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І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ВНАСЯНЕ НА 

ПОДОБРЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

УЧИЛИЩЕТО 

 

         Мерките за повишаване на качеството на предоставяното  образование в СЕУ ”Св. Паисий 

Хилендарски”, град Дупница се основават на:  

Правна рамка на ЕС 

• Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12.02.2001 г. за европейско 

сътрудничество при оценяване качеството на училищното образование 

• Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009 г. за приемане на 

Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното 

образование и обучение 

Национална правна рамка 

•   Закон за предучилищното и училищното образование 

•   Закон за професионалното образование и обучение 

• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България /2021 – 2030/ 

•   Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план  

•   Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

•   Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка  

•   Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка  

•   Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование  

•  Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  

• Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование  

• Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала  

• Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала 

• Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

• Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

• Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти 

• Наредба за приобщаващото образование 

• Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

• Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

• Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 



 

• Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното 

образование от 2020 г. 

• Областни и общински стратегии   

Институционални документи 

• Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране.  

• Етичен кодекс на училищната общност 

• Правилник за дейността на училището 

• Правилник за вътрешния трудов ред 

• Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

• Правилник за документооборота  

• Годишен план за дейността на училището, в т.ч. и План за квалификационната 

дейност. 

• Училищен учебен план 

• Седмично и дневно разписание 

• Правилник/Правила и план за дейността на ученическото самоуправление  

• Програма за занимания по интереси 

• Програма за превенция на ранното напускане на училище 

• Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

• Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

• Програма за наставничество 

• Програма за работа с родители  

• Правила за условия и ред за получаване на стипендии от учениците 

• Правила за работата на ученическия съвет на ниво паралелка, клас, училище 

• План за дейността на педагогическия съвет 

• План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 

• График на консултации по учебни предмети 

• Щатно разписание (длъжностно  и поименно) 

• Вътрешни правила за работна заплата 

• Правила за организация на пропускателния режим 

• Правила за работа с информационни системи и технологии 

 

II. СЪЩНОСТ 

 

     Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните от 

училището публични образователни услуги с нормативните изисквания и с 

очакванията на потребителите на тези образователни услуги (ученици, родители, 

работодатели, др. заинтересовани страни).  

     Мерките за повишаване на качеството на образованието включват анализиране, 

планирането (прогнозиране, проектиране), изпълнение, контрол на постиженията от 

гл. т. на заложените цели и достигнатите резултати, както и отчитане на дейностите в 

процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците и на управление на 

институцията чрез внасянето на подобрения в организацията на работата и 

повишаване на образователните резултати на учениците.  

     Качеството на образованието предполага изпълнение на политики и дейности, 

насочени към подобряване на образователните резултати на учениците и управление 

на процеса на развитие на училището. За постигане на по-високо качество на 



 

обучението, възпитанието и социализацията е необходимо разработване и приемане 

на политики и дейности, с конкретни мерки за: 

- подобряване на процеса на преподаване 

- оптимизиране на вътрешната система за оценяване постиженията на учениците 

- отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик 

- приобщаване на ученици със специални образователни потребности и/или в риск 

- мотивиране и задържане на ученици и превенция на отпадането 

- взаимодействие между участниците в образователния процес 

- повишаване на професионалните умения и компетентности на педагогическите 

специалисти 

- управление на човешките, материални и финансови ресурси 

- взаимодействие със заинтересованите страни и др. 

     Успешното прилагане и изпълнение на приетите мерки води до реализиране на 

политиките и целите, определени в Стратегията за развитие на училището и в плана 

за действие и финансиране към нея.   

     Подобряване качеството на образованието е процес на целенасочено въздействие 

върху резултатите от образователния процес и от управлението на институцията. 

 

     Усъвършенстването на организацията и провеждането на образователния 

процес и повишаването на резултатите на учениците предполага приемане на мерки 

за ефективно:  

- организиране и провеждане на урок, занимание, самоподготовка в процеса на 

обучение (стратегии, методи, подходи, техники на преподаване) 

- установяване и измерване на постигнатите образователни резултати, нивото на 

подготвеност и напредъка на учениците по учебен предмет или модул от 

общообразователната, разширената, профилираната, специализираната и 

професионалната подготовка, както и от външни оценявания, ДЗИ, държавни изпити 

за придобиване на професионална квалификация, проследяване и анализиране на 

нивото на формиране на основните ключови компетентности 

- взаимодействие между факторите и условията, от които зависи личностно развитие на 

