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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Качественото образование дава възможност на хората да развиват всички свои 

качества и умения за постигане на потенциала си като човешки същества и членове на 

обществото. В този смисъл образованието е в основата на квалифицирана работна ръка и 

творческата общност. Училищното образование следва да подготвя по-иновативни и 

креативни ученици, които да могат да работят съвместно с други хора, за да бъдат 

успешни в бъдещата си професионална реализация. 

Новата концепция в Закона за предучилищното и училищното образование изисква 

положителни промени в следните области: 

- управление на образованието - децентрализация и гарантирано участие на 

гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за 

развитие на образованието; планиране на достатъчно ресурси за образование; 

- образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна 

образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени 

задължителни знания и умения; практическа насоченост на учебното съдържание; 

привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; 

измерими образователни резултати; широко навлизане на нови информационни и 

комуникационни технологии; 

- педагогически специалисти - целенасочени политики в областта на 

квалификацията на педагогическите специалисти и разпространението на ефективни 

педагогически практики; 

- мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на образователните 

постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и училището. 

В отговор на поставените изисквания за повишаване качеството на образованието 

ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“", гр. Пловдив през учебната 2019/2020 година чрез 

анализ, оценка, планиране и мониторинг насочва усилията си към система от мерки за 

повишаване на качеството на образованието в следните ключови области: 

• учители 

• класна стая 

• училищна среда 

• заинтересовани страни 

• мониторинг 

 

            МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Ключови 

области 

Мерки Отговорник Срок 

Педагогически 

специалисти 

Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти чрез 

участието им във 

вътрешноинституционална 

квалификация и квалификация на 

педагогическите специалисти чрез 

обучения по програми на 

специализирани обслужващи звена, 

на висши училища и научни 

организации и по одобрени 

програми от Информационния 

регистър на 

Н. Тодорова, Заместник- 

директор по УД 

Членове на Комисия за 

квалификационна дейност 

През учебната 

година 



 

 

 одобрените програми за 
повишаване квалификацията 

  

 Наставничество на педагогически 

специалисти, постъпили за първи 

път на работа в системата на 

предучилищното и училищното 

образование; назначени за първи 

път на нова длъжност; за заемащи 

длъжност, която е нова за системата 

на предучилищното и училищното 

образование; за заемащи длъжност 

след прекъсване на учителския си 

стаж по специалността за повече от 

две учебни години; при промяна на 

учебните планове и учебните 

програми в училище 

Директор 

НХ. Тодорова, Заместник- 

директор по УД 

Педагогически 

специалисти, определени за 

наставници 

През учебното 

време 

 Екипна работа на педагогическите 

специалисти при разработване на 

учебни програми, система от 

качествени показатели за 

установяване на резултатите от 

изпитванията на учениците от 1 - 3 

клас, критерии за оценяване на 

постигнатите резултати от 

обучението по учебни предмети или 

модули в съответствие с 

държавните образователни 

стандарти и др. 

Председатели на екипи за 

осъществяване на 

училищното образование, 

определени със заповед на 

директора 

През 

учебното 

време 

 Прилагане на техники, стратегии и 

методи на преподаване и учене, 

поставящи ученика в активна 

позиция 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Прилагане на разнообразни форми, 

вкл. инструменти и приложения от 

ИКТ, за установяване на 

резултатите от изпитванията и 

изпитите за балансирана оценка 

/формални, неформални, вътрешни, 

външни форми на оценяване, 

самооценяване и взаимно 

оценяване/, използват различни 

диагностични, образователни и 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 



 

 Прилагане на ефективни модели за 

мениджмънт на дисциплината 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Прилагане на интерактивни методи 

на преподаване и учене 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Прилагане на единни педагогически 

изисквания и критерии за оценяване 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Извършване на дейности за 

получаване на обратна връзка при 

обучението в класна стая с цел 

установяване степента на 

разбирането 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Изграждане на умения у учениците 

за самооценяване чрез използване 

на адекватни критерии и показатели 

(аргументирано устно и писмено 

оценяване, направляване на 

учениците да преценяват и 

самооценяват, за да знаят какво 

трябва да развият у себе си) 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

Училищна среда Осигуряване на приобщаващо 

образование на децата и учениците 

в училищното образование и 

реализиране на дейности за 

предоставяне на подкрепа (обща и 

допълнителна) за личностно 

развитие на децата и учениците. 

