурните  фондове. 

Действия: 

1 .Кандидатстване  с  проектни  предложения  към  национални  програми  от  МОН, 
които  биха  подпомогнали  развитието  на  училището. 

2.Търсене  на  европейски  партньори  за  осъществяване  на  съвместни  проекти. 

З.Подаване  на  проектни  предложения  по  програми  „Коменски", „Леонардо  Да  
Винчи". 

4Стимулиране  на  учениците  за  участие  в  проекти  на  училището. 

Приоритетно  направление  17. 
Дейност  на  Обществения  съвет. 

Цели: 

• Координиране  работата  на  обществеността  за  осъществяване  на  учебно  - 
възпитателните  задачи  на  училището. 

• Подпомагане  на  развитието  и  материалното  осигуряване  на  училището. 

Действия: 
1. Подпомагане  създаването  и  реализирането  на  възпитателно -образователни  

програми  по  проблемите  на  учениците. 
2. Организиране  обществеността  за  подпомагане  на  училището. 
З. Оказване  съдействие  за  включването  на  родителите  при  организация  на  свободното  

време  на  учениците. 
4. Съдействат  на  комисията  за  борба  срещу  противообществени  прояви  на  

малолетните  и  непълнолетните . 
5. Подпомагане  социално  слабите  ученици. 
б. Осигуряване  на  допълнителни  финанси  и  материални  средства  за  изграждането  и  

поддържането  на  материално -техническата  база. 



Приоритетно  направление  18. 

Педагогическо  взаимодействие  „училище-се ~~ейство". 

Цели: 

• Осъществяване  процеса  на  подготовка, обучение  и  възпитание  на  учениците  във  
взаимодействие  и  сътрудничество  с  родителите  им. 

• Развиване  на  конструктивна  комуникация  във  взаимоотношенията  в  съответствие  с  
Закона  за  предучилищното  и  училищно  образование  . 

• Прилагане  на  модели  на  поведение, основани  на  идеите  и  принципите  на  
гражданското  образование. 

• Спазване  на  единни  педагогични  изисквания  за  поведение  и  успеваемост. 
• Изграждане  на  прецизна  система  от  взаимовръзки  и  обратна  информация  за  

поведението  и  успеваемосrга  на  учениците. 

Действия: 

1. Подобряване  на  комуникацията  „училище-семейство". 
2. Периодично  и  своевременно  предоставяне  на  информация  за  успека  и  развитието  

на  всеки  ученик. 
З. Създаване  на  информационна  банка  с  данни  и  координати  за  връзка  с  родителите  

на  децата. 
4. Създаване  на  интернет  сайтове  и  страници  на  отделните  класове  за  

популяризиране  дейностите  в  училище. 
5. Мотивиране  на  родителите  за  участие  в  организирането  и  провеждането  на  

извънкласни  и  извънучилищни  дейности. 
6. Спазване  на  етичния  кодекс  на  училищната  общност. 
7. Създаване  на  информационен  кът  с  учебни  планове  и  програми, извънкласни  

дейности  и  мероприятия  на  училището  
8. Учителите  консултират  семейството  за  възможностите  и  формите  за  допълнителна  

работа  с  детето  с  оглед  максимално  развитие  на  заложбите  му, както  и  за  
възможностите  за  оказване  на  педагогическа  и  псикологическа  подкрепа  от  
специалист, когато  това  се  налага. 

Подобрения  във  външната  и  вътрешната  среда  на  училището  

1. Цели: 
• Създаване  на  условия  за  активна  образователно  - възпитателна  дейност. 
• Подобряване  равнището  на  административно  обслужване. 
• Естетизация  на  околната  среда. 
• Наличие  на  модерна  материално-текническа  база  за  обучение  в  съответствие  с  

изискванията  на  ДОС  
2. Дейности  за  постигане  на  целите: 
А. Подобрения  във  външната  среда: 

• Подобряване  състоянието  на  външната  среда. Планиране, реализация, поддръжка. 
• Поддръжка  на  зелените  площи. 
• Оформяне  на  двора  на  училището. 

Б. Подобрения  във  вътрешната  среда: 



• Дългосрочно  планиране  на  дейности  за  подобряване  на  средата, в  която  се  работи  - 
стаи, коридори. 

• Поддържане  постигнатото  ниво  на  технологично  развитие. Стремежът  е  изпреварващо  
предоставяне  на  учителите  на  най-модерна  и  досrьпна  техника  за  осъществяване  на  
интерактивно  обучение. 

В. Поддържане  на  модерна  ИКТ  среда: 
• Развитие  на  благоприятна  среда  за  развитие  на  електронно  образователно  съдържание . 
• Въвеждане  на  иновативни  технологии  в  образованието. 
• Осигуряване  на  ефективна  ИКТ  среда  за  съхраняване  и  използване  на  електронно  

съдържание. 
• Активно  участие  в  електронната  свързаност  на  образователните  институции . 
• Развитие  на  безжичната  инфраструктура  /тип  Wi-Fi свързаност / на  територията  на  

училището. 
• Обслужването  позволява  бърз  и  надежден  достъп  до  информация, предлага  полезни  и  

лесни  за  използване  инструменти; използват  се  и  различни  форми  на  ИКТ; 
служителите  са  компетентни, вежливи, коректни, любезни  и  приветливи. 

~ 


