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I.Въведение    
   Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно 
разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, 
сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието 
и обучението, прилагане на добри педагогически практики ,непрекъснатост, 
прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на високи резултати.  
   
II.Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ „Отец Паисий“: 
   1.Повишаване успеваемостта на учениците. 
   2.Повишаване квалификацията на учителите. 
   3.Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.   
 
III.Задачи: 
    1.Входно и изходно диагностициране с цел установяване на повишаване   
качеството на образованието. 
    2.Провеждане на квалификационни курсове. 
    3.Провеждане на тематични съвети. 
    4.Контрол над ефективността на преподавателската работа. 
  
 IV.Мерки, свързани с учителите: 
    1.Повишаване на квалификацията на преподавателите. 
    2.Повишаване мотивацията на учителите. 
    3.Насърчаване на комуникацията между учителите. 
    4.По-добра организация и планиране на урока. 
    5.Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 
компетентността на учениците. 
    6.Точно и ясно формулиране и спазване на критериите за оценка на знанията, 
уменията и компетентностите на учениците. 
   
V.Мерки, свързани с учениците: 
     1.Учениците-активни участници в процеса на обучение.Проектно базирано обучение, 
дигитализиране на обучението. 
     2.Реализиране на политики за подкрепа за личностно развитие. 
     3.Осъществяване на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Развитие на 
силните страни на учениците, личностно израстване, формиране на усещане за успех. 
     4.Подкрепа за преодоляване на пропуски в овладяваните знания, насърчаване на 
напредъка. 
     5.Утвърждаване на позитивна дисциплина. 
     6.Управление на конфликтите. 
     7.Приобщаване към училищната култура и ценности. 
     8.Утвърждаване на позитивен климат. 
     9.Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. 
 
VI.Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и 
инициативи: 
    1.Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности 
по интереси. 
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    2.Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет. 
    3.Брой реализирани кампании и инициативи съвместно с родителите. 
    4.Брой реализирани училищни дейности съвместно с външни институции. 
 
VII.Мерки, свързани с училищната институция: 
    1.Непрекъснато обогатяване на материалната, образователната и информационната 
среда. 
    2.Използване на съвременни технологиив в учебния процес. 
    3.Осигуряване на интерактивно обучение. 
    4.Активно взаимоодействие с Обществения съвет. 
    5.Ефективно взаимоодействие училище-семейство. 
    6.Организиране на разнообразни извънкласни форми и дейности с ученици. 
    7.Организационна култура, организационно поведение 
    8. С поделяне на положителен опит и добрите практики. 
    9.Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в 
образователния процес чрез въвеждане на морални и материални стимули и създаване 
на добри условия за професионални изяви. 
 
VIII. Дейности за повишаване на качеството на образованието. 
    1.Обновяване на модерна материално-техническа база за обучение-кабинети, в 
съответствие с изискванията на ДОС. 
    2.Прилагане на интерактивни методи в обучението. 
    3.Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес. 
  
IX. Показатели за успех. 

         1.Образователната среда и ефективността на учебно-възпитателния процес. 
         2.Включване на учителите в обучителни курсове. 
         3.Образователни резултати на учениците. 
         4.Външно оценяване 

         5.Брой слаби и отлични оценки 

         6.Брой ученици на поправителни изпити 
  
X. Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 

         1.Вътрешен: констатации ,изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на 
процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието. 

         2.Външен: оценки и препоръки от РУО и от МОН. 
 

     XI. Финансиране. 
    Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, 
национални и международни програми и проекти. 
   Мерките за повишаване на качеството на образованието се реализират чрез 
изпълнението на Програмите, Плановете, Правилниците, Механизмите и стратегията за 
развитие на училището, разработени в ОУ „Отец Паисий“ с. Габра и прилагащи се през 
учебната 2021/2022 година чрез гореизброените показатели. 


