
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ  

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

МЕРКИ  
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В СУ„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ   ЗА 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

„Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера,  

ние ограбваме нашите деца за утре“ 

Джон Дюи 

 

   КОМИСИЯ 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

   Евелина Милушева  

 

   ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Ваня Мутафчева  

  2. Илияна Якимова 

  3. Анелия Каменова  

  4. Антоанета Вълнева 

 



 

 

 
1 

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2021/2022 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

Мерките за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

за разработени  в съответствие със: 

 Закона за предучилищно и училищно образование 

 Държавните образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО 

 Приоритетите на Министерството на образованието и науката, Регионалното управление 

на образованието – Смолян и община Доспат 

 Стратегията за развитие на училището 

 План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022г. 

 Изготвения доклад – анализ за дейността на училището в края на на учебната 2021-2022 

година. 

 

 

           ВИЗИЯ 

 

 СУ „Димитър Благоев“ се развива като конкурентоспособно училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация.  

 Чрез висококвалифицирани педагози и непрекъснато модернизиране на материалната 

база училището се стреми да повишава качеството на образование, да формира знания, 

професионални и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната 

среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите 

на агресивност и насилие. 

 Нашата цел е да предоставяме качествено образование, отговарящо на световните 

тенденции. Качественото образование дава възможност за по-добра реализация и лична 

удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците съпричастност към 

проблемите, както на училището, така и на обществото. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан 

на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в 

работата на училището и се основава на чрез следните принципи: 

✓ ефикасност и ефективност; 

✓ автономия и самоуправление; 

✓ ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса; 

✓ ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на училището; 

✓ непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в 

гимназията. 

✓ Оценяването в процеса на управлението на качеството в училище се извършва 

чрез самооценяване и инспектиране. 

✓ Областите, които подлежат на самооценяване, са: 

✓ управление на училището - ефективното разпределяне, използването и 

управлението на ресурсите за повишаване на качеството в училището, 

взаимодействието на Гимназията с всички заинтересовани страни; 
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✓ образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; 

изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, 

насърчаваща индивидуалното развитие на всеки ученик; ясно определени 

задължителни знания и умения; привлекателни форми на обучение; представящи 

разбираемо учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко 

навлизане на нови информационни и комуникационни технологии; 

В процеса участват учениците, учителите, директорите, другите педагогически 

специалисти, както и родителите. 

 

         УВОД 

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване 

на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието. 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за 

усъвършенстване процесите на управление на качеството. Също така важно място заемат 

показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество. 

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на 

институцията (училището), основано на 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 образованието и 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; 

➢ Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

➢ Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на училището. 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

ДОС за управление на качеството в институциите 

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързан с 

управлението на качеството в училището, е въведено изискването за самооценяване 

(вътрешна система за управление на качеството в училищата). То се извършва ежегодно: 

• от комисия в училището; 

• чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището. 
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 Областите, които подлежат на самооценяване, са: 

• управлението-  ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за 

повишаване на качеството в институцията; 

• образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; 

• взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни. 

В процеса участват учениците, учителите, директорите, другите педагогически 

специалисти, както и родителите. 

Етапите на самооценяване са подготовка, провеждане на самооценяването, обработване на 

информацията от проведеното самооценяване, анализиране на получените резултати, предлагане 

на мерки за подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на 

предоставяното образование. 

Накрая се изготвя доклад от самооценяването. 

        Новата концепция за образование изисква положителни промени в областите: 

 управление на образованието - гарантирано участие на гражданското общество в  

изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието; 

 образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна 

среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и 

умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното 

съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови 

информационни и комуникационни технологии; 

 учителска професия - целенасочени политики в областта на 

квалификацията на учителите; 

 мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на образователните 

постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната 

институция. 

 

 Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в СУ „Димитър 

Благоев“, гр. Доспат се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование, и 

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020) 

 

 II. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

❖ Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и 

социализация от училището. 

