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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

2022/2023 учебна година  

  

Настоящите Мерки са разработени на основание чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО и 

приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 7 от 05.09.2022г.  

  

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Целта на документа е да предложи мерки за повишаване на качеството на образованието. 

Мерките трябва се разглеждат широкоаспектно и обхващат както учители и ученици, така 

и средата на обучение.  

Съгласно ЗПУО, качеството е съвкупност от характеристики на професионалното 

образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на 

личността и на обществото.  

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на 

училището, основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и 

внасяне на подобрения.  

Качеството на образованието е степента на съответствие на предоставяните публични 

образователни услуги със:  

 нормативните изисквания /закони, ДОС, др. юридически актове/;  

 очакванията на гражданите и потребителите на образователни услуги /ученици,  

 родители, работодатели/;  

 очакванията на други заинтересовани страни.  

 

2. ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИЯТА  

2.1. Създаване на условия за общообразователна подготовка на учениците в съответствие с 

държавните образователни изисквания  

2.2. Осигуряне на висококачествени образователни продукти и услуги за учениците като 

вътрешни потребители, с цел ускоряване и подпомагане развитието на 

общообразователните знания, умения и компетенции на учениците  
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2.3. Повишаване на качеството на образование и обучение в училище  

2.4. Подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите 

образователни резултати  

2.5.Организационно развитие на училището  

2.6. Удовлетворяване на образователните потребности на даровити ученици и ученици със 

затруднения в обуението  

2.7. Предотвратяване на преждевременното напускане на училище  

2.8. Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и партньорски 

оргаянизации  

2.9. Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците  

2. 10.Участие в национални и европейски програми и проекти  

2.11. Ориентиране на обучението към изискванията на практиката, кариерно ориентиране 

на учениците;  

2.12. Да приобщава учебния процес към европейските ценности и стандарти, като се 

интегрира с други професионални институции за обмен на опит и съвместни проекти.  

2.13.  Да поддържа оптимално равнище на преподавателския състав, като отстоява 

институционалните критерии за подбор, атестиране и научно развитие  

2.14. Да налага високи стандарти за работа и общуване, като осигурява модерна 

материална и технологична среда.  

 

3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО   

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за  

усъвършенстване на процесите за управление на качеството. От значение са показателите, 

условията и редът за измерване на постигнатото качество.  

3.1. Подобряване на работната среда чрез:  

 прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата в 

училище; 

  осигуряване на достъпна архитектурна среда;  

 модернизиране на материално-техническата база и обновяване на 

информационната инфраструктура;  

3.2. Осигуряване развитие на педагогическите специалисти в училище чрез:  

 подобряване възможностите за въвеждаща и продължаваща квалификация 

на учителите, както и на тяхната иновационна култура и личностна 

ефективност;  

 изграждане на култура за осигуряване на качество;  

 създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;  

 повишаване ефективността на административното обслужване;  

 повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в 

процеса на образование и обучение по-добра организация и планиране на 

урока;  



 

 използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията, 

компетентностите на учениците;  

 3.3. Подобряване на резултатите от обучението чрез:  

 повишаване на мотивацията на обучаемите;  

 повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на 

своите образователни резултати;  

 политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното 

образование;  

 развиване на позитивно отношение учител-ученик; 

  ефективно взаимодействие училище-семейство.  

 

3.4. Подобряване взаимодействието с местната общност, социални партньори, 

работодателски организации, университети и други заинтересувани страни чрез:  

 проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;  

 информиране на обществеността и заинтересованите страни за добрите 

практики и постиженията в институцията в областта на осигуряване на 

качеството на образованието и обучението;  

 участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието 

и обучението. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ   

За изпълнение на посочените мерки са заложение следните показатели:  

4.1. Постигнати резултати на ученици  

 Ефективност на учебната работа и работат в ГЦОУД, повишаване на общия 

успех на учениците  

 Резултати от Национално външно оценяване  

 Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади 

на МОН  

 Прием на седмокласниците в средни училища  

 Резултати от конкурси и състезания на национално и международно ниво  

  

4.2. Спазване на правилата, поведение и дисциплина на учениците  

 Намален брой на допуснатите отсъствия  

 Намален брой наказани ученици  

 Недопускане на ранно отпаднали от обучението – наблюдение на 

учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и 

екипа за личностно развитие  

 Прилагане на механизма за ранно предупреждение за различни рискове и 

работа с екипите за личностно развитие и Обществения съвет  



 

4.3. Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и 

инициативи  

 Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и  

 дейности по интереси  

 Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет  

 Брой реализирани кампании и доброволчески дейности  

4.4. Други  

 Брой учители повишили квалификацията си  

 Подобрена материална база в училището  

 Брой реализирани проекти  

 Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните 

партньори,  

 университети и всички останали заинтересовани страни  

 Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики 

и постиженията на учениците и образователната институция чрез 

публикуване на информация на сайта на училището и в местните медии.  

  

Мерките за повишаване на качеството на образованието се реализират,  чрез 

изпълнението на програмите, плановете, правилниците, механизмите и стратегията за 

развитие на училището, разработени и прилагащи се през учебната 2022/2023 година 

и отчетени чрез гореизброените показатели.  

Промените в нормативната уредба за образованието на национално ниво са предпоставка 

за нанасяне на актуализации в настоящите мерки.  

Документът е отворен за допълнения от членовете на педагогическия  екип и подлежи на 

промени.  
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