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Анализ на проведените дейности за повишаване качеството на 

образованието през учебната 2021 - 2022 година  

При усъвършенстване на процесите за управление на качеството на образование са 

изпълнени следните мерки :  

1.   Подобряване на работната среда  
Всички класни стаи и кабинети са оборудвани с лаптопи и мултимедии. На учителите в 

начален етап са осигурени условия за работа и творчество.  

По Постановление 125 на Министерски съвет е закупено оборудване за физкултурните 

салони.  

С бюджета на училището е закупен електронен дневник от „Школо“. Националната 

програма „ИКТ в образованието“ съдържа 3 направления:  

1. Средства за ел. дневник.  

2. Средства за ел. свързаност.  

3. Средства за доизграждане на безжични локални мрежи.  

Нашето училище е иновативно и работим по програма на МОН „Иновации в действие“. 

В училището работи и се поддържа училищен сайт. Създадени са възможности за 

обучение и оценяване онлайн.  

Осигурено е бързо и компетентно административно обслужване чрез съвременни 

средства.  

2.  Осигуряване и развитие на персонала  

През учебната 2021-2022 година на всички учители е осигурена възможност за 

квалификация по специалността им с цел подобряване на тяхната иновационна култура и 

личностна ефективност.  

Много от учителите са се включили в различни форми на допълнително и продължаващо 

обучение.  

Училището продължава да работи по Национална програма (НП) за оптимизиране 

вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и 

училищно образование.  

Предстои приемане на критериите и показателите за самооценяване, за да се осъществи 

диференцирано заплащане на учителите.  

Повишено е материалното и допълнителното трудово възнаграждение на педагогическия 

персонал съобразно финансовата възможност на училището.  

 

3.   Подобряване резултатите от обучение  
Учителите мотивират и насърчават учениците да работят самостоятелно. Използват 

съвременни методи и стратегии за изпитване и оценяване постиженията на учениците.  

Ученикът участва като активна страна в урока.  

През изминалата година училището работи по:  

Национални  програми   

1.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ 



2.Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“  

3.Национална програма „Без свободен час“  

4.Национална програма „Иновации в действие“ 

5.Национална програма „Чиста околна среда-2021“ ПУДООС 

6.Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул 

„Площадки за обучения по безопасност на движението по пътищата“ 

7.Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите 

специалисти“ 

Занимания по интереси – 25 групи  310 деца 

Европейски програми 

Европейски проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

Европейски проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Европейски проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование 

в условия на криза“ 

Европейски проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специалисти“ 

Еразъм + Ключова дейност 1 – сектор образование 

 

Повишава се делът на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати. Те активно се включват в различни проекти, състезания и олимпиади.  

- завоювани са призови места в състезания и олимпиади по БЕЛ, математика, биология и 

здравно образование и др. 

- не са малко и спортните успехи на нашите ученици. Завоювани са призови места в 

ученически игри.  

  В училище е договорен единен механизъм за ранно предупреждение за различни 

рискове. 

           Разписани са ясни отговорности за реагиране на всяка проява на тормоз и насилие. 

Осигурени са реални партньорства с външни служби. В резултат на това е постигнато ниско 

ниво на тормоз. Не е имало екстремни ситуации, в които е съществувала опасност за здравето и 

живота на децата.  

4.   Подобряване  взаимодействието  с  местната  общност,  със 

социалните партньори и други заинтересовани страни  

През учебната година са реализирани много съвместни инициативи с Обществения съвет:  

1. ОС подпомогна участието на училището за пета поредна година в Национална 

награда "Бисерче вълшебно", организирана от фондация "Детски книги". 

2. ОС организира среща на писателката Катя Антонова с ученици от II и III клас. 

3. ОС съвместно с библиотека „Родина“ организираха „Маратон на четенето“ за 

учениците от училище. 

Всички проведени дейности водят до повишаване качеството на образование, за издигане 

авторитета и повишаване интереса към Пето основно училище.  



МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В Пето основно училище „Митьо Станев“ 

2022/2023 г. 

УВОД  

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията:  

- на изпълняваната работа;  

- за кариерно развитие.  

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за 

усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Важно място заемат 

показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.  

Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните 

принципи:  

- ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;  

- автономия и самоуправление;  

- ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 

образованието и обучението;  

- приемственост на политиките и постиженията;  

- прилагане на добри педагогически практики;  

- непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в 

институцията;  

- целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование;  

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. 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите 

на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с 

определените равнища на качеството по всеки критерий. 

Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява ежегодно чрез 

самооценяване.   