❖ Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на 

учителите. 

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

❖ Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование. 

❖ Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи 

ученици. 

❖ Предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

❖ Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

❖ Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците 

❖ Взаимодействие с родителската общност 

❖ Участие в национални и европейски програми и проекти 
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III. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ „Димитър Благоев“ 
Настоящите мерки се опират на посочените в стратегията на училището силни и слаби страни, 

направени след цялостен SWOT-анализ на дейностите:   

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

СИЛНИ СТРАНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  

1. УЧЕНИЦИ  

- Приемът на ученици се осъществява съгласно 

Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организацията 

на дейностите в училищното образование, което дава 

възможност за подбор на учениците;  

- Мотивация за учене и постигане на високи резултати 

при голям процент от учениците;  

- Съобразяване с интересите и потребностите на 

учениците;  

- Постигане на високи резултати на Държавните 

зрелостни изпити и на конкурсните изпити – стабилна 

тенденция;  

- Отлично представяне на учениците на олимпиади, 

училищни, общински и национални състезания и 

конкурси;  

- Почти 90 % прием на учениците, завършили средно 

образование, във висшите учебни заведения в страната 

и в чужбина;  

- Работа по проекти с изявени ученици;  

- Традиции в работата по проекти за европейско 

партньорство;  

- Работа по проекти по Национални програми на МОН;  

- Липса на отпаднали ученици;  

- Активно действащ Ученически съвет;  

- Система за морално и материално стимулиране на 

учениците;  

- Успешно приключване на учебната 2021– 2022 г.  

- Предоставяне на качествено образование и чрез 

използване на онлайн приложения и 

образователни платформи;  

- Включване на учителите в различни форми на 

квалификация;  

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците;  

- Сформиран и функциониращ Обществен съвет 

в подкрепа на работата на управленския екип в 

училище;  

- Актуализиран състав на Училищното 

настоятелство, подпомагащо дейността на 

училището в различни прояви;  

- Изграждане на по-ефективно и по- дейно 

ученическо самоуправление;  

- Поставяне на ученика в отговорна активна 

позиция при овладяване на знанията и развиване 

на способностите за самостоятелно търсене и 

използване на информация от разнообразни 

източници;  

- Създаване на подходящи условия за ефективно 

онлайн обучение.  

СЛАБИ СТРАНИ  ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ  

- Недостатъчна мотивация на всички учениците за 

изяви;  

- Недостатъчна осъзната принадлежност към 

училището и неговите символи;  

- Трудности при комуникацията с някои ученици и 

родители по време на онлайн обучението.  

-Недостатъчен финансов ресурс, необходим за 

обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности;  

-Намаляване броя на учениците в областта;  

-Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците;  

-Недостатъчна заинтересованост от страна на 

родителите и ненавременна обратна връзка;  

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ  

СИЛНИ СТРАНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  

-Квалифицирани учители, по-голямата част от които 

притежават богат педагогически опит;  

-Относителна устойчивост на състава на 

педагогическия персонал;  

-Търсене на нови възможности за квалификация 

и преквалификация на учителските кадри по 

общообразователните предмети;  

- Търсене на възможности за квалификация на  
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-Сформирани и работещи професионални общност;  

-Много добра професионална методическа подготовка 

на учителите;  

-Работа за осигуряване на езикови асистенти по чужди 

езици, носители на езика;  

-Предоставяне на възможност за включване в 

квалификационни дейности;  

- Активно включване в квалификационни дейности по 

национални програми за квалификация;  

-Участие на преподаватели в международни 

квалификационни дейности;  

- Традиционно участие във вътрешноучилищна 

квалификационна дейност;  

-Редовно изплащане на трудовите възнаграждения;  

- Създадени възможности за работа по проекти и 

осигуряване на допълнително възнаграждение;  

- Осигурена медицинска;  

- Осигурен психолог и педагогически съветник.  

