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Настоящата Програма е създадена съгласно чл.263,ал.1,т.7 на ЗПУО.Приета е на  заседание на 
Педагогически съвет  с протокол №14 /  05  .09.2019 г,утвърдена със Заповед на директора №  
РД 04-324 / 09 .09.2019г, съгласуван с Обществен съвет –протокол № 01 /04 .09.2019г 

 
 
 



Настоящата Програма е приета от Педагогическия съвет на проведено 

заседание на дата 5.09.2019г с протокол № 14 и съгласно чл. 263, ал. 1, 

т. 7 на Закона за предучилищното и училищното образование/ въз 

основа на предложени политики и мерки за подобряване качеството 

на образователния процес от Обществения съвет, въз основа на 

резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - 

за училищата, и инспектирането на училището. /чл.269, ал.1, т.3 от 

ЗПУО/ 

I. ЦЕЛ 

 Целта на настоящата програма е да  предложи мерки за повишаване 

качеството на образование в училището. Мерките не бива да се 

разглеждат едностранно, а да бъдат многоаспектни и да обхващат 

както учители и ученици, така и средата на обучение. 

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Програмата за повишаване на качеството на образованието в Средно 

училище „Асен Златаров” гр.Шабла  се основава на: 

 

Закона за предучилищно и училищно образование ЗПУО/  

 

Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО / чл.22, 

ал.2,  -стандарт за управление на качеството в институциите 

 

Приоритетите на Министерството на образованието и науката, 

Регионалното управление по образованието – гр.Добрич и Община 

Шабла. 

Спецификата в статута и приоритетите на училището. 

 

 Управлението на образователно-възпитателния процес  е с високо 

качество, което се дължи на професионалната квалификация на 

преподавателите и добрата мотивация на учениците към учебния процес и 

учебната среда. Това е видно от резултатите, постигнати на ДЗИ, външно 

оценяване, олимпиади, конкурси, състезания, проекти и др. 

 



III. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

Отчитайки целите на училището, заложени в стратегията се предвиждат 

следните мерки за поддържане и повишаване качеството на образованието 

в училището: 

1. Мерки свързани с учителите. 

1.1. Повишаване на квалификацията на преподавателите. 

1.2. Повишаване мотивацията на учителите. 

1.3. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

1.4. По – добра организация и планиране на урока. 

1.5. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията 

и компетентностите на учениците. 

1.6. Точно и ясно формулиране и спазване на критериите за оценка на 

знанията, уменията и компетентностите на учениците. 

1.7. Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

2. Мерки свързани с учениците. 

2.1. Ученика -активна страна в учебния процес. 

2.2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното 

образование. 

2.3. Обратна връзка с учениците. 

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик. 

2.5. Затягане мерките за присъствие 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 състезания, олимпиади, 

конкурси и др. 

3.Изграждане на училището като социално място 

1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП; 

2. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; 

3. Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование; 

4. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин; 



4. Мерки свързани с училищната институция. 

3.1. Подобряване на МТБ. 

3.2. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес. 

3.3. Осигуряване на интерактивно обучение. 

3.4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на 

качеството на образованието и обучението в училище. 

3.5. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

3.6. Реализиране на училищни, национални и международни програми и 

проекти. 

3.7. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство. 

3.8. Ефективно взаимодействие училище-семейство. 

3.9. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

3.10. Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници 

в образователния процес чрез въвеждане на материални и морални 

стимули и създаване на добри условия за професионални изяви; 

3.11. Повишаване на ефективността на административното обслужване – 

прилагане на правила за работа и изграждане на електронен достъп до 

училищната администрация; 

IV. Показатели за измерване на постигнатото качество на образование 

в СУ „Асен Златаров“ гр.Шабла 

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели:  

 1. Резултати на учениците: 

1.1. Повишаване на общия успех на учениците.  

1.2. Резултати от НВО и ДЗИ.  

1.3. Брой участници и класирани за областен и национален кръг на 

олимпиади на МОН.  

1.4. Заемане на призови места на международни и национални състезания 

и конкурси. 

1.5. Прием на зрелостниците във ВУЗ в страната   

  2. Поведение и дисциплина: 

2.1. Намален брой на отсъствия;  



2.2. Намален брой наказани ученици;  

2.3. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението – наблюдение 

на учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното 

ръководство и екипа за личностно развитие;  

2.4. Ефективна работа с екипите за обща подкрепа 

 3.  Участие в извънкласни дейности и инициативи:  

3.1. Брой участници в извънкласни обучителни дейности  и дейности по 

интереси по проекти. 

3.2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет;  

 4. Други: 

4.1. Брой учители повишили квалификацията си;  

4.2. Подобрена материална база в училището;  

4.3. Реализирани проекти.   

4.4. Информиране за добрите практики и постиженията на учениците и 

училището чрез публикуване на информация на сайта на училището и в 

местните медии;   

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР.ШАБЛА И 

ЕФЕКТИВНА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Дейности:1. Повишаване на квалификацията на преподавателите. 

Прилагане на План за квалификационна дейност за учебната 2019/2020г. 

на СУ“Асен Златаров; 

Срок на изпълнение: целогодишен 

Отговорник: Директор, Председатели на МО 

Дейности 2. Повишаване мотивацията на учителите. 