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ / ЦЕЛ  
Целта на настоящият документ е предлагане на мерки за повишаване качеството на 

образование в Пето основно училище. Мерките не бива да се разглеждат едностранно, а да 

бъдат многоаспектни и да обхващат както учители и ученици, така и средата на обучение.  

Управлението на образователно-възпитателния процес в Пето основно училище „М. 

Станев“ е с много високо качество, което се дължи на отличната научна подготовка на 

преподавателите и добрата адаптация на учениците към учебната среда. Това е видно от 

резултатите, постигнати на Националното външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

състезания, проекти и други.  



Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието се основават на:  

- Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/;  

- Държавните образователни стандарти;  

- Стратегия за развитие на Пето основно училище;  

- План за развитие на Пето основно училище;  

- План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г. Отчитайки 

целите на училището, заложени в стратегията и анализа от предходния 

период, се предвиждат следните мерки за повишаване качеството на 

образованието в Пето основно училище. 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧИТЕЛИТЕ  

1. Повишаване на квалификацията на преподавателите.  

Прилагане на План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г. на Пето 

основно училище  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Председател /Комисия по квалификационна дейност/  

2. Повишаване мотивацията на учителите.  

Учителите трябва да се мотивират да насърчават учениците да работят самостоятелно, да 

прилагат по-голям контрол върху присъствието и самостоятелната работа на учениците и 

качеството на предаваните от тях писмени работи и проекти. Това може да се постигне чрез 

морални, материални стимули и оказване на подкрепа при изпитване на трудности. Използване 

на различни форми при мотивиране на персонала:  

Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет.  

Формиране на система от морални стимули, изготвяне на етичен кодекс.   

Срок на изпълнение: месец октомври  

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

3.  Насърчаване на комуникацията между учителите.  

- Активна комуникация между класния ръководител и другите преподаватели или 

възпитатели с цел повишаване на успеваемостта и подобряване на дисциплината 

на учениците.  

- Създаване на обща база данни на учебни и помощни материали по степени и МО.  

- Да се провеждат ежегодни изнесени обучения за подобряване на микроклимата 

между колегите.  

- Мултиплициране на придобитите знания на семинари и квалификационни 

обучения.  

- Реализиране на общи проекти съвместно по няколко дисциплини.  

- Да се провеждат информационни срещи от главните учители за разясняване на 

новите нормативни документи.  

Срок на изпълнение: постоянен   

Отговорник: Председатели на МО   

 

 



4. Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учители- специалисти.  

Осигуряване на консултации за изявени ученици и ученици, нуждаещи се от 

допълнителна помощ за овладяване на учебния материал. Участие в проекти за изявени 

ученици и с ученици с обучителни затруднения.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

5. Организация и планиране на урока.  

Учителите трябва да притежават достатъчни умения при планиране на урока, да 

проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да 

отговарят на образователните потребности на групи или отделни ученици.  

Срок на изпълнение: постоянен   

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

6. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците.  

Учителят трябва да използва разнообразни форми за проверка и оценка според новите 

стандарти - устни, тестови и други писмени и практически форми.  

Срок на изпълнение: постоянен   

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

7. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците.  

Учителят трябва да има точни и ясни критерии за формиране на изпитните въпроси и за 

оценяване, като предварително е информирал учениците за тях.  

Срок на изпълнение: постоянен   

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

8. Развиване на позитивно отношение учител-ученик. Откликване на въпроси и 

проблеми от едната и другата страна.  

Срок на изпълнение: постоянен                     

Отговорник: Учители  

 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕНИЦИТЕ 

1. Активна страна в учебния процес. 

За повишаване интереса и мотивацията на учениците е удачно те да вземат дейно участие в 

учебния процес, като се превърнат от обект в субект на този процес, т.е. да бъдат поставени в 

центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. Това може да се 

реализира чрез:  

- възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в активна част; 

 -  работа по проекти, при което сами да изследват и стигат самостоятелно до изводи 

и решения;  

- практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използването на 

методите за учене чрез действие;  

- създаване на умения за работа в екип, чрез групови задачи, проекти и др.  

- създаване на умения на учениците за самооценка, самоанализ и самоконтрол.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Учители  



2.  Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование.  

