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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Настоящите мерки за повишаване качеството на образованието са приети на
Педагогически съвет с Протокол № 19/13.09.2021 г. и утвърдени от директора на
училището със заповед № РД-797/14.09.2021 г.
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НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
Настоящите мерки са изготвени на основание чл.22, ал.2, т.15 от ЗПУО.
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 Ние се стремим към успехи и висок имидж чрез продуктивни идеи, изяви и
иновации. • Ние се стремим да дадем най – доброто от себе си и да развием заложения у
всяко дете потенциал.
 Ние полагаме усилия да се утвърдим като средище, подготвящо условията за
пълноценна творческа и професионална реализация в конкурентна среда, за формиране на
автономни, знаещи и можещи, компетентни личности, уважаващи другите.
 Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото имаме възможности и условия!
 Ние се променяме, съчетавайки традиции и иновации.
 Ние обичаме своето училище, вярваме и разчитаме на неговия просперитет!
 Ние сме уникални и заедно се стремим да постигнем целите на училището и личните
си цели!
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Превръщане на ОУ „Любен Каравелов“ в дигитално грамотна организация и
притегателен образователен център за придобиване на компетентности за пълноценна
личностна, социална и професионална реализация и за учене през целия живот.
ЦЕЛИ
1. Осъществяване на качествено задължително предучилищно образование, с цел
извършване на плавен преход към училищно образование.
2. Повишаване качеството на образованието на всички деца и ученици чрез
осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване на децата и учениците
към училищната общност.
3. Повишаване качеството на образованието чрез повишаване грамотността на
учениците, с цел осигуряване на възможности за личностно и обществено развитие.
4. Повишаване качеството на образованието чрез прилагане на компетентностния
подход в обучението
5. Повишаване качеството на образованието чрез създаване на модерна образователна
среда, базирана на съвременните ИКТ за образование.
6. Повишаване качеството на образование чрез повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти за работа в новите динамично променящи се условия,
пандемията от COVID-19 и налагащото се превключване към обучение в електронна среда
от разстояние.
7. Повишаване качеството на образование чрез успешна интеграция на децата и
учениците със СОП и от етническите малцинства.
8. Повишаване на качеството на образованието чрез успешно разработване и
реализиране на проекти и участие в Национални програми на МОН.
9. Функциониране на ОУ „ Л. Каравелов“ като автономна, активна и развиваща се
общност, осигуряваща позитивна образователна среда и възможности за успешно
гражданско образование.
10. Учене през целия живот.
11. Създаване на модерна, безопасна и сигурна образователна среда. Спазване на
противоепидемичните мерки и опазване на здравето на ученици и учители.
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Планиране и реализация на дейности, произтичащи от приоритетите на
ОУ „ Любен Каравелов“
1. Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и
социализация:
Мерки :
 Повишаване мотивацията за познавателна активност на учениците при
педагогическото взаимодействие.
 Повишаване на дисциплината чрез позитивна и подкрепяща комуникация в класната
стая.
 Образователният процес да води до развитие на ключовите компетентности на
учениците.
 Създаване на условия за изяви на учениците и повишаване качеството им.
 Осъществяване на обща подкрепа на учениците – участие в занимания по интереси,
клубове. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в
която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната
и диференцирана работа с учениците .
 Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити
образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението;
 Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови
знания и практическата им приложимост ;
 Използване на иновативни методи и форми за преподаване и усвояване на знания;
 Извършване на ефективна диференцирана работа с ученици с обучителни
затруднения и със СОП;
 Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото,
социалното и личностното им развитие; участие в училищни кампании, подкрепящи
здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазване на
околната среда;
 Провеждане на консултации за попълване пропуските на учениците и за
подпомагане на талантливите ученици;
 Мотивиране на учениците за включване в групи за занимания по интереси и участие
в проекти, реализирани в училище;
 Прилагане на тестове по формата на PISA за повишаване функционалната
грамотност на учениците; овладяване на техники за работа с текст;
 Използване на часовете по разширена подготовка за надграждане на знанията, за
упражнения, за прилагане на екипна работа, за създаване на проекти, постери, илюстрации,
рисунки и др.;
 Развиване на ключовите компетентности на учениците.
 Развиване на позитивни взаимоотношения учител - ученик – родител и ученик –
ученик.
 Като иновативно училище да се постигне подобряване на качеството на
образованието чрез прилагане на иновативни методи за формиране на компетентности по
природни науки.
2. Поддържане на система за повишаване квалификацията на учителите.
Мерки:
 Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната
степен за всеки член на педагогическата колегия.
 Повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща,
поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
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 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа .
 Създаване на условия за повишаване реалните резултати от образователния процес
 повишаване на качеството на предварителната подготовка на урока, спазване на
задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби;
 Изготвяне на анализи, отчитащи входно, междинно и изходно равнище на
постиженията на учениците;
 Обмен на информация и съобщения чрез електронната поща, електронния дневник
и професионалните групи на учителите;
 Участие във формите за квалификация, организирани на училищно, регионално и
национално ниво;
 Оказване на подкрепа на млади педагогически кадри.
 Мултиплициране на придобитите знания и опит в обучителните курсове през
годината и споделяне на добри педагогически практики.
3. Утвърждаване на иновативно ОУ „ Л. Каравелов“ като училище, прилагащо
иновативни подходи:
Мерки:
 Осигуряване на условия и прилагане на иновативни технологии, средства за
обучение и образователен софтуер.
 Активно използване на новите съвременни технологии в изграждащия се STEM
център.
 Работа в екипи за планиране и провеждане на интердисциплинарни уроци с
прилагане на нови методи на преподаване и оценяване.
 Създаване и презентиране на информационни и рекламни материали, актуализиране
на сайта на ОУ „Л. Каравелов“ и официалната страница в социалните мрежи.
4. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание
Мерки:
 Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход;
 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците;
 Работа с деца със специални образователни потребности;
 Ефективно използване на действащата система от консултации.
5. Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани
представители на местната общност.
Мерки:
 Повишаване на уменията за работа с родители, сътрудничество между родителите и
училището, основано но позитивна комуникация;
 Интегриране на дейностите по Национална програма „Участвай и променяй –
родителят, активен партньор в училищния живот“, по която сме бенефициент, в
дейностите на взаимодействие с родителите;
 Ефективно ползване на електронния дневник за връзка и информиране на
родителите;
 Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите
и привличането им като активни участници в училищния живот чрез:
- срещи с учителите по време на втория час на класа или в друго удобно за двете
страни време;
- подготовка и провеждане на тематични родителски срещи по класове и теми както
следва:
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I клас