Учителите трябва да се мотивират да насърчават ученците да работят 

самостоятелно, да прилагат по-голям контрол върху присъствието и 

самостоятелната работа на учениците и качеството на предаваните от тях 

писмени работи и проекти. Това може да се постигне чрез морални, 

материални стимули и оказване на подкрепа при изпитване на трудности. 

Срок на изпълнение: целогодишен 



Отговорник: Директор, Председатели на МО 

Дейности 3.Използване на различни форми при мотивиране на персонала: 

- Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите 

в рамките на утвърдените средства в делигирания бюджет. 

- Изработване правилник за провеждане на ПС. 

- Формиране на система от морални стимули, изготвяне на етичен кодекс. 

Срок на изпълнение: месец октомври 2019г. 

 

                     Отговорник: Директор и 

 Комисия за определяне на диференцираното заплащане 

 

Дейности 4. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

- Активна комуникация между класния ръководител и другите 

преподаватели с цел повишаване на успеваемостта и подобряване на 

дисциплината на учениците. 

- Създаване на обща база данни на учебни и помощни материали по 

степени и МО. 

- Мултиплициране на придобитите знания на семинари и 

квалификационни обучения. 

- Реализиране на общи проекти съвместно на няколко дисциплини. 

- Да се провеждат информационни срещи в МО за разясняване на новите 

нормативни документи. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Председатели на МО и учители 

 

 

 

Дейности 5. Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от 

учители-специалисти.Осигуряване на консулрации за изявени ученици и 

ученици нуждаещи се от допълнителна помощ за овладяване на учебния 

матерал. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Учителите 

 

Дейности 6. Организация и планиране на урока. 

Учителите трябва да притежават достатачни умения при планиране на 

урока, да проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от 

промени в плановете си, за да отговарят на 

образователните потребности на групи или отделни ученици. 

 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Учителите 



 

Дейности 7. Използване на разообразни форми за проверка на знанията, 

уменията и компетентностите на учениците . Учителят трябва да използва 

разнообразни форми за проверка и оценка, които са: устни, тестови и други 

писмени и практически форми. 

 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Председатели на МО 

 

Дейности 8. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на  

знанията, уменията и компетентностите на учениците. Учителят трябва да 

има точни и ясни критерии за формиране на изпитните въпроси и за 

оценяване, като предварително е информирал учениците за тях. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Председатели на МО 

 

Дейности 9. Развиване на позитивно отношение учител-

ученик.Откликване на въпроси и проблеми от едната и другата страна. 

 

Срок на изпълнение: целогодишно 

 

 

Дейности 10. Учениците  в учебния процес. 

За повишаване интереса и мотивацията на учениците е удачно те да вземат 

дейно участие в учебния процес, като се превърнат от обект в субект на 

този процес, т.е. да бъдат поставени в центъра на цялостната педагогическа 

дейност в училищната общност. Това може да се реализира чрез: 

- възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в 

активна част; 

- работа по проекти, при което сами да изследват и стигат самостоятелно 

до изводи и решения; 

- практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

използаването на методите за учене чрез действие; 

- създаване на умения за работа в екип, чрез групови задачи, проекти и др. 

- създаване на умения на учеиците за самооценка, самоанализ и 

самоконтрол. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Председатели на МО, 

 Педагогически съветник, Ученически съвет 

Дейности 11.  Политики за подкрепа на гражданското, здравното и 

интеркултурното образование.Инициативи и участие на ученици във 

вземане на решения, чрез подходящи за възрастта им практики: 

- поощряване на публичните изяви на учениците; 



- форми на ученическо представителство и самоуправление; 

- доброволчески дейности в и извън училище; 

- поддържане на училищни медии с активното участие на учениците; 

- осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по 

училищния живот от страна на учениците; 

- училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда; 

- празничен национален календар; 

- екологичен календар с международните дати, свързани с опазване на 

околната среда; 

- форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията; 

- организиране на изложби, конкурси, вътрешноучилищни олимпиади и 

викторини; 

- развиване и поддържане на физическа дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот; 

- възпитаване и изграждане в дух на родолюбие, инициативи свързани с 

миналото и фолклорните традиции; 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Директор, Председатели на МО,  

Педагогически съветник, Класни ръководители, 

 преподаватели по Изобразително изкуство и Музика, Ученически съвет 

 

Дейности 12. Затягане мерките за присъствие на учениците. Да се търси 

активна комуникация и съдействие между учители, родители, медицински 

персонал. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Директор, Родители  

Дейности 13. Ефективни мерки за поддържане на 

дисциплината.Учениците трябва да спазват правилата описани в 

Правилника на училището за учебната 2019/2020гПри неспазване на 

съответните правила трябва да се приложат предвидените в него мерки. 

Срок на изпълнение: целогодишно 

Отговорник: Директор,Класни ръководители, 



Педагогически съветник 

Дейности 14.АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ 2019/2020Г ПО ОПРЕДЕЛЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ 

КРИТЕРИИ.  

Срок на изпълнение: Юни 2020г 

 

Дейности 15.Анализ на резултатите от предприетите мерки за по –висока 

ефективност на преподаване и резултатите на учениците  

 

Срок на изпълнение: Юни 2020г 

 

 

   
 

 
 

 

Програмата е отворена за допълване, актуализация и промяна в резултат на 

възникнали обективни обстоятелства. 

 

   Дата: 03.09.2019г. 

       Град Шабла 
 


