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 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, 

грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да 

живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, 

мислеща и социално отговорна личност. 

Програмата за повишаване на качеството на предлаганото образование и обучение в НУ „Д-р Петър 

Берон” се основава на: 

 

►Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска референтна рамка за 

осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 18 юни 2009 година 

►Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 

►Закон запредучилищното и училищно образование- ЗПУО 

►Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО / чл.22, ал.2, т.15 – стандарт за 

управление на качеството в институциите/ 

►Приоритетите на Министерството на образованието и науката, на Регионално управление на 

образованието – Сливен, на Община Нова Загора. 

►План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 в НУ „ Д-р П. Берон”; 
 

 

II. ВИЗИЯ 
 

►Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански 

компетентности чрез съвременни програми,актуални стратегии и интерактивни методи и средства на 

преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.   

►Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване 

на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация и преждевременно отпадане от 

училищното образование. 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 
Отчитайки целите на училището, заложени в стратегията се предвиждат следните направления за 

поддържане и повишаване качеството на образованието: 

 

Приоритетни направления: 

 
1.Повишаване на качеството на училищното образование и обучение и издигане нивото на 

грамотността у учениците 

2.Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите. 

3.Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 

4.Осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

5.Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици. 

6.Предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

7.Взаимодействие с родителската общност. 

8.Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците. 

9.Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

10. Осигуряване на ред, стабилност и защитеност на учениците в училище 
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IV. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА „ НУ „ Д-р Петър Берон” 

 

Приоритетно направление I. 

Повишаване на качеството на училищното образование и обучение 

 

1.   Цели: 
● Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на 

национално ниво. 

● Анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и 

стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото 

на образователната институция в контекста на промените.  

● Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и 

адаптирането на училищните политики към новите образователни цели. 

●Осигуряване на качествено и ефективно образование 

●Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати. 

●По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа). 

  

2.    Действия предприети за постигане на целите: 

 
 Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на 

учебното съдържание и овладяване на компетентности.  

 Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и 

математика).  

 Създаване на условия за изяви на учениците и допълнителна работата с ученици, срещащи 

затруднения в усвояването на учебния материал. 

 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

 Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

 Участие в проекта „Твоят час” по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж”. 

 Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на 

живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване  

  Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на преподавания материал  

 Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на 

учебни знания; 

  Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

 Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.  

 Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 

 

 

Приоритетно направление II. 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите 

  

1. Цели: 
 Периодични обсъждания и дискусии по проблемни ситуации, добри практики 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в 

училището. 
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2.  Действия предприети за постигане на целите: 
 Изработване на План за квалификация 

 Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с 

цел придобиване на необходими нови умения. 

 Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане. 

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет. 

 Обмяна на опит и идеи между учители, партньорство между тях 

 Участие на целия колектив във вътрешноучилищна/ извънучилищна квалификационна 

дейност. 

 Участие на педагогическия колектив в съвещания, семинари, организирани от РУО Сливен 

  

Приоритетно направление III. 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище 

 

1. Цели: 
 Развиване на системата за извънкласни дейности, които спомагат за по-добрата организация 

на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците. 

 Поддържане  на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно-училищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящи 

събития в училището, галерия със снимки. 

 Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните 

управления по образование, органите за закрила на детето и др. 

 Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот 

в информационното общество.  

 Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.  

 Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.  

 Популяризиране постиженията на учениците и учителите  

 Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 

физическа активност и спорт. 
 

2. Действия предприети за постигане на целите: 
 Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки 

конкурси от регионалени/или национален характер.  

 Организиране на спортни състезания за подпомагане на физическото възпитание и спорта 

 Активно взаимодействие с родителите на учениците 

 Организиране на ученическия отдих и извънкласни дейности 

 Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 

дейност.  

 Участие в културните празници на районно и градско ниво.  

 Развиване дейността на клубовете по интереси.  

 Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от преподавателите. 

- училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, 

правата на човека, опазване на околната среда;  

- празничен национален календар  

- 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; 
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Приоритетно направление IV. 
Oсигуряване на равен достъп до качествено образование 

 

1. Цели: 
 Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование;   

 Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека 

 Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество образование. 

 Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и възможност за 

пълноценна социална реализация 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 
 Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение 

 Издигане равнището на езиковата подготовка. 

 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците. 
 Максимален обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение и училищно 

образование.  

 Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в 

мултикултурна образователна среда 

 Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище.  

 

Приоритетно направление V. 

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици 

 

1. Цели: 
 Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна 

публичност и прозрачност на управление и състояние. 

 Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности. 

 Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми. 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 
 Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез   активното съдействие на 

педагогическата колегия. 

 За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на 

подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация. 

 Предоставяне на възможност за допълнително обучение в извънкласни форми, ИУЧ; 

 Създаване на условия за изяви  на  учениците-участие в конкурси,състезания и др. 

 Провеждане на консултации с изоставащи ученици. 

 

Приоритетно направление VI. 
Предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

 

1.     Цели: 
 Предотвратява възникването на условия, при които може да започнат процеси водещи до 

проявяващи се на ранен етап предупредителни сигнали и предоставяне на целенасочена подкрепа на 

ученици или групи от ученици, които са застрашени от преждевременно напускане на училище. 

 Предоставяне на набор от механизми за подпомагане на отделните застрашени от отпадане ученици, 

съобразени с техните потребности. 
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2.    Действия предприети за постигане на целите: 
 Повишаване качеството и създаване на интерес към образованието, чрез осигуряване на условия за 

интерактивно учене (симулации, решаване на казуси, участие в проекти, експерименти, беседи, 

дискусии, дебати); 

 Програма за превенция на ранното напускане от училище.  

 Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и поведението с цел 

недопускане на тормоз и насилие; 

 Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск; 

 Развиване ефективността на връзката учител – родител. 

 Включване на учениците в риск в извънкласни форми на обучение; 

;   

 

Приоритетно направление VII. 
Взаимодействие с родителската общност  

 

1. Цели: 
 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и 

сътрудничество с родителите им. 

 Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование. 

 Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 
 Повишаване на уменията за работа с родители 

 Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители 

 Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.  

 Планиране на съвместни дейности с родителите.  

 Класните ръководители и преподаватели периодично и ще организират посещения по домовете за 

своевременно предоставяне на информация : 

Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за: 

 да се срещат с класния ръководител в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време: 

 да участват в родителските срещи; 

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които 

засягат права и интереси на детето им; 

 да участват вобществения съвет; 

 да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

 да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или директора; 

 Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация за: 

 за успеха и развитието на учениците в учебно -възпитателния процес; 

 за спазването на училищната дисциплина; 

 интегрирането им в училищната среда; 

 за отсъствията на ученика от учебни часове, 

 планиране на съвместни дейности с родителите. 

 

Приоритетно направление VIII. 
Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците 
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1. Цели: 
 Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците 

 Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси. 

 Популяризиране постиженията на учениците  

 Развиване форми на ученическо самоуправление. 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 
 Развиване дейността на клубовете по интереси. 

 Отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и училищен календар;насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците. 

 Оптимизиране работата на Ученическия съвет. 

 Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади. 

 
 

Приоритетно направление IX. 
Подобрения във външната и вътрешната среда на училището 

 

1.Цели: 
 Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците. 

 Естетизация на околната среда. 

 Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число 

привличане на повече млади учители, учители по езици, подобряване на учебната материална база. 

  

2.Действия предприети за постигане на целите: 

А. Подобрения във външната среда: 
 Подобряване състоянието на външната среда-поддръжка на зелените площи. 

 

Б. Подобрения във вътрешната среда: 
 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – класна стая, 

коридори, фоайета; 

 Промяна облика на класните стаи в училището -всеки учител с помощта на училищното 

ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда. 

 Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие.  

 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда: 
 Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание. 

 Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието. 

 Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището. 

 

Приоритетно направление  X. 

Осигуряване на ред, стабилност и защитеност на учениците в училище 

 

1.  Цели: 
  Формиране на уважение и толерантност към етническата, културната, езикова и религиозна 

идентичност на всеки ученик 

 Изграждане на позитивни взаимоотношения учител-ученик, ученик-ученик 

 Формиране на навиците за спазване дисциплината на всеки ученик. 