учители по общообразователни предмети в 

курсове за придобиване на ниво на владеене на 

чужд език;  

-Провеждане на индивидуални консултации на 

педагогическия съветник и училищния 

психолог с ученици и родители;  

-Действащ Етичен кодекс на училищната 

общност.  

СЛАБИ СТРАНИ  ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ  

- Недостатъчни възможности за квалификация и 

преквалификация на учителските кадри по 

общообразователните предмети;  

- Недостатъчна мотивация на част от учителите да 

участват в индивидуални форми на обучение …  

- Недостатъчно ефективна екипна работа на някои от 

професионалните общности;  

- Недостатъчна мотивация и желание за работа по 

проекти на част от учителите;  

-Недостатъчно познаване на  

новата нормативна уредба от страна на част от 

педагогическия персонал;  

-Недостиг на нови млади  

квалифицирани педагогически специалисти;  

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим за 

обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности;  

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС  

СИЛНИ СТРАНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  

-Превръщане на Гимназията в дом за всяко дете, 

съгласно избраната визия на училището;  

- Възпитаване на чувство за принадлежност и 

приемственост между поколенията;  

- Отлични резултати и постижения на учениците при 

участието им в извънучилищни дейности (олимпиади, 

състезания, турнири, конкурси);  

-Целенасочена допълнителна работа с деца в риск и с 

даровити деца;  

-Осигурени възможности за извънкласна работа и 

търсене на нови форми за  разширяване на кръга от 

дейности;  

- Статут на иновативно училище с изработена и 

одобрена четиригодишна програма и действащ 

Експертен съвет;  

-Обмяна на добри практики по професионални 

общности;  

-Успешно функциониращ електронен дневник;  

- Избран и функциониращ Обществен съвет в 

подкрепа на работата в училище и за осигуряване на 

условия за активна и демократично функционираща 

общност;  

 

- Търсене на възможности за обучение в 

сътрудничество между основните партньори в 

училищната общност – ученици, учители и 

родители;  

- Отбелязване на бележити дати от празничния 

календар и честване на патронен празни на 

Гимназията;  

- Търсене на възможности за практическа 

приложимост на изучаваното учебно 

съдържание и използване на методите за учене 

чрез действие;  

- Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти;  

-Индивидуална работа на педагогически 

съветник и психолог с ученици, отсъстващи 

често от училище;  

-Принос на иновативното училище за учене и 

изявяване според собствения креативен и 

интелектуален потенциал на учениците, 

освободени от предразсъдъци и стереотипи;  
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1. Мерки свързани с учителите.  

1.1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическата колегия.  

1.2. Повишаване мотивацията на учителите.  

1.3. Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции.  

1.4. Насърчаване на комуникацията между учителите.  

1.5. Осигуряване на педагогическа подкрепа на новопостъпили учители.  

1.6. Създаване на условия за изяви на децата.  

1.7. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.  

-Постигнато добро взаимодействие с институциите, 

имащи отношение към училището;  

-Положително отношение на обществеността към 

Гимназията;  

-Сравнително добро взаимодействие с родителите при 

необходимост.  

-Бърза обратна връзка с родителите и 

взаимодействие за ограничаване на 

отсъствията и повишаване успеха на 

учениците;  

-Стъпки към намаляване на 

административната тежест в Гимназията.  

СЛАБИ СТРАНИ  ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ  

-Сравнително ниска физическа дееспособност, висока 

заболеваемост, нездравословни навици на учениците, 

понижаващи работоспособността им;  

- Все още сравнително голям брой отсъствия 

допуснати по уважителни причини в някои паралелки.  

- Голяма административна тежест в работата на 

учителите  

- Липса на мотивация у учениците за 

включване в допълнителни извънкласни 

занимания, проекти и допълнителни часове по 

спорт;  

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим за 

обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности;  

-Липса на финансов ресурс за обезпечаване на 

дейностите през иновативната седмица;  

 

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА  

СИЛНИ СТРАНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  

-Общо добро състояние на училищната база;  

-Наличие на кабинети по всички учебни предмети, 

физкултурен салон, ресурсен кабинет, кабинет на 

психолог, три компютърни зали, оборудвани със 

съвременни дигитални устройства и интерактивни 

дисплеи;  

-Осигурен Интернет достъп в цялата сграда на 

училището;  

-Извършен цялостен ремонт на училищната сграда;  

-Цялостно обновяване на всички спортни площадки;  

- Оборудване на всички кабинети с модерни аудио-

визуални и информационни средства.  