учениците – осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, развитие на умения за 

учене, самооценка, самокритичност, самоусъвършенстване и работа в екип в процеса 

на взаимодействие 

- възпитание и социализация в образователния процес – планиране и реализиране на 

дейности за изграждане на позитивен организационен климат,  за утвърждаване на 

позитивна дисциплина и за развитие на училищната общност (занимания по интереси, 

форми на ученическо самоуправление, взаимодействие с други институции с цел 

формиране на социални и граждански компетентности и умения за подкрепа на 

устойчивото развитие) 

- изпълнение на планираните дейности по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца/ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (отчитане на отсъствия, отпаднали и 

реинтегрирани, предложени семейни помощи), както и на дейностите по превенция, 

интервенция и компенсиране на тормоза и насилието 

- удовлетвореност на участниците в образователния процес от постигнатите резултати 

и участие в набелязването на политики за подобряването им 

 

 



 

Управлението на институцията включва разработване на политики и набелязване 

на мерки и дейности, насочени към: 

- устойчиво развитие на училището 

- ефективно и ефикасно управление на ресурсите 

- изграждане на безопасна и достъпна физическата среда и обновяване и обогатяване 

на материално техническата база 

- формиране на организационна култура за съхранение на институционалните ценности 

и традиции; за изграждане на системата от символи и ритуали; за приемане и 

прилагане на Етичен кодекс на училищната общност и правила за поведение; за 

измерване ефективността от прилагането на мерки и санкции за нарушението им 

- взаимодействие между участниците в образователния процес (педагогически 

специалисти – ученици – родители), както и активно взаимодействие на всички 

заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на 

институцията (финансиращ орган, базово предприятие, РУО, обществен съвет, 

училищно настоятелство и др.) 

- удовлетвореност от стила на управление. 

     Внасянето на подобрения в работата на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница се извършва чрез изпълнение на плана за действие към Стратегията за 

развитие на институцията, в който са включени предложените от училището цели и 

мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование. Измерването  и 

оценяването на достигнатото ниво на качество на образованието включва събиране, 

обработване и анализиране на информация за резултатите. 

     Определянето и постигане на целите на институцията е отговорност на ръководния 

екип (директор и заместник-директори), което е и част от управленската им 

отговорност. Системният и последователно осъществяван вътрешен контрол от 

страна на директора и на заместник-директорите е средството за постигане на целите.  

 

 III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. Законосъобразност, прозрачност и демократичност в процеса на повишаване на 

качеството на образованието 

2. Автономност при определяне на институционалните политики 

3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

образование и обучение в институцията 

4. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик 

5. Постигане на високи резултати в процеса на обучение чрез целенасочени дейности 

6. Ефективно разпределяне, използване и управление на финансовите, материалните 

и човешките ресурсите 

7. Ползотворно сътрудничество между всички участници в образователния процес; 

8. Прилагане на доказани добри педагогически практики 

9. Ясно разпределяне на отговорностите за постигане на високо качество на 

образованието 

10. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и на организацията на 

образователния процес, последователност и приемственост при прилагане на 

добри педагогически практики  

11. Удовлетвореност на всички участниците в процеса на образованието 



 

12. Прозрачност, информираност и удовлетвореност на участниците в образователния 

процес (педагогически специалисти, ученици и родители) 

13. Партньорство, ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички 

участници в процеса на обучението и образованието. Ориентираност на 

образованието и обучението към изискванията и потребностите на 

заинтересованите страни 

 

IV. ВИЗИЯ НА СЕУ ”СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,  ГРАД ДУПНИЦА 

 

      Високото качество на обучението налага училището като привлекателна 

образователно-възпитателна и културна институция в района. 

      Осъзнава мисията си да обучава и възпитава според държавните образователни 

стандарти в духа на българските традиционни ценности и общите човешки и 

демократични стойности на обединена Европа. Развива отговорността, 

индивидуалността и творческите заложби на всички ученици, които да посрещат 

предизвикателствата на своето време, да избират решения и поемат отговорността 

за своя избор. 

      Професионализмът  и отговорността  на  педагогическия  колектив допринасят 

за постигане на високи резултати в ОВП, което извежда училището на едно от 

водещите места в областта на НВО и ДЗИ. 

 

                  Приоритетни направления 

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование и възпитание от 

училището 

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

3. Утвърждаване  на училището като иновативен център 

4. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание  

5. Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи деца. 

