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Мерките за повишаване качеството на образование са приети на заседание на 

Педагогически съвет с Протокол № 16 от 08.09.2021г.  



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

 ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ съчетава успешно 160-годишна положителна 

педагогическа традиция и ориентация към предизвикателствата на съвременната 

действителност. То осигурява качествено образование, което е видно от резултатите, 

постигнати на вътрешни и външни оценявания на регионално и национално ниво. 

 Качеството на образованието в институцията се осигурява при спазване на следните 

принципи:  

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;  

 2. автономия и самоуправление;  

 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението;  

 4.приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики; 

  5. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията;  

 6.ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на 

учениците;  

 7. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение; 

  8. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.  

 Мерките за повишаване на качеството на образование в ОУ ”Свети свети Кирил и 

Методий ” гр. Варна се основават на: Закон за предучилищното и училищното образование и 

Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на педагогическите 

специалисти. 

 

  II. ВИЗИЯ: 

 ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Варна е образователна институция, която 

гарантира образователна подготовка, съответстваща на европейските образователни 

стандарти и формира общочовешки и национални ценности. В центъра на образователно-

възпитателния модел е личността на ученика, като целта е неговото интелектуално, 

емоционално, духовно-нравствено, физическо и социално развитие. 

 

 

 III. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

 1.Повишаване  качеството на образованието  и обучението. 

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

 3.Утвърждаване на училището като научно и културно средище.   

            4.Осигуряване на равен достъп до качествено образование.  

 5.Взаимодействие с родителската общност.  

 6. Осигуряване на извънкласни  форми и занимания по интереси. 

  

 

 IV. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ    

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. ВАРНА 

 

 Повишаване на качеството на образованието  и обучението. 

1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал. 

2. Използване на иновативни педагогични методи и форми за преподаване. 



3. Прилагане на ефективна индивидуална и диференцирана работа с учениците. 

4. Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда, за здравословни и 

безопасни условия на обучение. 

5.  Активно взаимодействие с родителите. 

6. Реализиране на превенция на насилието и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение.  

7.  Разширяване и стимулиране на формите за възпитание и обучение в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

физическа активност и спорт. 

8. Осъществяване на допълнителна работа с учениците – откриване на заложбите на 

всеки ученик и насочване на развитието му в област, в която ще  изяви максимално 

своя потенциал. 

9. Създаване на условия за изяви на учениците. – участие в конкурси, състезания, 

олимпиади. 

10.  Подкрепа на изявите на даровитите деца. 

 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на 

учителите 

 

1. Повишаване на личната квалификация на  всеки учител. 

2. Използване на разнообразни форми на квалификационна дейност –практикум, 

тренинг,  семинар, лектория, дискусия и др. 

          3. Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната 

степен за всеки   член на педагогическата колегия.  

4. Реализиране на ефективна вътрешно-училищна контролна дейност.   

5.Участие във всички форми за квалификация на учителите на регионално ниво. 

 

Утвърждаване на училището като научно и културно  средище 

 

1.Своевременно информиране на учениците за участие в конкурси, състезания, 

олимпиади  от регионален, национален и международен характер.  

2. Организиране на вътрешноучилищни турнири и спортни състезания, съобразно 

традициите на училището и интересите на учениците. 

3. Участие в спортни състезания,  културните празници на общинско ниво.  

4.  Разработване на училищен проект за подпомагане на физическото възпитание и 

спорт. 

 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование 

 

1. Приемственост между етапите на обучение. 

2. Работа с деца със СОП. 

3. Прилагане на диференциран подход спрямо различните потребности на учениците.      

 

  Взаимодействие с родителската общност 

 

1. Повишаване на уменията за работа с родители. 

2. Срещи на класен ръководител и преподаващи учители с родители, тематични 

родителски срещи. 

3. Консултиране на родители по въпроси, свързани с възпитанието на учениците. 



4. Запознаване на родителите с училищните учебни планове, Правилника за 

дейността на училището и др. 

5. Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа 

с учениците, както и за възможностите за оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

 

 Осигуряване на извънкласни  форми и занимания  

  

1. Организиране на състезания, конкурси, спортни състезания. 

2. Отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар. 

3. Активно съдействие и подпомагане инициативността на учениците от страна на 

педагогическата колегия. 

4. Оптимизиране на работата на Ученическия съвет. 

 

 