Й. Златанова, 

Педагогически съветник 

През учебното 

време 

 Създаване на условия за 

консултиране на ученици по учебни 

предмети чрез ранно оценяване на 

потребностите и превенция на 

обучителните затруднения 

Директор, ЗД по УД, 

педагогически 

специалисти 

М. септември- 

м. октомври 

 Осигуряване на условия за 

целодневна организация на учебния 

ден 

Директор, ЗД по УД, 

педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Създаване на условия за включване 

на учениците в 

Й. Златанова, С. 

Войводова, Д. Дайова, Л. 

Джамбова,Т. Цанкова 

През учебното 

време 



 

 олимпиади, състезания, конкурси и 

др. 

  

 Разработване на проектни 

предложения по национални, 

европейски и други международни 

програми и проекти, касаещи 

включването на учениците в 

допълнителни форми на работа за 

личностно развитие 

ЗД по УД, Председатели на 

МО 

През учебното 

време 

 Модернизация на физическата 

среда, библиотечното и 

информационно осигуряване 

Директор, ЗД по УД През учебното 

време 

 Превенция на училищния тормоз, 

проблемното поведение и подкрепа 

на гражданско, здравно, екологично 

и интеркултурно образование 

П. Костова, Педагогически 

съветник 

През учебното 

време 

 Осигуряване на възможности за 

консултиране на ученици и 

родители по проблеми, свързани с 

поведение, взаимоотношения, 

личностно-интелектуално развитие 

, П ЗД по УД едагогически 

съветник 

През учебното 

време 

 Публичност и популяризиране на 

постиженията на учениците 

Директор, ЗД по УД, , 

педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Създаване на условия за безопасна 

и здравословна училищна среда 

Директор, ЗД,АСД През учебното 

време 

Заинтересовани 

страни 
Създаване на условия за активно и 

демократично функциониране на 

Обществен съвет, родителски 

съвети на ниво паралелка и 

Училищно настоятелство 

Директор, ЗД по УД, , 

педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Създаване на условия за ученическо 

самоуправление чрез което 

учениците участват в училищния 

живот и в организационното 

развитие на училището (ученически 

съвет, ученическо самоуправление 

на 

Директор, ЗД по УД, , 

педагогически 

специалисти , 

Педагогически съветник; 

Класни ръководители 

През учебното 

време 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН" ГРАД 

ПЛОВДИВ 

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели: 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

1.1. Брой педагогически специалисти, повишили квалификацията си и прилагащи 

наученото в класната стая; 

1.2. Брой педагогически специалисти, за които е организирана и проведена въвеждащата 

квалификация чрез наставник; 

1.3. Разработени и утвърдени учебни програми, годишни тематични разпределения, 

система от качествени показатели за установяване на резултатите от изпитванията на 

учениците от 1 - 3 клас, критерии за оценяване на постигнатите резултати от обучението 

по учебни предмети или модули в съответствие с държавните образователни стандарти и 
др.; 
1.4. Брой уроци, представящи техники, стратегии и методи на преподаване и учене, 

поставящи ученика в активна позиция; 

1.5. Брой педагогически специалисти с портфолио; 

1.6. Брой номинирани/наградени педагогически специалисти; 

2. КЛАСНА СТАЯ 

 ниво паралелка)   

 Реализиране на дейности и форми 

на сътрудничество за осигуряване 

на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост 

партньорство между преките 

участници в училищното 

образование 

Педагогически 

специалисти 

През учебното 

време 

 Осъществяване на партньорство с 

висши училища, институции в 

системата на предучилищното и 

училищното образование, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органи за 

местно управление, Агенцията за 

закрила на детето и структурите на 

полицията, читалища, 

неправителствени организации и 
др. 