6. Постигане  на високи резултати от вътрешно и външно оценяване, както и на 

държавни зрелостни изпити 

7. Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители 

на местната общност 

8. Подобрение във външната и вътрешната среда на училището 

 

V. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

            1. Планиране и реализиране на училищен и държавен план-прием 

            2. Осъществяване на плавен преход и ефективна обратна връзка между всеки етап от  

            училищното образование и проследяване на постигнатото ниво на постиженията на            

            учениците 

            3. Изграждане на постоянни и временни комисии за планиране и реализиране на  

                основните направления в дейността на училището 

4. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 

образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците 

чрез привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на Закона 

за предучилищното и училищното образование и държавните образователни 

стандарти: 

- Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

- Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование,  



 

възпитание и социализация 

- Осъществяване на обучение по учебни планове за профили, съобразно  

потребностите и интересите на учениците и възможностите на училището  

5. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование: 

- Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание 

- Ритуализация на училищния живот 

- Утвърждаване на ученическото самоуправление 

- Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

- Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

- Подкрепа на личностното развитие на учениците 

6. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа (обща и допълнителна) 

за личностното развитие на учениците: 

- Своевременно идентифициране на дефицитите в обучението на учениците 

и реализиране на консултации и индивидуална и допълнителна работа 

- Диференциран подход в обучението – работа с изоставащи и напреднали 

ученици 

- Създаване на условия за изяви и повишаване качеството на публичните 

изяви на учениците 

- Занимания по интереси 

- Целодневна организация на учебния процес 

- Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение 

- Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

- Кариерно консултиране и ориентиране на учениците 

- Обновяване и обогатяване на материалната база 

7. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите специалисти 

8. Взаимодействия с родители и със заинтересовани страни, партньорски 

организации и институции 

9. Разработване и прилагане на система за поощрения с морални и материални 

награди 

10. Определяне на свои символи и ритуали, в съответствие с принципите на 

национална идентичност и култура, както и свое облекло с отличителни 

елементи/знаци 

11. Участие в международни програми и проекти, подпомагащи дейността в областта 

на училищното образование 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образователен процес 

 

        

      Показатели 

                

           Дейности 

Доказателствен 

материал 

(документи на 

училището) 

Осигуряване на 

качествено и 

ефективно обучение 

1. Планиране на балансиран 

училищен и държавен прием  

2. Оптимизиране на училищните 

учебни планове 

3. Планиране, организация и 

провеждане на урок, 

самоподготовка, занимания по 

интереси 

4. Използване на методи, подходи и 

техники на преподаване в 

зависимост от учебния предмет, 

целите, задачите и конкретните 

дейности, съобразени с възрастта и 

равнището на подготовка на 

учениците 

5. Подготовка и използване на ИКТ, 

дидактически материали, помагала 

и др.  

6. Представяне на педагогическото 

майсторство на учителя: 

предшестващ опит, уменията да 

планира, организира и управлява 

процеса на обучение, както и да 

измерва и оценява резултатите на 

учениците 

7. Прилагане на диференциран подход 

за обучение с цел подпомагане на 

ефективно учене според 

индивидуалните различия и 

способности на учениците 

(различни когнитивни силни и 

слаби страни, различна степен на 

интелектуални възможности); 

различни личностни и емоционални 

характеристики; различен стил на 

учене; различна степен на 

мотивация и интереси 

- заповеди за 

утвърждаване и за 

реализиране на 

училищен и 

държавен план- 

прием 

- училищен учебен 

план 

- дневно разписание 

(Началото на 

учебния ден, 

продължителността 

на часовете и на 

почивките между 

тях) и седмично 

учебно разписание 

- планове на уроци, 

занимания по 

интереси, 

учебна/производстве

на практика 

- програма за 

занимания по 

интереси 

- график на 

консултации по 

учебни предмети, 

които се провеждат 

извън редовните 

учебни часове, 

утвърден със 

заповед 

- констативни 

протоколи от 

осъществен контрол 

от директор, 

заместник-директор, 

РУО 

- доклади от 

инспекции на НИО 

Установяване и 

измерване на 

1. Осъществяване на всеки етап от  

 

- електронен дневник 

лични картони 



 

постигнатите 

образователни 

резултати, нивото на 

подготвеност и 

напредъка на 

учениците 

отчитане и анализиране на текущи, 

срочни и годишни оценки по учебен 

предмет или модул от 

общообразователната, 

разширената, профилираната, 

специализираната  подготовка 

2. Съпоставяне с резултатите от               

външни оценявания и ДЗИ 

3. Анализиране на резултатите от           

участие в конкурси, състезания, 

олимпиади и др.  