  

2.    Действия предприети за постигане на целите: 
● Осъществяване на ефективна система за дежурство на учителите в училището. 
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●Провеждане на беседи за права и задължения на учениците в Часовете на класа 

●Спазване на правилита на Етичния кодекс на училището. 

Стриктно спазване на изискванията: 

 за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с 

образованието, опазване на живота и здравето на учениците 

 за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически 

персонал; 

 за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

 

V.ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИ  

1.1. Повишаване на общия успех на учениците.  

1.2. Резултати от НВО.  

1.3. Резултати от входяща, междинна и изходяща диагностика 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА  

2.1. Намален брой на допуснатите отсъствия;   

2.2. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението   

 

3. УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИ КЛУБОВЕ, ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И 

ИНИЦИАТИВИ  
3.1. Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности по 

интереси;  

3.2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет;  

 

4. ДРУГИ  
4.1. Брой учители повишили квалификацията си;  

4.2. Подобрена материална база в училището;  

4.3. Брой реализирани проекти.   

4.4. Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на 

учениците и образователната институция чрез публикуване на информация на сайта на училището и 

в местните медии;  

4.5 Използване на интерактивни методи,  иновации и ИКТ в образователния процес 

      4.6Брой проведени родителски срещи, съвместни дейности с родителите 

 

 

VI.Мониторингзаповишаваненакачествотонаобразованието 

Вътрешен:констатации ,изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за 

осигуряване  и повишаване на качеството на образованието. 

Външен:оценки и препоръки от регионалните управления  по образованието и от Министерството на 

образованието  и науката. 

 

VII. Финансиране: 
 

Средства от бюджета и от собствени приходи, спонсорство, национални и международни програми и 

проекти. 
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Дейности за повишаване качеството на образование  

 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВАРЯТ СРОК 

Диагностика на потребностите от допълнителна квалификация на учителите . Директор Началото на 

септ. 

Изготвяне и приемане на план за квалификационна дейност през учебната 

2018/2019 г. 

Училищна комисия 

за квалификация 

септември  

 Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика 

и неговите родители 

Учители  Началото на 

октомври 

 Организиране на спортни състезания за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта. 

Учители По график 

Сведения за присъстващите ученици Учители Ежедневно  

Ежедневна комуникация между класния ръководител и учител ЦДО Учители и учители 

ЦОУД 

Ежедневно  

Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители Учители По график 

Анализ на обучителните резултати – входно, междинно (в края на І срок), 

изходно нива, резултати от НВО 

МО Нач. на уч. 

год., края на 

първи срок и 

края на уч. год. 

Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и 

обществеността 

Учители и учители  

ЦОУД 

По график 

Реализиране на съвместни дейности с родителите –екоакции, спортни 

мероприятия и др. 

Учители и учители  

ЦОУД 

По график 

Изработване на табла със снимки, постери, табла, проекти в коридорите и 

стаите. 

Учители и  учители  

ЦОУД 

Периодично  

Вътрешно-училищна  контролна дейност Директор  Периодично  
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Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол №............./...................2018 

г. и утвърдена със заповед на Директора ……………………………………………. 

 

 

Прилагане на интерактивни методи на обучениеи дидактични материали в 

дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, 

формиране на практически умения и развитие на личността. 

Учители и  учители  

ЦОУД 

Постоянен 

Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността. Учители и  учители  

ЦОУД 

Постоянен 

Посещение на уроци от ръководството на училището и експерти от РУО Експерти от 

РУО/Директор  

Постоянен  

Организиране нa изложби с изделия, рисунки, картички  и др. Учители и  учители  

ЦОУД 

Постоянен  

Намаляване броя на безпричинните отсъствия, в следствие подобряване на 

дисциплината и мотивацията за учене 

Учители и  учители  

ЦОУД 

Постоянен  

Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, 

обогатяване на МТБ 

Учители и  учители  

ЦОУД 

Постоянен  


