
 
 
 

 
 
 
 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО  

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 
 
 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Приемането на Мерки за повишаване качеството на образованието е допълнение          
на Стратегията за развитие на ЕГ „Иван Вазов“, с което се регламентират: 

 
-       целите на системата за осигуряване, поддържане и развиване на  
        качеството на образователния продукт; 
-       задачите, ориентирани към целите на системата; 
-       дейностите, определени за постигане целите на системата; 
 -      индикаторите (в т.ч. критериите) за оценяване качеството на обучението и  
        образователния продукт; 

 
 С приемането на  Мерките  за повишаване качеството на образованието  

ЕГ „Иван Вазов“: 
● гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и       

образователния продукт, предлаган в гимназията, в съответствие със        
законовите и подзаконовите разпоредби и изискванията на всички страни в          
училищната общност в условията на нарастващите национални потребности за         
осигуряване на качествено образование ; 

● осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на           
качеството на обучението и образователния продукт, както за учениците и          



родителите, така и за обществеността, социалните партньори и националните и          
международни институции; 

● изгражда система за контрол и оценка, която стимулира учителите и          
структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството         
на обучението и образователния продукт; 

● създава, поддържа и обработва база от обективни данни, които да служат за            
ефективното управление и постоянното повишаване на качеството на        
образователния продукт от оторизираните органи.  

 
ІІ. ЦЕЛИ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА        
ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
      ЦЕЛ  1.   Повишаване резултатите на учениците; 

ЦЕЛ 2. Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за              
превенция на насилие и отпадане на ученици, за формиране на здравна култура и             
екологично поведение. 
      ЦЕЛ  3.   Повишаване квалификацията на учителите; 
      ЦЕЛ  4.   Мултиплициране на училищния опит и добрите практики в ЕГ „Иван Вазов“.  
      ЦЕЛ  5.   Пълноценно партньорство на училището с родителската общност. 
 
 
 
ІІІ. ЗАДАЧИ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА        
ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
     ЗАДАЧИ КЪМ ЦЕЛ 1: 
 

1. Диагностика на образователните потребности на учениците; 
2. Повишаване на ефективността от учебния процес чрез индивидуализация на         

учебните дейности; 
3. Поддържане на ефективно действащ механизъм за провеждане на консултации по          

учебни предмети; 
4. Мотивиране на ученици за участие в общински, областни и национални          

олимпиади, конкурси и състезания 
5. Създаване на условия за включване на учениците в дейности по интереси. 
6. Ефективно използване на технологии за създаване на възможности за творчество и           

сътрудничество  в учебния процес. 
 
    ЗАДАЧИ КЪМ ЦЕЛ 2: 
 

 
1. Подпомагане на дейността на Ученическия парламент; 
2. Продължаващо прилагане на ефективно действащия механизъм за ограничаване        

броя на отсъствията на учениците; 
3. Продължаващо прилагане на механизма за превенция на училищния тормоз и          

агресията в училище. 



4. Продължаващо прилагане на програмата  за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование. 
 

 
      ЗАДАЧИ КЪМ ЦЕЛ 3: 
 

1. Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация; 
2. Осигуряване на условия за провеждане ефективна вътрешноинституционална       

квалификация; 
3. Осигуряване на условия за провеждане ефективна външноинституционална       

квалификация в съответствие с установените дефицити и приоритети на         
училището. 

4. Осигуряване на наставничество на учителите без или с малък професионален опит; 
5. Контрол на ефикасността на преподавателската работа. 
6. Създаване на ПУО за работа по модела 1:1 
7. Създаване на ПУО за работа по природни науки 
8. Сертифициране на учителите за Google обучители 

 
 
ЗАДАЧИ КЪМ ЦЕЛ 4: 
 

1. Планиране на открити уроци по МО/ПК. 
2. Поощряване на добрите практики чрез награждаване на учители и ученици. 
3. Разширяване на обхвата на образователния модел 1:1. 
4. Създаване на общо пространство с електронно учебно съдържание, създадено от 

учители в ЕГ “Иван Вазов”. 
 
 

ЗАДАЧИ КЪМ ЦЕЛ 5: 
 

1. Активиране на съвместната работа с Училищното настоятелство. 
2. Поддържане на постоянна обратна връзка учител-родител. 

 
 
 
ІV. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ        
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
 
1. Изготвяне на количествен и качествен анализ на резултатите от проведеното оценяване            
за определяне на  входящото ниво на учениците.  

      Срок:  октомври 2020 
      Отг.: всеки учител 

2. Проследяване и обсъждане от педагогическия съвет на нивото на усвояване на            
компетентностите от учениците и определяне на общи мерки с цел подобряване на            
образователните резултати; 



       Срок:  февруари 2021  
                  юли 2021  

        Отг.: директор/ПС 
3. Утвърждаване на график за провеждане на часове за консултации с учениците. 