4. Проследяване и анализиране на  

нивото на формиране на основните 

ключови компетентности у 

учениците 

5. Използване на различни видове и  

форми на оценяване 

6. Прозрачност и обективност в  

процеса на оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците 

7. Мотивиране на учениците, 

поощряване на напредъка и 

постиженията им 

- резултати от 

контролни и класни 

работи, срочни и 

годишни оценки 

- анализи на 

резултати от участие 

на ученици в НВО, 

ДЗИ, ДИ, както и от 

състезания и 

олимпиади 

- доклади от 

инспекции на НИО 

Взаимодействие 

между факторите и 

условията, от които 

зависи личностно 

развитие на 

учениците 

1. Осигуряване на обща подкрепа:  

превенция на обучителните 

трудности и ранно идентифициране 

на учениците в риск чрез проучване 

и оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, 

които биха довели до отпадане от 

училище 

2. Осигуряване на допълнителна  

подкрепа, вкл. чрез откриване и 

проследяване на развитието на 

ученици със СОП, в риск, с 

хронични заболявания и с изявени 

дарби и създаване на условия за 

тяхната изява на училищно и 

извънучилищно ниво 

3. Развитие на умения за учене у  

учениците 

4. Развиване на умения за  

самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване 

5. Развиване на умения за работа в  

екип в процеса на взаимодействие 

- Годишен план за 

дейността на 

училището. 

- План за 

квалификационна 

дейност.  

- Правилник за 

дейността на 

училището 

- Правилник за 

дейността на 

ученическото 

самоуправление 

- Програма за работа с 

родители 



 

 Възпитание и 

социализация в 

образователния 

процес 

6. Изграждане на позитивен 

организационен климат 

7. Утвърждаване на позитивна 

дисциплина. Изграждане и 

поддържане на училищна 

организационна култура чрез 

институционални политики в 

подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

8. Формиране на социални и 

граждански компетентности чрез 

урок, самоподготовка, занимания 

по интереси 

9. Насочване към участие в 

развитието на училищната общност 

10. Организиране и провеждане на 

дейности по превенция, 

интервенция и компенсиране на 

тормоза и насилието 

11. Подкрепа на процеса на  

взаимодействие с други институции 

с цел формиране на умения за 

подкрепа на устойчивото развитие 

12. Измерване ефективността от 

прилагането на мерки и санкции на 

учениците 

- Стратегия за 

развитие на 

училището с план за 

действие и 

финансиране 

- Програма за 

гражданско, 

здравно, екологично 

и интеркултурно 

образование 

- Правила за работата 

на ученическия 

съвет на ниво 

паралелка, клас, 

училище  

- Етичен кодекс на 

училищната 

общност 

- Правила за 

поведение на класа 

- План за превенция и 

интервенция на 

насилието и тормоза 

 

Изпълнение на 

планираните 

дейности по 

обхващане, 

включване и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на ученици в 

задължителна 

училищна възраст 

1. Непрекъснатост на процеса на 

отчитане на отсъствията, вкл. по 

уважителни причини, анализ и 

информиране на родителите, отдел 

„Закрила на детето“, дирекция 

„Социално подпомагане“, 

своевременно установяване на 

причините за отсъствия 

2. Системно взаимодействие с 

ангажираните институции и с 

родителите с цел мотивирането им 

за осигуряване на трайното 

присъствие на ученика в 

образователната институция 

3. Организиране и провеждане на 

дейности по превенция на 

отпадането, интервенция и 

компенсиране на отпадането от 

училище 

4. Подкрепа на процесите на 

обхващане и реинтегриранена 

- Програма за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище 

- Програма за 

предоставяне на 

равни възможности 

и за приобщаване на 

децата и учениците 

от уязвими групи 

- Правила за условия и 

ред за получаване на 

стипендии от 

учениците 

 



 

отпаднали от образователната 

система ученици 

5. Прилагане на процедурите по 

предоставяне в натура на 

отпуснатите семейни и социални 

помощи в съответствие с 

индивидуалните потребности на 

учениците 

Удовлетвореност на 

участниците в 

образователния 

процес от 

постигнатите 

резултати и участие 

в набелязването на 

политики за 

подобряването им 

1. Установяване удовлетвореността  

на учениците от предлаганото 

качество на образователния процес 

2. Установяване удовлетвореността  

на педагогическите специалисти от 

предлаганото качество на 

образователния процес 

3. Установяване удовлетвореността  

на родителите от предлаганото 

качество на образователния процес 

4. Установяване удовлетвореността  

на заинтересованите страни, вкл. 