- Търсене на нови възможности за включване в 

проекти с цел допълнително финансиране и 

обновяване на материалната база;  

- Търсене на възможности за разширяване на 

сградния фонд;  

- Търсена на допълнителни източници за 

финансиране;  

- Търсене на възможности за естетизиране на 

учебната среда (учебни стаи и коридори);  

- Създаване на стратегически план за работа в 

извънредни ситуации.  

СЛАБИ СТРАНИ  ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ  

-Недостатъчна обезпеченост на всички учебни 

кабинети с интерактивни дисплеи и компютри;  

  

 

-Недостатъчен финансов ресурс, необходим за 

обезпечаване на материалната база.  



 

 

 
7 

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

1.8. Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и научаване на 

знания. 

1.9.Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите 

на учениците.  

1.10. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците.  

1.11. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.  

1.12. Повишаване на ефективността на административното обслужване.  

1.13. Използване на всички налични Интернет ресурси за осигуряване на условия за 

дистанционно обучение в електронна среда.  

2. Мерки свързани с учениците.  

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

практическата им приложимост.  

2.2. Повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати.  

2.3. Прилагане на политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното 

образование.  

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-учител.  

2.5. Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците.  

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.  

2.7. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение.  

2.8. Мотивиране на учениците за участие в проекти, състезания, олимпиади, конкурси и др.  

3. Мерки свързани с училищната институция.  

3.1. Утвърждаване на училището като прилагащо иновации и иновативни технологии  

3.2. Подобряване на МТБ.  

3.3. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес.  

3.4. Осигуряване на ефективно интерактивно обучение и обучение в електронна среда.  

3.5. Постижения на учениците на училищни, национални и международни програми и проекти.  

3.6. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици.  

3.7. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство.  

3.8. Ефективно взаимодействие училище-семейство.  

3.9. Подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието 

и обучението.  

3.10. Осигуряване на достъпна архитектурна среда.  

3.11. 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 децата;  

- за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и 

непедагогически персонал;  

- за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО  
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Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

1.Повишаване на общия успех на учениците.  

2.Резултати от Национално външно оценяване и ДЗИ.  

3.Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади.  

4.Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси и олимпиади.  

5.Брой ученици, участващи в национални и международни програми.  

6.Намален брой допуснати отсъствия.  

7.Намален брой провинили се ученици.  

8.Брой участници в извънкласни дейности.  

9.Брой учители, повишили квалификацията си.  

10.Подобрена материална база в училище.  

11.Брой реализирани проекти и програми.  

V. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В 

УЧИЛИЩЕ  

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимно свързани действия 

и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование 

и/или обучение в училище и резултатите от него.  

Органи за управлението на качеството са:  

- директорът;  

- педагогическият съвет.  

Вътрешната система за осигуряване на качеството влиза в сила след обнародването на 

Наредбата за управление на качеството в системата на предучилищното и училищното 

образование.  

VI.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ  

1.Методическо подпомагане за разработване и функциониране на вътрешната система за 

осигуряване на качеството. Включва: консултиране, информиране, инструктиране и 

представяне на добри педагогически практики.  

2.Мониторингът е вътрешен и външен. Резултатите от него включват констатации, изводи и 

препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване 

на качеството в съответната институция.  

3.Вътрешният мониторинг се осъществява от Директора.  

4.Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата от 

Министерството на образованието и науката и от Регионалните управления по образованието, 

а за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално 

образование и обучение. 

