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         ИРИНА ЧОЛАКОВА 

        Директор на ОУ „Димитър Талев“ 

 

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ 

„Димитър Талев“ за учебната 2019/ 2020 година 
 

Управлението на образователно-възпитателния процес в Основно училище “Димитър 

Талев” е с високо качество, което се дължи на високата научна подготовка на 

преподавателите и добрата адаптация на учениците към учебната среда. 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. 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.  

Целта на настоящият документ е предлагане на мерки за повишаване качеството на 

образование в ОУ „Димитър Талев“. Мерките не бива да се разглеждат едностранно, а да 

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

1. 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 екипи 

за ключови компетентности.  

❏ Мултиплициране на придобитите знания на семинари и квалификационни обучения.  

❏ Реализиране на общи проекти съвместно на няколко дисциплини. 

2. 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; 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне 

на резултатите по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето 

им с определените равнища на качеството по всеки критерий. Измерването на постигнатото 

качество в училището ще се осъществява ежегодно чрез самооценяване. 

3. Отчитайки целите на училището, заложени в стратегията, както и посочените 

слаби страни в SWOT-анализа, като: 

❏ Ниска мотивация за повишаване на квалификацията и използване на иновативни 

методи на преподаване и ИКТ; 

❏ Недостатъчен обмен на добри практики в рамките на Екипите за ключови 

компетентности  и по отношение на интердисциплинарните връзки; 

❏ Колебание в прилагане на установените критерии за оценяване на знанията и 

уменията на учениците 

❏ Липса на достатъчно желание за работа по проекти извън училищната дейност; 

 

се предвиждат следните мерки за повишаване качеството на образованието: 

1. Мерки свързани с  учителите. 

1.1. Повишаване на квалификацията на преподавателите. 

1.2. Повишаване мотивацията на учителите. 

1.3. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

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

1.5. Организация и планиране на урока. 

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

компетентностите на учениците. 

1.7. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

1.8. Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 



 

2. Мерки свързани с учениците. 

2.1. Активна страна в учебния процес. 

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

2.3. Обратна връзка с учениците. 

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик. 

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 

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

 

3. Мерки свързани с училищната институция 

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

образованието и обучението в училище. 

3.5. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

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

3.7. Създаване на съвременна интерактивна читалня към училищната библиотека и 

активното й включване в учебния процес. 

  

  Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието се основават на: 

- Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; чл. 263, ал. 1, т. 7; 

- Държавните образователни стандарти;  

- Стратегията за развитие на ОУ “Димитър Талев”; 

- Плана за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г. 

 

Забележка: Срок за изпълнение на мерките за повишаване на качеството на 

образованието - постоянен. 

 