партньорски работодателски 

организации от предлаганото 

качество на образователния процес 

- анкетни карти 

- въпросници 

- протоколи от 

заседания на 

педагогическия 

съвет 

 

Управление на институцията 

 

 

Показатели 

 

Дейности 

Доказателствен 

материал 

(документи на 

училището) 

Устойчиво развитие 

на училището 

Автономия при определяне на: 

- политики и на стратегически и 

оперативни цели за развитие на 

училището 

- устройството и дейността на 

институцията 

- профили и учебни планове 

- разпределяне на учебната програма 

в зависимост от потребностите на 

учениците за осигуряване на 

качествено образование 

- символи и ритуали в съответствие с 

принципите на националната 

идентичност и култура 

- отличителни знаци на училището; 

- участието в национални и 

международни програми и проекти, 

подпомагащи дейности в областта 

на образованието 

- Стратегия за 

развитие на 

училището и план 

за действие и 

финансиране 

- Отчет за 

изпълнението на 

Стратегията и 

плана 



 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

човешките и 

финансови ресурси 

Управление на човешките ресурси: 

- система за подбор и мотивация на 

персонала 

- система за повишаване на 

професионалната компетентност на 

персонала 

- насърчаване на постиженията и 

извеждане на добър педагогически 

опит 

- информационна осигуреност и 

регламентиране на дейността 

- изграждане на постоянни и 

временни училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните направления в дейността 

на училището 

- разработена система от критерии и 

показатели за оценка на дейността 

на педагогическите специалисти, 

обвързана с резултатите и 

постиженията 

- работно време, почивки и отпуски; 

- управление на финансовите 

ресурси 

- планиране на бюджета съобразно 

целите на Стратегията за развитие 

на училището 

- изградена система за финансово 

управление и контрол 

- спазване на принципите за 

законосъобразност, добро 

финансово управление, 

публичност, прозрачност, реалност, 

пълнота, контрол и др. 

- осигуряване на допълнителни 

средства за развитие на училището 

(програми и проекти) 

- Стратегия за 

развитие на 

училището и план 

за действие и 

финансиране 

- Правилник за 

дейността на 

училището 

- Длъжностно 

разписание на 

персонала 

- СФУК 

- Утвърден бюджет 

и отчети за 

изпълнението му 

- Вътрешни правила 

за работна заплата. 

- Годишния план за 

дейността на 

училището, в т.ч. и  

- План за 

квалификационнат

а дейност 

- План за дейността 

на педагогическия 

съвет. 

- Програма за 

наставничество 

Изграждане на 

безопасна и 

достъпна 

физическата среда и 

обновяване и 

обогатяване на 

материално 

техническата база 

1. Управление на материално-

техническите ресурси и 

осигуряване на обновяване и 

модернизиране на материално 

техническата база 

2. Подобрения във външната среда: 

- поддръжка на  състоянието на 

външната среда 

- поддръжка на зелените площи и 

двора на училището 

3. Подобрения във вътрешната среда: 

- Стратегия за 

развитие на 

училището с план 

за дейности и 

финансиране 

- Правилник за 

дейността на 

училището 

- Правилник за 

ЗБУТ 



 

- дългосрочно планиране на 

дейности за подобряване на 

средата, в която се работи –  стаи, 

кабинети, коридори 

- обогатяване на материалната база и 

подмяна на мебелировката – в 

класните стаи и кабинетите 

4. Поддържане постигнатото ниво на 

технологично развитие. Стремежът 

е изпреварващо предоставяне на 

учителите на съвременна  техника 

за осъществяване на интерактивно 

обучение 

5. Здравословни и безопасни условия 

на обучение и труд 

6. Създаване на ясни и ефективни 

вътрешни канали за достъп и 

разпространение на информация в 

училището 

7. Актуализиране    на   иновативните   

технологии   в   образованието 

8. Активно участие в електронната 

свързаност на образователните 

институции 

9. Развитие на безжичната 

инфраструктура /тип Wi-Fi 

свързаност/ на територията на 

училището 

10. Управление на електронните и 

информационни ресурси: 

- електронни уроци 

- електронен дневник 

- електронно седмично 

разписание и др. 