Инициативи и участие на ученици във вземане на решения, чрез подходящи за възрастта 

им практики:  

- поощряване на публичните изяви на учениците;  

- форми на ученическо представителство;  

- доброволчески дейности в и извън училище;  

- осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по училищния 

живот от страна на учениците;  

- училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда;  

- празничен национален календар и такъв на етносите;  

- екологичен календар с международните дати, свързани с опазване на околната среда;  

- форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;  

-     организиране на изложби, конкурси, вътрешноучилищни олимпиади и викторини;  

-  развиване и поддържане на физическа дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот;  

- изготвяне на етичен кодекс на училището от самите ученици, с помощта на 

педагогическия и обществения съвет;  

-   възпитаване и изграждане в дух на родолюбие, инициативи свързани с миналото и   

фолклорните традиции;  

-    активно участие в празници - Откриване на учебната година, Ден на будителите, Ден на 

отворените врати, Ден на таланта, Изпращане на завършващия випуск, Ден на 

славянската писменост и култура (24 май), спортни празници, Закриване на учебната 

година, др.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Председатели на МО, Педагогически съветник, Класни 

ръководители, Главни учители и преподаватели по Изобразително 

изкуство и Музика  

 

3. Обратна връзка с учениците.  

За да се определят трудностите при изучаване на учебния материал е удачно да се търси и 

мнението на учениците. Това може да стане чрез периодично организиране на анкети или 

беседи с учениците, които да изразят становището си спрямо:  

- трудността на материала;  

- достатъчност на часовете за упражнение;  

- затрудненията, които са изпитвали;  

По този начин, учителят ще се ориентира по-лесно за индивидуалните потребности на 

всеки клас.  

Срок на изпълнение: постоянен 

Отговорник: Председатели на МО  

4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик.  

Това се постига чрез работа в екип, поставяне на общи задачи и в извънкласни форми.  

                                         Срок на изпълнение: постоянен 



                                         Отговорник: Ив. Кьосева, Г. Филипова 

5. Активно прилагане на мерките за присъствие на учениците.  

Да се търси активна комуникация и съдействие между учители, родители, медицински 

персонал, училищен психолог и възпитатели.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.  

Учениците трябва да спазват правилата описани в Правилника на училището. При 

неспазване на съответните правила трябва да се приложат предвидените в него мерки.  

Срок на изпълнение: постоянен  

  Отговорник:  Ив. Кьосева, Г. Филипова  

7. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.  

Това да се реализира чрез морални и материални стимули.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Учители  

 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ  

 

1. Подобряване на МТБ. 

Осигуряване на подходяща материално-техническа база, която да отговаря на 

съвременните изисквания.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Зл. Андреева  

2. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес.  

Достъп до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна и все по - 

важна част от достъпа до образование. Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище 

оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Павлова, Н. Иванов, М. Георгиева, Ат. Тодорова, А. 

Гюзлев  

3. Осигуряване на интерактивно обучение.  

Осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски, 

подходящ софтуер за обучение. Прилагане на интерактивни методи, като: ситуационни (ролеви 

игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Павлова, А. Гюзлев, Г. Янкова, Зл. Андреева, Р. 

Атанасова - Минева  

4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на 

образованието и обучението в училище.  

Наличие на вътрешна система за осигуряване качеството и тя да функционира ефективно 

- да се отчитат резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират 

предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева  

 



5.  Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

Това се реализира чрез мерки заложени в Плана за превенция на насилието и превенция 

на ранното отпадане, в Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

ученици от уязвими групи, както и своевременно уведомяване и работа с родители.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: И. Кьосева, Г. Филипова  

6.  Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти.  

Продължаване на дейностите по националните програми, проекти и инициативи:  

Национална програма “Оптимизиране вътрешната структура на персонала“  

Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“,  

„Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“, „Иновации в действие“, Програма 

на МОН -„Занимания по интереси“, Национална програма “Профилактика и рехабилитация на 

педагогическите специалисти“, Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, 

Национална програма „Отново заедно“, Европейски проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“, Европейски проект „Равен достъп до училищно образование в условия на 

криза“, Еразъм + Ключова дейност 1 – сектор образование. 

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: Д. Найденова, Д. Нанева, Р. Ганева  

 

7. Активно взаимодействие с Обществения съвет  

Общественият съвет има съществен принос в осигуряването на допълнителни 

финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от 

училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., 

подпомага социално слаби ученици.  

Срок на изпълнение: постоянен 

Отговорник: Зл. Андреева, Р. Ганева  

8. Педагогическо взаимодействие училище-семейство.  

Изграждане на информационен кът с учебните планове, посочване на сайтове, от които 

родителите да могат да се запознаят с ДОС, с национални изпитни програми, с учебните 

програми за целия етап на обучение и с училищните учебни планове. Цялата информация за 

учебната документация да е налична на сайта на училището. Родителите да са информирани за 

планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт да проявяват интерес и да участват в 

организирането и провеждането им.  

Срок на изпълнение: постоянен  

Отговорник: зам.- директори, И. Кьосева, Г. Филипова, М. 

Георгиева  
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