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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

МЕРКИ   
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

   І. Увод 

   Мерките за повишаване на качеството в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово имат за цел 

да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна 

вътрешноучилищна система за осигуряване на качеството на образованието. 

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

процесите за управление на качеството.  

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

училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне 

на подобрения. 

   Качеството на образованието в училището 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. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица. 

5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики. 

6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в 

училището. 

7. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса наобучение и образование. 

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

 

IІ. Приоритетни направления 

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование от училището. 

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

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

4. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование. 

5. Взаимодействие с родителската общност. 

6. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда. 

7. Подобряване на външната и вътрешната среда в училището. 

 

ІII. Планиране и реализиране на дейностите според приоритетите 

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование в училището:  

- повишаване познавателната активност на учениците;  

- създаване на условия за публични изяви на учениците;  
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- осъществяване на допълнителна работа с учениците според личните им заложби и насочване на 

развитието им в област, в която най-добре ще разкрият своя потенциал;  

- прилагане на подходи, основани на демократични принципи;  

- използване на иноватични педагогически методи и форми на преподаване;  

- стриктно спазване на изискванията: 

○ в правилника за вътрешния ред; 

○ в правилника за дейността на училището; 

○ за превенция на различни форми на дискриминация; 

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

- прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които 

провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формират практически умения и 

развиват личността; 

- изработване на портфолио на всеки ученик за проследяване на развитието му; 

- осигуряване на по-голяма практическа приложимост на възпитателно-образователния процес. 

   1.1. Мерки за повишаване качеството на образованието по български език и литература: 

-  спазване изискванията на Наредба № 6 от 11.08.2016 г.  на МОН за усвояване на българския  

книжовен  език от всички учители, непедагогически персонал и ученици; 

- полагане на усилия от страна на всички учители за подобряване езиковата култура на учениците, 

санкциониране на грешките им както в устната, така и в писмената им реч; 

- провеждане и оценяване на входното ниво на учениците и предприемане на необходимите мерки 

за преодоляване на констатираните пропуски; 

- приоритетно включване на нуждаещи се от помощ ученици от начален и прогимназиален етап в 

групи за ЦДО; 

- провеждане на диктовки  с учениците от II-VII клас в групите за ЦДО и при възможност в 

учебните часове по БЕЛ; 

- провеждане на ежемесечни тестове с формата на НВО по БЕЛ с учениците от IV, VII и X клас; 

-  поставяне на конструктивни рецензии след всяка писмена работа; 

- провеждане на индивидуални консултации с изоставащите ученици във връзка с подобряване на 

четивната им грамотност, дискутиране върху прочетени художествени произведения; 

- провеждане на анкета с учениците с цел проучване интересите им към четенето  и използване на 

резултатите за мотивиране на учениците за работа в час; 

- своевременен контрол от преподавателите по отношение редовното присъствие на учениците на 

консултации, вземане на своевременни и незабавни мерки за допуснати безпричинни отсъствия;  

- организиране участието на учениците с много добри и отлични резултати в общинския кръг на 

ученическите олимпиади;  

- използване възможностите на Интернет за комуникация с учениците от ХІІ клас във връзка с 

подготовката им за ДЗИ.   

   1.2. Мерки за повишаване качеството на образованието по математика:    

- провеждане и оценяване на входното ниво на учениците и предприемане на необходимите мерки 

за преодоляване на констатираните пропуски;   

- приоритетно включване на нуждаещи се от помощ ученици от начален и прогимназиален етап в 

групи за ЦДО;  

- провеждане на индивидуални консултации с изоставащите ученици;  
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- периодично провеждане на писмени изпитвания с цел установяване на пропуските на учениците 

по време на консултациите;  

- поставяне на рецензии, които да посочват постиженията и пропуските на ученика след всяка 

писмена работа;  

- уведомяване на родителите за успеха на учениците в края на всеки месец от класните 

ръководители;  

- провеждане на ежемесечни тестове по подобие на НВО по математика с учениците от IV, VII и X 

клас;  

- организиране участието на учениците с много добри и отлични резултати в общинския кръг на 

ученическите олимпиади. 

    

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

-  повишаване на личната квалификация на всеки учител; 

- използване на разнообразни квалификационни форми – проблемна група, практикум, тренинг, 

семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от 

библиотека, интернет; 

- повишаване на изискванията към работата на учителя чрез вътрешноинституционален  контрол и 

измерване на резултатите от педагогическата дейност, организацията на работата в учебните 

часове, постижения на учениците; 

-  създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството; 

- развитие на ефективни партньорства с институции за продължаващо образование в изпълнение 

на национална стратегия „Учене през целия живот”; 

- активно участие в национални и международни програми, свързани с квалификация на 

педагогическата общност. 

 

   3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище: 

- организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси от регионален, 

национален и международен характер; 

- организиране на спортни състезания; 

- организиране на изложби; 

- организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и общественост – 

концерти, рецитали, тържества; 

- реализиране на съвместни дейности с родители – работилници, еко-акции, спортни мероприятия, 

екскурзии; 

- участие в културни празници на общинско ниво; 

- изготвяне на информационни и рекламни табла, издаване на училищен вестник, рекламни 

материали, електронни информационни средства, поддръжка на училищен сайт. 

 

   4. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование: 

- прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение; 

- осигуряване на приемственост между всички фази на обучението; 

- изграждане на позитивна атмосфера за работа в мултиетническа среда; 

- повишаване равнището на езиковата подготовка; 

- повишаване достъпността до новите информационни технологии; 
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- изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното съдействие на 

педагогическата колегия; 

- увеличаване на извънкласните дейности. 

 

   5. Взаимодействие с родителската общност: 

- повишаване на уменията за работа с родители; 

- създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите; 

- предоставяне на възможност на родителите: 

○ да се срещат с учители в определено приемно време; 

○ да участват в родителски срещи; 

○ да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, 

засягащи техните деца; 

○ да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата си от специалист; 

○ да се запознаят срещу подпис с Правилника за дейността на училището; 

- периодично и своевременно предоставяне на информация за успеха, развитието и възпитанието 

на учениците от педагогическата колегия. 

 

   6. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда: 

- повишаване на професионалната квалификация на учителите за успешна работа в мулиетническа 

среда; 

- изграждане и поддържане на българска езикова среда в училището; 

- създаване на подходящи средства за съхранение и развитие на културната идентичност на децата 

от различни етноси. 

 

    7. Подобряване на външната и вътрешната среда в училището: 

- подобряване състоянието на външната среда – планиране, реализация, поддръжка; 

- оформяне двора на училището и поддържане на зелени площи; 

- подобряване на средата, в която се работи – стаи, коридори; 

- стремеж към предоставяне на най-модерна и достъпна техника на учителите за осъществяване на 

интерактивно обучение; 

- поддържане на модерна ИКТ среда; 

- въвеждане на иновативни технологии в образованието; 

- осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание; 

- компетентно, вежливо и коректно отношение при предоставяне на административни услуги.. 

       

      Мерките за повишаване на качеството на образованието са приети на заседание на Педагогическия 

съвет – Протокол № 15/13.09.2022 г. 

 

 

Директор: Марияна Йорданова 

 


