
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕТО 

1. Уеднаквяване на критериите за оценка знанията и уменията на учениците по всички учебни 

предмети в МО и групите по специалности. За целта да се проведат работни срещи. 

Срок: 20.09.2018      гл. учители, р-ли на групи 

2. Повишена взискателност от всички преподаватели към участието на всички ученици в 

учебния процес и усвояването на учебния материал като се отчита напредъка на всеки ученик 

и при възможност се прилага индивидуален подход за мотивация. 

Срок: постоянен      всички учители 

3. Да се използват максимално часовете за консултиране на ученици и приоритетно да се 

работи с изоставащите. 

Срок: постоянен      всички учители 

4. Системен контрол  от всички преподаватели върху отсъствията, дисциплината на 

учениците, опазването на МТБ, присъствие и поведение на училищни събития.,  носенето на 

униформа.  

Срок: постоянен      всички учители 

5. Активна работа от всички преподаватели в посока мотивация, подготовка и успешно 

представяне на външното оценяване за IV, VІІ и X клас, на ДЗИ и ДИПК. Представяне на 

отчети с анализ на резултатите.  

Срок: постоянен, юни     учителите по съответните предмети и 

         класове 

6. По-широко прилагане на интерактивни методи на преподаване с цел повишаване 

мотивацията на учениците за участие в учебния процес. Организиране на открити уроци по 

темата и обсъждане на ПС и в методическите обединения. 

Срок: постоянен      всички учители 

7. Да се работи за задълбочаване на съвместната работа между педагогическия колектив и 

родителската общност, за по-голяма посещаемост на родителски срещи, училищни празници и 

дейности.  

Срок: постоянен      всички учители 

8. Ежегодно провеждане на анкетно проучване сред родителите по различни въпроси, 

свързани с дейността на институцията. 

Срок: май       класните ръководители,   

        работна група по самооценка 

9. Непрекъснато повишаване квалификацията на преподавателите чрез квалификационни 

курсове, семинари, обучения и др., с акцент върху дигиталните компетентности и ползването 

на електронни продукти и интерактивни методи в учебния процес. 

 Срок: постоянен      комисия по квалиф. дейност, 

        всички учители 

 

10. Създаване на действащ екип за рекламна стратегия на училището и изработване на план за 

рекламната дейност. Използване на разнообразни механизми и инструменти за реклама на 

училището, например: организиране на ежеседмични концертни програми на открито, 

занимателни игри, ателиета по изкуства, дни на Отворените врати и др., както и за включване 

на родители и ученици в рекламната дейност на училището. 



Срок: 30 септември      ЗДУТД, гл. учители 

11. Усвояване на всички възможности за кандидатстване и работа по проекти като се 

включват повече педагогически специалисти и ученици. 

Срок: постоянен      директор, зам. директори, учители 

   

 

12. Обновяване на инструментариума в училището. Обогатяване на МТБ с мултимедийна 

техника в повече класни стаи, с професионален софтуер за професия дизайнер. Поддръжка на 

комуникационната инфраструктура на училището чрез ежегодно обновяване и допълване на 

част от хардуера и софтуера. 

 

Срок: постоянен      зам. директори, РНИКТ,   

        преподавателите по професията 

 

13. Завишаване контрола на качеството на образование чрез активен мониторинг на всички 

училищни дейности.  

 

Срок: постоянен      директор, зам. директори 

 


