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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

  

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и 

редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за 

осигуряване на качеството на образованието. 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към 

институциите за усъвършенстване на процесите за управление на 

качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и 

редът за измерване на постигнатото качество. 

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на 

процеса на развитие на институцията (училището), основанo на 

анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне 

на подобрения. 

Качеството на образованието в институциите се осигурява при 

спазване на следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. автономия и самоуправление;  

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 институцията; 

7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и 

потребностите на пазара на труда; 

8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на 

обучение и образование; 

9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на 

институцията. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на 

взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството 

на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се 

осъществява на национално, регионално и институционално равнище. 
 

МЕРКИ: 

 

1. Ритуализация на училищния живот- Ритуализацията на училищния 

живот  изгражда  система отсимволи и ритуали, а в перспектива и 

традиции, които  засилват у ученика усещането за принадлежност 

към неговото училище и по този начин  повишават неговата 

мотивация за активно участие в образователния процес, както и в 

извънучилищни изяви и състезания. 

 

2.  Ориентираност  на преподаването към интереса и мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както 

и към способността му да прилага усвоените компетентности на 

практика. 

 

3. Ориентираност  на  преподаването  към провокиране на 

мисленето и самостоятелността, към формиране на практически 

умения и към развитие на 

       личността. 

       4. Навлизане на  ИКТ в  училището чрез дейностите по 

Националната стратегия за     въвеждане на информационните и 

комуникационни технологии в        българските училища, приета срешение 

на XXXIX-то Народно събрание. За да бъде училището модерна 

институция,която обучава със съвременни методи и средства, се акцентува 

върху: 

       - Осигуряване на високоскоростен интернет  



 - Пълноценно използване възможностите на националните 

образователни портали 

 

5. Качествена  предварителна подготовка на учебни материали за 

уроците . 

6. Поддържане и актуализиране на информационния поток в 

училищните библиотеки. 

7 .Непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално 

развитие на потенциала на всяко дете и възможност за 

пълноценна социална реализация- чрез избираеми учебни дисциплини и 

факултативи. 

 

8. Преодоляване на пречките пред ученето чрез равен достъп до 

образователни услуги,   осигуряващи  на всички ученици качествено 

образование в училището. 

 

9. Реализиране на  програма за равни възможности и приобщаване на 

учениците от уязвими групи. 

10. Независимо, че в ОУ няма отпаднали ученици и не са налице всички 

характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела 

на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система 

/2013-2020/, е налице  изработена  и Програма за ранното напускане на 

учениците от училище с  поставени приоритети, свързани с превенция 

от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст.  

11.  Строго фиксирани, базирани на изискванията критерии и 

показатели за вътрешно оценяване на учениците. Оценяване   в  ясна и 

разбираема форма,оповестявана  по подходящ и удобен начин, налична и 

достъпна  безпристрастна основа; 

12. Повишаване на авторитета на учителя като ключов фактор в 

процеса на обучение и възпитание училище, чрез  развитие на 

професионалните му компетентности-периодично актуализиране на 

знанията, овладяване на нови методи на преподаване, овладяване на 

умения за ползване на ИКТ технологии 



13. Качествен информационен  обмен между учител по 

общообразователни предмети  и учител в ЦДО. 

14 . Изготвяне на т. н. досие с  образователните дефицити на учениците 

в ЦДО, които дефицити ще се отстраняват в самоподготовките , 

диференцирана работа и консултации. 

15. Ефективност на провеждането на самоподготовките. Броят на 

часовете по самоподготовка в прогимназиален етап се определят от 

седмичното разписание за следвания ден. В предваканционни дни  се 

акцентува върху дейностите по интереси. 

16. Изграждане на позитивен организационен климат. 

- Осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и 

сигурна среда; 

-Зачитане на учениците като активни участници в образователния процес; 

-Осигуряване на диференцирана помощ и  индивидуално консултиране 

 

 17. Стимулиране и мотивиране на учениците за подготовка и  участие в 

олимпиади и общински състезания. 

 

 18. Публично оповестяване  постиженията на учениците. 

 

 

Мерките са приети с решение на ПС / 02.09.2016г. 