I срок – „Родители и учители в помощ на първокласника“
II срок – „Закаляването и движението – важни за здравето на
малкия ученик“

05.10.2021 г.
20.04.2022 г.

II кл

I срок – „ Поощрението и наказанието в семейството – модел
на добрия родител “
II срок - „ Родителите и уменията им да работят в екип“

10.11.2021 г.

III кл

IV
клас

V
клас

VI
клас
VII
клас

Провеждане на тематични родителски срещи в ас
I срок - „Предизвикателството да си родител “
II срок - „ Родителят в помощ на обучението в електронна
среда “
I срок - „Ролята на родителите и учителите за
психологическата подготовка на ученика за НВО“
II срок -„Как да се изгради здрава връзка ученик – семейство –
училище преди преходния момент в израстването“

10.03.2022 г.
17/18.11.2021 г.
16.03.2022 г.
26-28.10.2021 г.
7 -10.03.2022 г.

I срок - „Учениците в дигиталния свят и ролята на родителите
в него“
II срок - „Общуването в семейството. Изкуството да
разговаряш с детето си“
I срок - „Родителят като пример за подражание“
II срок - „Родителски послания и училищна реалност“

23.11.2021 г.

I срок - „ Родителят, учителят и ученикът – заедно в
образователния процес“
II срок – „ Примерът на родителите и избор на професия““

11.11.2021 г.

22.03.2022 г.
02.12.2021 г.
10.03.2021 г.

24.03.2022 г.

- приканване на родителите към активност при вземането на решения и тяхното
реализиране, предлагане на теми за дискусия, провеждане на различни инициативи и
събития;
- да бъдат изслушани родителите, когато се решават въпроси, засягащи права и
интереси на детето им;
- консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;
- запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на ОУ „ Л. Каравелов“.
 Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация за
успеха и развитието на учениците в образователния процес;
 Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с
детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се
налага;
 Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини, посещение на
културни институции и др.
 Взаимодействие с родителите чрез училищния сайт, социални мрежи и платформи
за обучение
6. Подобрения в средата на ОУ „ Л. Каравелов“
Мерки:
1. Поддръжка на зелените площи. Оформяне на двора на училището. Поддържане в
изправно и безопасно за здравето на учениците състояние на спортните съоръжения.
2. Подобряване на състоянието и хигиената в санитарните помещения в училище.
Спазване на повишените мерки за дезинфекция.
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3. Актуализиране на наличната техника – хардуер, използване на най-новите версии на
софтуерните продукти, поддържане на модерна ИКТ среда.
4. Прилагане и активно включване на наличните елементи на ИКТ среда за съхраняване
и използване на електронно съдържание, в т. ч. интерактивни дъски, компютър и проектор
във всяка класна стая и кабинет, електронен дневник, възможностите на платформите за
обучение в електронна среда от разстояние (Teams) и др.
5. Завършване на Училищен център за природни науки, изследвания и иновации по НП
„Изграждане на училищна STEM среда“.
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