 

III. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ 

ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА СУ 

Повишаване на качеството на предоставяното образование и  възпитание 

от училището 
 

             ЦЕЛИ: 

 Повишаване на качеството на предоставяното образование. 
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Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

 Подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите 

образователни резултати. 

 Организационно развитие на училището. 

 Осигуряване на качествено и ефективно възпитание и образование. 

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

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание,                                        

физическа активност и спорт. 

 По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение 

/интерактивност, проектна работа, работа в групи/. 

 Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за 

вътрешно оценяване. 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност.  

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

 

 

         ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Повишаване познавателната активност на учениците. 

 Създаване на условия за изяви на учениците. 

 Повишаване качеството на публичните изяви на учениците. 

 Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите. 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. 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 

децата. 

 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 отношения на усвояването на нови знания и 

практическата им приложимост ; 

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

знания; 

 Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; 

 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 децата; 

- за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и 

непедагогически персонал; 

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

 Засилване взаимодействието с родителите и други заинтересовани представители на 

общността; 

 Използване на създадени мултимедийни материали; 

 Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие. 

 Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение. 

 Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца. 
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Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

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

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физическа 

активност и спорт. 

 

IV. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ 

 

              ЦЕЛИ: 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите 

работещи в училището. 

 Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. 

 Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството, тя функционира и се 

отчитат резултати. 

 Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици застрашени от 

отпадане. 

 

           ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Усъвършенстване на създадената система за квалификация,  повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

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

конференция, информация от библиотека, интернет. 

 Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната 

степен за всеки член на педагогическата колегия. 

 Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя чрез вътрешно-институционалната контролна 

дейност и измерване на резултатите. 

 Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и 

обучението – засилване качеството на предварителната подготовка, спазване 

задълженията произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. 

 Обмен на информация и съобщения чрез e-mail, Classroom и  Googl Meet. 

 Подкрепа за учители, работещи с изявени ученици. 

 Участие във всички форми за квалификация организирани на регионално и 

национално ниво. 

 Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 

разработване на актуализирани оценъчни карти. 

 Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни 

форми и начини за практическо прилагане на програмното съдържание. 

 Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 

 Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително 

материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата. 
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Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

V. УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО НАУЧНО, КУЛТУРНО И 

СПОРТНО СРЕДИЩЕ 

           ЦЕЛИ: 

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат 

за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

 Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището 

 Поддържане на интернет и фейсбук страница на училището, публикуване на 

вътрешно- училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на 

учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки. 

 

         ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са 

насочени към развитие на творческия потенциал на учениците и техните 

професионални компетенции. 

 Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси от 

регионален, национален и международен характер 

 Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни 

видове дейност. 

 Организиране на спортни състезания по различни видове спорт. Участие в културните 

празници на общинско ниво. 

 Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта. 

 Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие. 

 

VI. OСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

            ЦЕЛИ: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование 

 Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека 

 Повишаване на изискванията към работата на учителя 

 Обучение за работа с деца със СОП 

 Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и 

възможност за пълноценна социална реализация 

 Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество 

образование. 

 Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека 

 

          ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение 
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 Приемственост между всички фази от обучението 

 Работа с деца със специални образователни потребности 

 Издигане равнището на езиковата подготовка 

 Развиване на достъпност до новите информационни технологии 

 Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход 

 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата. 

 

VII. УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ НА ДАРОВИТИ И ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ 

 
            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. 

 Развиване ефективността на връзката учител – родител. 

 Чрез творческото развитие на децата да се работи активно в посока утвърждаване 

на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център. 

 Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени 

 Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 

извънкласни форми. 

 

             ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Поддържане на мрежа за връзка с Интернет на всички класни стаи и 

административни помещения на училището. 

 Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното 

съдействие на педагогическата колегия. 

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

осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа, за общуване и социализация. 

 Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни 

форми, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ И 

ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

           ЦЕЛИ: 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

 Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие 

със ЗПУО. 

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

 Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за поведение и 

успеваемост. 

 Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците. 

