
МЕРКИ  

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
в ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на 

процесите за управление на качеството. С разработването на настоящите мерки преследваме 

идеята да се подобрят условията за ефективна преподавателска дейност съгласно новия ЗПУО и 

утвърдените ДОС.  

Настоящите мерки са начална крачка в разработване на ефективна вътрешна училищна система 

за осигуряване на качеството на образованието и подлежат на актуализация след приемане и 

утвърждаване на ДОС за управление на качествата в институциите. 

II. ЦЕЛИ 

1. Повишаване успеваемостта на учениците 

2. Повишаване квалификацията на учителите 

3. Обмен на добри практики в обучението 

III. ЗАДАЧИ 

1. Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация 

2. Провеждане на квалификационни курсове 

3. Провеждане на тематични съвети 

4. Провеждане на кръгли маси и обмен на добри практики по различни учебни предмети 

5. Настойничество на учителите без или с малък професионален опит 

6. Контрол над ефикасността на преподавателската работа 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация 

1.  Диагностика на познаването на нормативната база в 

сферата на образованието от учителите (провеждане на 

тест) 

15.12.2016 г. Председатели на МО 

2.  Диагностика на познаването на съвременните 

образователни технологии от учителите 

15.12.2016 г. Председатели на МО 

3.  Идентифициране на потребностите от допълнителна 

квалификация на учителите 15.05.2017 г. 
Председатели на МО 

Провеждане на квалификационни курсове 
1.  Организиране на обучение за работа със съвременни 

образователни технологии 15.10.2016 г. 
Директор 

Г. Ахмед, учител ИТ 

2.  Организиране на обучение за използване на 

интерактивни методи в преподаването по отделни 

дисциплини 

15.11.2016 г. 
Председатели на МО 

3.  Повишаване на функционалната грамотност на 

учениците чрез обучението по БЕЛ - обучителен 

семинар 

15.02.2017 г. 
Директор 

Старши експерт РУО 

4.  Педагогически технологии за ефективно общуване с 

разнообразни и смесени по възраст групи 15.04.2017 г. 
Директор ОУ 

Директор ДГ 



Провеждане на кръгли маси и обмен на добри практики  

 
Провеждане на кръгла маса „Online образователни 

ресурси в помощ на практическата работа на 

учителите”  

15.01.2017 г. 
Директор 

Г. Ахмед, учител ИТ 

 
Провеждане на кръгла маса: „Атрактивност на 

преподавания материал чрез  мултимедийното и 

интерактивното му представяне”. 

15.02.2017 г. 
Председатели на МО 

 
Извеждане на иновативни педагогически практики 15.03.2017 г. Директор 

Председатели на МО 

 
Обмен на добри практики в преподаването 

15.04.2017 г. 
Директор ОУ 

Директор ОУ гр. Шипка 

Провеждане на тематични съвети 

 
Провеждане на тематичен съвет „Ефективни стратегии 

и подходи за обучение на деца билингви” 

15.03.2017 г. Директор 

Председатели на МО 

Настойничество на учителите без или с малък професионален опит 

 
Проучване възможностите за обмен на добри практики 

с педагогически специалисти от съседни училища 

15.10.2016 г. Директор 

Председатели на МО 

 
Провеждане на открити уроци  по отделни предмети 15.11.2016 г. 

15.02.2017 г. 

Старши учители 

 
Анализ на резултатите от обучението на учениците 

през годината по предметни области. 15.04.2017 г. 
Директор 

Председатели на МО 

Контрол над ефикасността на преподавателската работа 

 
Извършване на контролни дейности (тематични и 

текущи проверки) от ръководството на училището и 

експерти от РУО 

15.10.2016 г. 

15.06.2017 г. 

Директор 

Старши експерти РУО 

 
Ефективна работа на методическите обединения и 

анализ на дейността им 15.06.2017 г. 
Директор 

Председатели на МО 

 
Вътрешно училищна атестация на учителите за 

работата им през г по определени и съгласувани 

критерии 

15.06.2017 г. 
Педагогически 

специалисти 

 
Анализ на резултатите от предприетите мерки за по 

висока ефективност на  преподаване по отделните 

предметни области и резултатите на учениците 

30.06.2017 г. 
Директор 

Председатели на МО 

V. ИНДИКАТОРИ ЗАУСПЕХ  

Подобрена образователна среда и ефективен учебно възпитателен процес 

Брой включени учители в обучителни курсове 

Повишени образователни резултати на учениците 

Резултати от външно оценяване 

Брой слаби оценки 

Брой ученици на поправителни изпити 

Брой отлични оценки 

Брой участници в олимпиади и състезания и резултати от тях 

 Брой учители включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми 

 Брой проведени открити уроци 

 Брой проведени мултимедийни разработки 

 Брой проведени проверки и резултатите от тях 

VI. МОНИТОРИНГ 

Експерти от МОН 

Експерти от РУО Стара Загора 

Контролна дейност на директора  