Директор, ЗД по УД,  

Педагогически съветник 

През учебното 

време 

Мониторинг Изграждане на система за 
ефективен текущ мониторинг 

Директор, ЗД по УД През учебното 

време 

 Изграждане и прилагане на система 

за самооценка на институцията в 

съответствие с ДОС за управление 

на качеството в институциите 

Директор, ЗД по УД През учебното 

време 



2.1. Брой класни стаи с обособени зони с различни функции и за различни дейности; 

2.2. Брой модели за мениджмънт на дисциплината, преодоляващи проблемно поведение на 

учениците; 

2.3. Брой уроци, представящи интерактивни методи на преподаване и учене; 

2.4. Повишен среден успех на учениците от съответната паралелка; 

2.5. Повишени резултати от Национално външно оценяване. 

3. УЧИЛИЩНА СРЕДА 

3.1. Брой ученици, подобрили образователните си резултатите в резултата на работата на 

екипите за обща подкрепа; 

3.2. Брой ученици, подобрили образователните си резултатите в резултата на консултации по 

учебни предмети; 

3.3. Осигурена целодневна организация на учебния ден за желаещите; 

3.4. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН и 

състезания и конкурси от календара на МОН; 

3.5. Брой участници и класирани на призови места на международни, национални и 

регионални състезания, конкурси, олимпиади и др.; 

3.6. Брой класни стаи/кабинети с подобрена физическа среда; 

3.7. Брой проведени инициативи, свързани с превенцията на училищния тормоз, проблемното 

поведение и подкрепа на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

4. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

4.1. Сформиран и действащ Обществен съвет; 

4.2. Сформирано и действащо Училищно настоятелство (брой съвместни инициативи); 

4.3. Сформирани и действащи родителски съвети (брой съвместни инициативи); 

4.4. Сформиран и действащ Ученически съвет и ученическо самоуправление на ниво 

паралелка (брой инициативи); 

4.5. Брой педагогически специалисти, активни използващи електронния дневник; 

4.6. Брой осъществени партньорства с висши училища, институции в системата на 

предучилищното и училищното образование, териториалните органи на изпълнителната власт, 

органи за местно управление, Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията, 

читалища, неправителствени организации и др. 

5. МОНИТОРИНГ 

5.1. Брой планирани и проведени проверки от директор, заместник-директори. 

Мерките за повишаване на качеството на образованието в ОУ „Виктория и Крикор 

Тютюнджян“", гр. Пловдив са в съответствие с: 

1. Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО); 

2. Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО (публикуваните в Държавен 

вестник към момента) 

3. Стратегията за развитие на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“", гр. Пловдив през 

следващите 4 години; 

4. Планът за действие и финансиране, приложение към Стратегията 

5. Спецификата и статута в приоритетите на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“", гр. 

Пловдив 

Мерките са отворени за допълване и промяна в резултат на възникнали обективни 

обстоятелства. 
 

 



8 
 

Мерки за подобряване качеството на образованието 
 

 

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. Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учители-специалисти. 
1.5. Организация и планиране на урока. 
1.6. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 
1.7. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 
1.8. Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

2. Мерки свързани с учениците. 

2.1. 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 недопускане на слаби резултати от  учениците. 

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 

2.7. Взаимообучителна метода. 

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

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

3. 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 и национални програми и проекти. 

3.7. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

3.8. Ефективно взаимодействие училище-семейство. 

3.9. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Виктория и Крикор 
Тютюнджян“ Пловдив се основават на: 

- Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; 
- Държавните образователни стандарти;  
- Стратегия за развитие на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловди 
- План за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г. на ОУ „Виктория и Крикор 

Тютюнджян“ Пловдив  

1. Повишаване на квалификацията на преподавателите. 