 

         ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

  Повишаване на уменията за работа с родители 

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

децата 

 Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите за: 

- се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за 

двете страни време; 

- да участват в родителските срещи; 

- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

- да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от 

специалист; 

- да се запознаят срещу подпис с правилника за дейността на училището; 

- Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

- Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на ученика; 

- Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени 

от класния ръководител или директора;  

 

 Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация 

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

- За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес; 

- За спазването на училищната дисциплина; 

- Уменията за общуване с учениците и учителите; 

- Интегрирането им в училищната среда; 

- За посещаемостта на учебните часове от учениците; За отсъствията на ученика 

от     учебни часове 

 

 Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага. 

 

IX.ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕ 

          ЦЕЛИ: 

 Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище преди възникването 
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на проблемите. 

 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. 

 Подпомагане на отделните застрашени от отпадане ученици, съобразени с техните 

потребности 

 

          ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Повишаване качеството на училищното обучение и създаване на интерес към 

образованието, чрез осигуряване на условия за интерактивно учене 

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

дискусии, дебати); 

 Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с 

учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците; 

 Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и 

поведението с цел недопускане на тормоз и насилие; 

 Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие 

и уважение; 

 Активна работа на училищната комисия за превенция на противообществените 

прояви. 

 Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции; 

 

 

X. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ ЗА СВОБОДНОТО 

ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

         ЦЕЛИ: 

 Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците 

 Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики. 

 Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 

 Развиване и усъвършенстване работата на групите по интереси. 

 Популяризиране постиженията на учениците и учителите 

  

          ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Развиване дейността на групите по интереси. 

 Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна образователно-възпитателна работа, свързана с училищни и 

извънучилищни мероприятия и дейности: 

 състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби,  

 спортни форуми; отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния 

календар; 

 творческа "продукция" на определени групи по интереси; 

 участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 
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 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

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

олимпиади. 

 Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на 

учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на 

свободното им време. 

 

 

XI. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 

И ПРОЕКТИ 

 

ЦЕЛИ: 

 Развитие на конкурентно-способността на училището. Участие на училищната 

общност с проекти по национални или европейски програми обявени от МОН, 

покриващи наши потребности. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Кандидатстване с проектни предложения към национални или европейски 

програми от МОН, които биха подпомогнали развитието на училището 

 

XII. ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

НА УЧИЛИЩЕТО 

ЦЕЛИ: 

 Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците. 

 Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

 Естетизация на околната среда. 

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

число привличане на повече млади учители, подобряване на учебната материална 

база. 

  

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

A. Подобрения във външната среда: 

• Подобряване състоянието на външната среда. 

• Планиране, реализация, поддръжка. 

• Поддръжка на Зелените площи. 

• Оформяне на училищния двор. 

Б. Подобрения във вътрешната среда: 

• Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи 

- кабинети, класни стаи, коридори, фоайета. 
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• Поддържане облика на кабинетите и 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. Стремежът е - 

изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение. 

 

B. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

• Участие в Националната програма ИКТ в Училище 

• Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно 

съдържание. 

• Въвеждане на иновативни технологии в образованието. 

• Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

• Изграждане на надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и 

повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на 

административната дейност. 

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

на училището. 

• Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището 

- ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера. Постоянно поддържане на 

компютърната зала в училището (компютри, терминали, мултимедиен проектор) с 

оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. 

 

XII. ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА  „УЧЕНЕ 

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ 

             ЦЕЛ: 

 Развитие и повишаване квалификацията на педагогическия и административния 

персонал. 

 

           ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 Развитие на ефективни партньорства с институции за продължаващо образование за 

непрекъсната квалификация на работещите в детската градина. 

 Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато 

образование с цел придобиване на необходими нови умения. 

 Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите. 

 Активно участие в национални и международни програми, свързани с 

квалификация на педагогическата общност. 

 Развитие на дигиталните умения на учители и администрация. 

 Участие на учители в дистанционни форми обучение 

 

 

 



 

 

 
17 

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА 

СРЕДА НА УЧИЛИЩЕТО 

          ЦЕЛИ: 

 Създаване на условия за активна образователно – възпитателна дейност. 

