
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-860 

Пловдив, 26.02.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 3 и т. 6 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и решение № 1 на Педагогическия съвет с Протокол № 5 

/26.02.2020 г. в изпълнение на  чл. 263, ал. 1, т. 16 от ЗПУО и във връзка с чл. 163, ал. 1, 

т. 7 от Правилника за дейността на училището  

   ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

съвместни мерки между учителите, с цел подобряване на образователните 

резултати  в основно училище „Димитър Талев” – Пловдив през втори учебен срок на 

учебната 2019/ 2020 година: 

 Мерки за подобряване на качеството относно: 

I. Образователни цели и учебно съдържание: 

 Планиране на дейности с практическа насоченост 

 Определяне на постижими цели и реалистични очаквания 

 Използване на междупредметни връзки 

II. Учебни дейности 

 Активност на учениците 

 Разнообразни и продуктивни дейности 

 Ефективно управление на времето 

III. Организация на учебната среда 

 Дейности за провокиране на мисленето 

 Подходящ подбор на образователни ресурси 

 Създаване на интерактивна среда 

 



IV. Методи на преподаване 

 Екипна работа 

 Прилагане на иновации 

 Стимулиране на критично мислене 

V. Оценяване 

 Стимулираща и аргументирана оценка  

 Оценка за активност  

 Стимулираща оценка за изследователска дейност 

VI. Резултати 

 Поощряване на самостоятелната работа 

 Изграждане на взаимно доверие между учител и ученик 

 Заинтересованост на учителя към дейностите на ученика 

Мерките да се прилагат целесъобразно, постоянно и контролирано от всички 

педагогически специалисти на учителски длъжности. Резултатите да бъдат анализирани 

на ПС в края на втори учебен срок на учебната 2019/ 2020 г.  Мерките  да бъдат 

публикувани на интернет страницата на училището в срок до 06.03.2020 г. от Илия 

Добрев – ръководител на направление „Информационни и комуникационни 

технологии”. 

Заповедта влиза в сила от дататa на утвърждаване. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лиляна Дочева – заместник-

директор, учебната дейност и Иванка Василева – заместник-директор, учебната дейност. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за 

сведение и изпълнение чрез публикуване в екипен диск ”Заповеди на директора 

2019/2020 г“. 

 

 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ “Димитър Талев” 

град Пловдив 
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