Прилагане на План за квалификационна дейност за учебната 2019 /2020г. на ОУ „Виктория 
и Крикор Тютюнджян“ Пловдив  

Срок на изпълнение: целогодишен 
Отговорник: Комисия по квалификационна дейност 

2. Повишаване мотивацията на учителите. 
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Учителите трябва да се мотивират да насърчават ученците да работят самостоятелно, да 
прилагат по-голям контрол върху овладяването на материала 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. 

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 
Отговорник: Директор, Зам. -директор по учебна дейност и Комисия за определяне на 

диференцираното заплащане 

 

3. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

- Активна комуникация между класния ръководител и другите учители или учители 

ЦОУД в начален етап 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 от председателите на МО за разясняване на 

новите нормативни документи. 

 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Председатели на МО и главния учител 

 

4. 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:  Пед. съветник и Зам.- директор по учебна дейност 

 

5. Организация и планиране на урока. 

Учителите трябва да притежават достатъчни 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: Зам.- директор по учебна дейност 

6. 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 
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7. 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 

8. Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

Откликване на въпроси и проблеми от едната и другата страна. 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Педагогически съветни 

МЕРКИ СВЪРЗАНИ С  УЧЕНИЦИТЕ 

1. Активна страна 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 използването на 

методите за учене чрез действие; 

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

- създаване на умения на учениците за самооценка, самоанализ и самоконтрол. 

 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Председатели на МО, Педагогически съветник, Ученически съвет 

 

2. 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 самоуправление;  

- доброволчески дейности в и извън училище;  

- поддържане на училищна медия 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 и такъв на етносите;  

- 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; 

- изготвяне на Етичен кодекс на училището от самите ученици, с помощта на 

педагогическия и обществения съвет; 
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- възпитаване и изграждане в дух на родолюбие, инициативи свързани с миналото и 

фолклорните традиции на българската и арменската общност; 

- празници на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив – Откриване на учебната 

година, Ден на будителите, Празник „Нашият чуден свят“, Ден на отворените врати, 

Празници на буквите в първи клас ; Ден на славянската писменост и култура (24 май), 

спортни празници, Закриване на учебната година,  

Осигуряване на всеки ученик на добра степен на функционална грамотност  
 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник:  Директор, Председатели на МО, Педагогически съветник, Класни 

ръководители, Главен учител и учители по БЕЛ, по Изобразително изкуство и Музика, 
Ученически съвет 

 

3. Обратна връзка с учениците. 

За да се определят трудностите при изучаване на учебния материал е удачно да се търси и 
мнението на учениците. Това може да стане чрез периодично организиране на анкети или 
беседи с учениците, които да изразят становището си спрямо: 

- трудността на материала; 

- достатъчност на часовете за упражнение; 

- затрудненията, които са изпитвали; 

- методи на обучение; 

- предимства на учебния план; 

- недостатъци на учебния план; 

- др. 

По този начин, учителят ще се ориентира по-лесно за индивидуалните потребности на всеки 
клас. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Председатели на МО, Педагогически съветник 

 

4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик. 

Това се постига чрез работа в екип, поставяне на общи задачи и в извънкласни форми. 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Учители; Педагогически съветник 
 

5. Затягане мерките за недопускане на отсъствия по неуважителни причини на 

учениците. 

Да се търси активна комуникация и съдействие между учители, родители, медицински 
персонал, пед. съветник и учители ЦОУД.  

