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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

През учебната 2022/2023 г. 

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните 
принципи: 

- 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, демократичност и целенасоченост към 

постигане на високи резултати. 

1.Цели за повишаване качеството на образованието в ЧПГЧО „Езиков 
свят": 

1 .Повишаване успеваемостта на учениците. 

2. Повишаване квалификацията на учителите. 

3. Популяризиране на добри практики в обучението. 

4. Прозрачност пред Родителската общност. 
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П.Задачи: 

1 .Провеждане и анализиране на входно и изходно диагностициране с цел 
установяване качеството на образованието. 

2. Своевременна информираност и подкрепа за участие в квалификационни 
курсове. 

3.Провеждане на тематични съвети за обсъждане качеството на образование и 
за възникналите проблеми, свързани с неговото повишаване. 

4.0казване подкрепа на новоназначени учители в учебната дейност. 

5.Контрол над ефективността на преподавателската дейност. 

III. Мерки, свързани с повишаване качеството на образование 

1. Мерки, свързани с учениците: 
1.1. Повишаване мотивацията на учениците към учебния процес. 
1.2. Повишаване на успеваемостта. 
1.3. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 
1.4. Осигуряване на възможност за образование в различни форми 

на обучение. 
1.5. Осигуряване на възможност за образование на учениците със 

специални образователни потребности. 

2. Мерки, свързани с учителите: 
2.1. Повишаване квалификацията на учителите. 
2.2. Повишаване мотивацията на учителите към кариерно 

развитие. 
2.3. Популяризиране на добри практики в учебния процес, 

прилагане на иновативни форми на обучение. 
2.4. Прозрачност пред Родителската общност. 

3. Мерки, свързани с училищната институция: 
3.1. Непрекъснато обновяване и модернизиране на материално-

техническата база за обучение - кабинети, методически 
лаборатории и др., в съответствие с изискванията на ДОС. 

3.2. Достъпно и компетентно административно обслужване на 
ученици, учители и родители. 

3.3. Изграждане и въвеждане на механизъм за вътрешен мониторинг и 
контрол на качеството на образованието в училище. 

3.4. Изграждане и въвеждане на механизъм за самооценяване. 
3.5. Прилагане на интерактивни методи в обучението. 
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3.6. Реализиране на училищни, национални и международни 
програми и проекти. 

3.7. Рационалност при организиране и планиране на учебно-
възпитателния процес. 

3.8. Участие на учениците в състезания, олимпиади, конкурси на 
национално и международно ниво. 

3.9. Педагогическо взаимодействие „училище-семейство". 
3.10. Педагогическо взаимодействие с държавните и неправителствени 

организации, имащи отношение към качеството на образование и 
неговото повишаване. 

IV. Показатели за измерване качеството на образованието 

1. Образователна среда и ефективност на учебно-възпитателния процес. 
1.1. Повишаване на общия успех на учениците. 
1.2. Образователни резултати на учениците при проведени вътрешно 

училищни мониторинги и външно оценяване - ИВО и ДЗИ 
- брой слаби и отлични оценки 

- брой ученици на поправителни изпити 

- брой ученици ,участници в олимпиади и състезания 

- брой ученици, участващи в проекти на училищно, национално и 
международно ниво. 

1.3. Подобряване на дисциплината. Намален брой допуснати 
отсъствия. 

1.4. Проявена активност за включване на учители в обучителни 
курсове, курсове за повишаване на квалификацията, курсове за 
придобиване на ПКС, магистърски програми. 

V. Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 

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

> Външен :оценки и препоръки от Регионалното управление на 
образованието, София-град и от Министерството на образованието и науката. 
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У1.Финансиране: 

Средства от собствени приходи, както спонсорство, национални и 
международни програми и проекти. 

Настоящите Мерки за повишаване качеството на образованието през 
2022/2023 г. са приети на заседание на ПС с протокол № 14 / 07.09.2022 г. и са 
утвърдени със заповед на директора № 830-111/08.09.2022 г. 
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