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Утвърждавам! 

Людмила Дерменджиева, 

Директор на Първо ОУ 

 

 

 

за повишаване на качеството на процеса на обучение, възпитание и 

социализация в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,  

град Гоце Делчев за 2021/2022 учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите Мерки са приети на заседание на ПС, проведено на 09.09.2021 

г. и утвърдени със Заповед №РД-08-586 от 14.09.2021 г. 
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I. Основна цел: Да се гарантират условията за  повишаване на 

качеството на процеса на обучение, възпитание и социализация чрез 

управление на всички процеси в институцията чрез  анализиране, 

планиране, изпълнение на планираните дейности, оценяване и внасяне на 

подобрения. 

II. Принципи: 

1. Ефективно управление и използване на ресурсите. 

2. Непрекъснато и ефективно взаимодействие, сътрудничество и 

ангажираност между всички членове на училищната общност. 

3. Споделяне и прилагане на добри педагогически практики. 

4. Удовлетвореност на всички заинтересовани страни. 

5. Ориентираност към изискванията и потребностите на училищната 

общност. 

6. Целенасочени действия за постигане на по-високи резултати. 

7. Разпределяне на отговорностите за изпълнение на набелязаните цели. 

 

III. Дейности: 

1. На ниво училище: 

• Модернизиране на материалната база; /брой нови придобивки/; 

• Осигуряване на електронни устройства на ученици и учители; 

• Ефективно използване на наличните ресурси; /минимален брак на 

активи, използване на наличните активи/; 

• Прилагане на механизми за адаптиране на учениците към 

училищната среда; /прилагани училищни политики, планове, 

стратегии/ 

• Прилагане на механизъм за ранно предупреждение за различни 

рискове /наличие на действащ механизъм/; 

• Реализиране на дейности за обща и допълнителна подкрепа; 

• Реализиране на съвместни дейности от учителите за по-лесен 

преход на учениците между начален и прогимназиален етап. 

• Реализиране на програми и проекти; /брой реализирани програми 

и проекти и брой включени членове на училищната общност/; 

• Ефективно взаимодействие с родителите; /брой реализирани 

срещи, разговори, писма/; 

• Ефективно взаимодействие с други институции /брой 

осъществени съвместни дейности/; 

• Ефективно използване и обогатяване на библиотечния фонд; 

• Целодневна организация на учебния ден на нуждаещите се 

ученици; 
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• Контрол върху всички дейности на училищната общност 

/вътрешен и външен/ 

2. На ниво педагогически персонал: 

• Повишаване на професионалната компетентност на персонала 

чрез: участие в квалификационни курсове-изпълнение на плана за 

квалификационна дейност; 

• Ефективна комуникация между педагогическите специалисти за 

обсъждане и набелязване на мерки за повишаване на качеството на 

процесите; /брой проведени дейности, брой приети и реализирани 

дейности/ 

• Споделяне на добри практики; /брой проведени, брой участвали 

педагогически специалисти/; 

• Ефективно планиране, организиране и провеждане на учебния час; 

• Ефективна комуникация учител-ученик-родител. /липса на 

негативни сигнали от страните в процеса/. 

3. На ниво ученици: 

• Спазване на правилата за поведение в институцията и извън нея; 

/брой констатирани нарушения/; 

• Присъствие в задължителните часове; брой неизвинени отсъствия 

• Активност в учебния процес;  

• Повишаване на образователните резултати;  

- Повишаване на общия успех; 

- Резултати от НВО; 

- Брой участвали в олимпиади, конкурси, състезания; 

- Резултати от участия в олимпиади, състезания, конкурси-

призови места; 

• Продължаващо образование; /брой продължили в средни 

училища/; 

• Стимулиране на постиженията на учениците с материални и 

морални награди; 

• Активна гражданска позиция: 

- Провеждане на политики за активно здравно, гражданско, 

екологично  и интеркултурно образование; /брой и вид 

реализирани дейности; 

- Участие в доброволчески инициативи /брой и вид/; 

- Участие в клубове по интереси /брой ученици, клубове; 

- Участие в благотворителни инициативи; 

- Участие във форми на ученическо самоуправление и 

представителство; 
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- Участие в училищни кампании, подкрепящи здравето, 

толерантността, правата на човека, опазване на околната среда, 

традициите и културата на България и света; 

4. На ниво родители: 

• Високо ниво на комуникация училище-родители; /осъществени 

канали за връзка с всеки родител/; 

• Активно включване на родителите в дейността на училището; 

/брой реализирани съвместни дейности/; 

• Изграждане на родителски активи; 

• Провеждане на анкети сред родителите за целите на подобряване 

на дейностите; 

5. На ниво партньорски организации: 

• информиране на обществеността и заинтересованите страни за 

живота на училищната общност чрез социалните мрежи и др. 

канали; 

• осъществяване на съвместни дейности; 

 

IV. Показатели за измерване на постигнатото качество на 

процеса на обучение, възпитание и социализация: 

1. Годишен успех на училището. 

Отчита се в края на учебната година и междинно след първия учебен 

срок на база изготвени доклади от всеки учител, обобщени от 

председателя на методическото обединение. Набелязват се мерки за 

повишаване на резултатите. 

2. Резултати от НВО. 

Отчитат се след провеждане на НВО, изготвя се анализ от учителите 

по учебни предмети, съпоставят се с резултатите от предишни учебни 

години. Набелязват се мерки за преодоляване на пропуските. 

3. Брой участвали и брой класирани на олимпиади, конкурси, 

състезания. 

4. Брой призови места на областен и национален кръг на олимпиади, 

състезания, конкурси. 

Т. 3 и т. 4 се отчитат се в края на учебната година от председателите 

на методическите обединения на базата на доклади от отделни 

учители. Правят се предложения за награждаване на ученици и 

учители, постигнали високи резултати. 

5. Брой  отсъствия по неуважителни причини. 
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Следят се ежедневно от класните ръководители, уведомяват се            

родителите при необходимост. Търсят се причините и начини за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците. 

6. Брой ученици със санкции. 

Правят се предложения за налагане на санкция при констатирани 

нарушения. Изготвят се планове за обща и допълнителна подкрепа за 

всеки конкретен случай. 

7. Брой участници в извънкласни дейности. 

Училището прилага всяка възможност за включване на учениците в 

извънкласни дейности според интересите им, за развитие на 

творческия им потенциал и по-добра организация на свободното 

време. 

8. Брой учители, повишили квалификацията си. 

Училището реализира план за квалификационна дейност. Учителите 

могат да избират вида на формата и темата според нуждите си. 

Осигурено е финансиране. 

9. Придобивки в материалната база. 

През цялата година на служителите е дадена възможност да подават 

заявки за закупуване на материални активи, ремонт. Класните стаи и 

коридори се обновяват според сезони, наближаващи празници, за 

целите на урок и др. 

10.  Брой реализирани проекти и програми. 

Кандидатстването става при отваряне на проектни предложения, 

подходящи за училището. Отчитат се в края на учебната година или 

при финализиране на проектните дейности. 

 

V. Дейности: всички конкретни дейности, отговорници и срокове са 

описани в плановете на методическите обединения, временните и 

постоянни комисии, годишния план или се определят със заповед на 

директора при необходимост. 

 

 

 