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам.-директор по УД, Родители /Училищно настоятелство 

6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 

Учениците трябва да спазват правилата описани в Правилника на училището. При 
неспазване на съответните правила трябва да се приложат предвидените в него мерки. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Класни ръководители, Училищен Координационен съвет 

7. Взаимообучителна метода. 
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Осигуряване възможност и насърчаване на учениците да се подпомагат един друг. Това се 
реализира, чрез екипни задачи, работа по общи проекти, консултации между ученици. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Председатели на МО 

 

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

За да се отговори на  индивидуалните потребности на учениците се прилагат следните 
форми на обучение: дневна, самостоятелна, индивидуална. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам. -директор, Педагогически съвет 

 

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

Това да се реализира чрез морални и материални стимули. 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Педагогически съвет 

 

МЕРКИ СВЪРЗАНИ С  УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИ 

1. Подобряване на МТБ. 

Осигуряване на подходяща материално-техническа база, която да отговаря на съвременните 
изисквания.  

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор 

 

2. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес. 

Достъпа до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна и все по-
важна част от достъпа до образование. Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище  
оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам.- директор , Комисия по квалификационна дейност 
 

3. Осигуряване на интерактивно обучение. 

Осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски, 
подходящ софтуер за обучение. Прилагане на интерактивни методи, като: ситуационни 
(симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, 
беседи, дискусии). 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам. -директор, Комисия по квалификационна дейност 
 

4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на 

образованието и обучението в училище. 

Наличие на вътрешна система за осигуряване качеството и тя да функционира ефективно – 
да се отчитат резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират 
предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Педагогически съветник, Председатели на МО 

5. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 



13 
 

Мерки за подобряване качеството на образованието 
 

Това се реализира чрез мерки заложени в Плана за превенция на насилието и превенция на 
ранното отпадане, в Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
ученици от уязвими групи, както и своевременно уведомяване и работа с  родители. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Училищен Координационен съвет 

6. Реализиране на училищни и национални  програми и проекти. 

Продължаване на дейностите по националните програми, проекти и инициативи: 

6.1. Националните програми: 

- Национална програма „ Ученически олимпиади и състезания“; 

Активно търсене и участие в бъдещи програми, проекти и дейности; 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам. -директор 
 

7. Активно взаймодействие с Училищното настоятелство. 

Училищното настоятелство трябва да има съществен принос в осигуряването на 
допълнителни финансови и материални средства, да подпомага и участва в дейности, 
организирани от училището, да се включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, 
наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, Зам. -директор 

8. Педагогическо взаимодействие училище-семейство. 

Изграждане на информационен кът с учебните планове, посочване на сайтове от които 
родителите да могат да се запознаят ДОС, с национални изпитни програми, с учебните програми 
за целия етап на обучение и с училищните учебни планове. Цялата информация за учебната 
документация да е налична на сайта на училището. Родителите да са информирани за 
планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт да проявяват интерес и да участват в 
организирането и провеждането им. 

Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор, РНИКТ 
 

9. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

Да се организират извънкласни форми на обучения на ученици. 
Срок на изпълнение: целогодишно 
Отговорник: Директор 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив 

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели: 

1. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИ 

1.1. Повишаване на общия успех на учениците. 

1.2. Резултати от Национално външно оценяване. 

1.3. Брой участници и класирани на областен  кръг на олимпиади на МОН. 

1.4. Заемане на призови места на национални състезания, конкурси и олимпиади. 

1.5. Прием на седмокласниците престижни средни училища 

2. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА 

2.1. Намален брой на допуснатите отсъствия; 

2.2. Намален брой наказани ученици; 
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3. УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

3.1. Брой участници в извънкласни обучителни дейности; 

3.2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет; 

3.3. Брой реализирани кампании и доброволчески дейности; 

3.4. Изготвен и действащ Етичен кодекс на учениците. 

4. ДРУГИ 

4.1. Брой учители повишили квалификацията си; 

4.2. Подобрена материална база в училището; 

4.3. Брой реализирани проекти. 

Планът за Мерки за повишаване качеството на образованието е приет на Заседание на 

педагогически съвет с Протокол  № 12/12.09.2019 

 