 Подобряване равнището на административно обслужване. 

 Естетизация на околната среда. 

 Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в 

съответствие с изискванията на ДОС 

 

         ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

А. Подобрения във външната среда: 

 Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 

 Поддръжка на зелените площи. 

 Оформяне на двора на училището. 

Б. Подобрения във вътрешната среда: 

 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи 

– кабинети, коридори. 

 Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е 

изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение. 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

 Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно 

съдържание. 

 Въвеждане на иновативни технологии в образованието. 

 Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

 Активно участие в електронната свързаност на образователните институции. 

 Развитие на безжичната инфраструктура на територията на училището. 

 Обслужването позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни 

и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; 

служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

I Дейности за повишаване успеваемостта на 

учениците 

Отговорник Срок 

  

1. Прилагане на интерактивни методи на 

обучение, ИКТ и дидактични материали в 

дейности, които провокират мисленето и 

самостоятелността на децата, формиране на 

практически умения и развитие на личността. 

2. Ежедневна комуникация между педагогическите 

специалисти, участващи в образователния процес в 

училището. 

3. Ефективно диференциране на задачите в планирането на 

образователния процес в зависимост от индивидуалните 

развитие на всяко дете. 

4. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на 

възпитателно-образователния процес и ориентирането му 

към конкретни резултати. 

5. Целенасочена квалификация на учителите. 

 

учители 

 

 

 

учители 

учители 

учители 

учители 

 

15.09-15.06. 

 

 

 

ежедневно 

15.09-15.06. 

15.09-15.06. 

 

15.09-05.07. 

II Дейности за популяризирине на организацията на 

възпитателно-образователния процес в Средно 

училище „Д. Благоев“, град Доспат 

Отговорник Срок 

 1. Организиране на дейности, които да бъдат 

представяни пред родители и общественост. 

2. Популяризиране на добри практики в „Дни на 

отворени врати“. 

3. Реализиране на съвместни дейности с родители- 

работилници, екоакции, спортни мероприятия и др. 

4. Разширяване на партньорството и взаимодействието 

между СУ, родителска общност и социални партньори. 

  5.Организиране на изложби. 

учители 

учители 

учители 

директор,

учители 

 

по график 

по график 

по график 

постоянен 

периодично 

III Дейности и критерии за отчитане на 

възпитателно-образователните резултати 

Отговорник Срок 

  

1. Изготвяне и използване на единни стандарти и система 

за оценка на развитието на учениците. 

2. Анализ на възпитателно-образователния процес- входно, 

междинно/в края на първи срок/,изходно ниво; годишни 

резултати, сравнени с предходна година. 

3. Увеличаване на извънкласни дейности-брой изяви и 

брой включени деца. 

4. Изграждане на позитивна атмосфера в училището, 

занимания по интереси, обогатяване на дидактичната база 

 

методическо 

обединение  

 

методическо 

обединение 

 

комисии 

учители 

 

01.03.2023 г. 

 

15.09.2022 г. 

15.06.2023 г. 

 

 

15.09.2022 г. 

-15.06.2023 г. 
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IV Дейности за мониторинг и контрол на 

педагогическия процес в училището 

Отговорник Срок 

 1. Проверка на електронен дневник, тематично 

разпределение, и задължителна документация. 

2.Отчетна и финансова документация. 

3. Сведения за спазване организацията на учебния ден , 

присъстващи ученици. 

4.Контрол по отношение на качеството на 

педагогическата дейност, организацията на работата в 

учебните часове и постиженията на учениците. 

директор  

 

директор 

директор  

 

директор 

 

Постоянен 

Веднъж в 

тримесечието 

план за 

контролна 

дейност на 

директора  

 

 

 

 

 

Мерките за повишаване качеството на образованието са разработени съгласно Закон за 

предучилищно и училищно образование и са приети на заседание на Педагогическия 

съвет с протокол № 2 /22.09.2022г. 
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