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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между 

факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и 

резултатите от него.   

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие 

на училището посредством анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, 

оценяване и внасяне на подобрения.  

  Качеството на образованието в училище 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 обучението;  

• удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица;  

• приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики;  

• непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в училището;  

• целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение;  

       

II. ЦЕЛ  

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и реда за 

разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на 

качеството на образованието.  

  

Мерките за повишаване качеството на образование са насочени към:  

• Педагогически специалисти  

• Ученици  

• Заинтересовани страни  

 

III. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ПЛОВДИВ 

 

мерки  отговорник  срок  

А. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ    

        Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти чрез участието им 

във вътрешноинституционална квалификация и 

извън институционална квалификация  

Директор, 

заместник-

директори, главен 

учител  

Съгласно 

Плана  

за  

квалификацион

на дейност  



 

 

Създаване на условия за атестиране и кариерно 

развитие   

Директор  През  учебната  

година  

Осигуряване на наставничество на новоназначени 

педагогически специалисти с цел адаптирането им към 

учителската професия  

Директор  През  учебната  

година  

Актуализиране на портфолиото на педагогическия 

специалист  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Активна комуникация между класния ръководители и 

останалите учители, както и учители ГЦОУД с цел 

повишаване на успеваемостта на учениците  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Споделяне на добри практики  Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Екипна работа на педагогическите специалисти при 

разработване на учебни програми, при планиране и 

организиране на образователния процес за получаване 

на ключови компетентности от учениците  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Прилагане на техники, стратегии и методи на 

преподаване и учене, поставящи ученика в активна 

позиция и съобразно индивидуалните му потребности  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Ефективно използване на дигитални технологии в 

класната стая  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Прилагане на формиращо оценяване за мотивиране на 

учениците за постигане на високи резултати  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Прилагане на ясни и точни критерии за оценяване, с 

които учениците предварително са запознати  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на 

учениците с изявени дарби и на ученици, които срещат 

затруднения при обучението си.  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Развиване на позитивно отношение учител-ученик-

родител чрез провеждане на планирани срещи и 

индивидуални срещи при възникнала проблемна 

ситуация.  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Използване на ясни  и точни критерии и правила за 

номиниране и награждаване на педагогически 

специалисти  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Провеждане на „Ден на отворените врати“ за 

родителите на учениците от I до VIIклас 

Педагогически 

специалисти  

Един път в 

месеца през 

учебната 

година 



Б. УЧЕНИЦИ  

Повишаване на интереса и мотивацията на учениците 

чрез прилагане на иновативни методи на преподаване: 

работа по проекти, учене чрез правене, екипна работа, 

създаване на умения у учениците за самооценка и 

самоконтрол. 

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Осъществяване на ефективна обратна връзка с 

учениците  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Провеждане на политики за подкрепа на гражданското 

образование чрез форми на ученическо 

самоуправление, организиране на дискусии, 

състезания, училищни празници  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Създаване на условия за включване на учениците в 

олимпиади, състезания, конкурси и др.  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Осигуряване на условия за целодневна организация на 

учебния ден  

Директор, 

заместник-

директори  

През  учебната  

година  

Превенция на училищното насилие и тормоз и 

проблемното поведение  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Работа по намаляване на броя на отсъствията по 

уважителни и неуважителни причини  

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Популяризиране на постиженията на учениците  Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Осигуряване на възможност за обучение в различни 

форми – самостоятелна, комбинирана, обучение от 

разстояние в електронна среда  

Директор, 

заместник-

директор учебна 

дейност  

През  учебната  

година  

В. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   

Създаване на условия за ефективна работа на 

Обществения съвет и Училищното настоятелство  

Директор  През  учебната  

година  

Създаване на условия за ученическо самоуправление  Педагогически 

съветник, класни 

ръководители  

През  учебната  

година  

Осигуряване на позитивна атмосфера на работа, 

ефективна комуникация и партньорство в училищната 

общност  

Директор, 

Педагогически 

специалисти  

През  учебната  

година  

Осъществяване на партньорство с ПУ “П. 

Хилендарски“, органите на местно управление, 

Агенция за закрила на детето, неправителствени 

организации и др.  

Директор  През  учебната  

година  

 

 



IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР.ПЛОВДИВ  

  

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели:  

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

1.1. Брой педагогически специалисти, повишили квалификацията си;  

1.2. Брой педагогически специалисти, за които е осигурено наставничество; 

1.3. Разработени учебни програми, планиране на дидактическата работа за 

постигане на очакваните резултати в съответните учебни програми; 

1.4. Брой уроци, в които са използвани иновативни методи на преподаване и 

учене; 

1.5. Брой номинирани и наградени педагогически специалисти   

  

2. УЧЕНИЦИ  

2.1. Брой ученици, участвали в часовете за консултации;  

2.2. Постигнат общ успех на учениците;  

2.3. Брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини; 

2.4. Брой наложени санкции на учениците;  

2.5. Резултати от Национални външни оценявания;  

2.6. Брой ученици, участвали в състезания, олимпиади и конкурси;  

   2.7. Брой ученици, класирани на областни и национални олимпиади и 

състезания;  

2.8. Брой инициативи на ученическия парламент; 

  

3. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

3.1. Сформиран и действащ Обществен съвет;  

3.2. Брой инициативи с Училищното настоятелство;  

3.3. Брой осъществени партньорства с ПУ “П. Хилендарски“, органите на 

местно управление, Агенция за закрила на детето, неправителствени 

организации и др.  

  

 