                 Срок:  септември 2020 
                 Отг.: директор 

4. Изпълнение на графика за провеждане на часове за консултации с учениците. 
                  Срок:  целогодишно  

                  Отг.: директор, зам.-директори 
5. Осигуряване на информация за организирани конкурси и състезания. 

                  Срок:  целогодишно.  
                  Отг.: учителите по предмети 

6. Участие в НП”Ученически олимпиади и състезания” 
                   Срок:  октомври-април.  

                   Отг.: ръководители на групи 
7. Осигуряване на условия за включване на максимален брой ученици в дейностите по             
интереси по проекти по национални програми; 

                   Срок:  целогодишно.  
                   Отг.: зам.-директори 

8. Осигуряване на условия за реализиране на инициативи на Ученическия парламент. 
                    Срок:  целогодишно.  

                    Отг.: педагогически съветник 
9. Осигуряване на условия за реализиране на ефективна дейност на Обществения съвет. 

                    Срок:  целогодишно.  
                    Отг.: училищно ръководство 

10. Проучване на потребностите от допълнителна квалификация на учителите. 
                   Срок:  1-7.07.2020 

                   Отг.: гл. учител/председатели МО 
11. Реализиране на училищната програма за превенция на училищния тормоз и агресията в             
училище. 

                    Срок:  целогодишно.  
                    Отг.: педагогически съветник/училищен психолог 

12. Разработване на методическата структурата на уроците от учителите с малък           
професионален опит съвместно с  учители- наставници;  

                   Срок: целогодишно 
                   Отг.: учители- наставници 

13. Провеждане на консилиуми за обсъждане на успеваемостта на учениците по учебните            
предмети;  

                   Срок: в съответствие с годишния план 
                    Отг.: училищно ръководство 

14. Разработване и провеждане на уроци с дигитални технологии.  
                    Срок: целогодишно 

                    Отг.:  учители по предмети 
15. Посещение на урочна дейност от ръководството на училището;  

                    Срок: целогодишно 
                    Отг.: училищно ръководство, зам.-директори 



16. Изпълнение на плана за квалификационна дейност 
Срок: целогодишно 

Отг.: главни учители 
17. Провеждане на открити уроци от старши учители и учители по отделни предмети  

                     Срок: целогодишно 
                     Отг.: главни учители 

18. Анализ на дейността на методическите обединения; 
                   Срок: февруари 2020 

                             юли 2020 
                   Отг.: председатели на МО/ПК 

19. Анализ на резултатите от обучението на учениците през 2020/2021 г. по 
предметни области и учебни дисциплини. 

                           Срок: юли 2021г. 
                           Отг.: главни учители 

20. Контрол на посещаемостта на учениците в учебни часове.  
                           Срок: целогодишно 

                           Отг.: кл. ръководители и училищно ръководство 
21. Анализ на брой допуснати отсъствия по уважителни и неуважителни причини на            
учениците за учебната 2020/2021 г.  

                           Срок: февруари 2021 
                                      юли 2021 

                           Отг.: ЗДУД 
22. Мултиплициране на придобитите от участия в квалификационни форми знания. 

Срок: целогодишно 
                     Отг.: председателите на МО 

23. Реализиране на общи проекти в обучението с участието на учители, преподаващи 
различни учебни дисциплини.  

Срок: целогодишно 
                     Отг.: председателите на МО 

24. Анализ на резултатите от предприетите мерки за повишаване на качеството на            
образованието. 

                            Срок: юли 2021г. 
                            Отг.: гл. учители 

 
 
ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ 
 
1. Брой учители, участвали във форми за повишаване на квалификацията през учебната            
2020/2021 г.; 
2. Образователни резултати на учениците за учебната 2020/2021 г.,  
-Повишаване на средния общ успех на учениците 
- Резултати от I ДЗИ; 
- Резултати от II ДЗИ; 
3. Брой слаби оценки за учебната 2020/2021г. 
4. Брой отлични оценки за учебната 2020/2021 г. 



5. Брой ученици на поправителни изпити за учебната 2020/2021г., сравнени с броя на             
учениците на поправителни изпити в предходната година; 
6. Намален брой на отсъствията по неуважителни причини; 
7. Брой класирани ученици за участие в областни кръгове на олимпиади и състезания,             
включени в графика на МОН; 
8. Брой класирани ученици за участие в национални кръгове на олимпиади и състезания,             
включени в графика на МОН и резултати от тях; 
9. Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси и            
олимпиади. 
10 Брой ученици придобили чуждоезикови дипломи. 
11. Брой ученици , включени в дейностите по проекти по национални програми; 
12. Брой проведени уроци за мултиплициране и споделяне на добри практики; 
13. Брой реализирани проекти. 
14. Проведени извънкласни и извънучилищни инициативи .  

 
 
 