- Досие за пожарна 

безопасност 

- Правилник за 

документооборота 

- Правила за работа 

с информационни 

системи и 

технологии 

- Правила за 

организация на 

пропускателния 

режим 

Формиране на 

организационна 

култура 

1. Подкрепа за съхранение на 

институционалните ценности и 

традиции 

2. Изграждане на системата от 

символи и ритуали 

3. Приемане и прилагане на Етичен 

кодекс на училищната общност 

4. Измерване ефективността от 

прилагането на мерки и дейности за 

превенция и интервенция при 

тормоз и насилие 

5. Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейността на 

училището  

Етичен кодекс на 

училищната общност 



 

6. Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни 

форуми и в медийното 

пространство 

7. Подкрепа на инициативността и 

творческата активност на 

работниците и служителите 

8. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за 

адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 

насилие на агресия и насилие в 

училищна среда 

9. Изработване и приемане на правила 

за предотвратяване и решаване на 

конфликти 

Взаимодействие 

между участниците в 

образователния 

процес 

1. Създаване на благоприятна и 

толерантна атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ 

2. Взаимодействие с родителите 

3. Активно взаимодействие на всички 

заинтересовани страни 

(финансиращ орган, базово 

предприятие, РУО, др.) 

4. Реализиране на съвместни проекти 

с партниращи организации 

5. Ефективно работещи обществен 

съвет и настоятелство 

6. Делегиране на отговорности за 

изпълнение на дейности и 

постигане на целите на 

институцията 

- Годишен план за 

дейността на 

училището 

- Правилник за 

дейността на 

училището 

- Програма за 

работа с родители 

Удовлетвореност от 

стила на управление 

1. Установяване удовлетвореността  

на учениците от управлението на 

институцията 

2. Установяване удовлетвореността  

на педагогическите специалисти от 

управлението на институцията 

3. Установяване удовлетвореността  

на родителите от управлението на 

институцията 

4. Установяване удовлетвореността  

на заинтересованите страни 

анкетни карти, 

въпросници 

 

VІ. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ 



 

 

• Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

учителите, работещи в училището 

• Създаване на възможност за повишаване на професионално-

квалификационната степен за всеки член на педагогическия екип 

• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия 

• Насърчаване на новаторството и популяризиране на добрите практики. 

• Наставничество и успешна адаптация на новоназначените учители 

• Успешно разрешаване на конфликтни ситуации и проблеми в работната 

среда 

• Изготвяне и поддържане на професионално портфолио 

 

VІІ.  УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР 

 

• Работа по НП „Иновации в действие“ 

• Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии 

• Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение 

• Организиране „Ден на отворените врати” в училище 

• Изготвяне  и  издаване на информационни, рекламни и други видове табла, 

училищен вестник, рекламни материали и електронни информационни 

средства, поддържа се динамичен училищен сайт 

• Обмен на добри практики с иновативни училища 

 

VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ 

 

• Ефективна работа в толерантна училищна среда, независимо от етнически, 

социално-икономически и културни различия 

• Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата 

• Образователна подкрепа и приобщаващо образование на учениците със 

СОП, хронични заболявания и ученици от уязвими групи 

• Трайно задържане на изградените групи за целодневна организация на 

учебния процес 

• Изграждане на действаща система от консултации за учениците 

• Стимулиране участието на учениците в пресъздаването на традиции и 

обичаи на различните етноси 

• Разработване на система от мерки за превенция на отпадането от училище 

на ученици в задължителна училищна възраст 

• Развиване на умения за самокритичност, самооценка, 

самоусъвършенстване и за работа в екип 

 

ІХ. УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ 

 

• Поддържане на  мрежа за връзка с Интернет на всички класни стаи  и 

административни помещения на училището 



 

• Изграждане на подходяща среда за даровити ученици чрез   активното 

съдействие на педагогическата колегия 

• Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на 

различни нива – конкурси, пленери, състезания, олимпиади и други. 

• Информиране и мотивиране  на даровити деца за кандидатстване в 

програми с финансова подкрепа 

 

Х. ПОСТИГАНЕ  НА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО 

ОЦЕНЯВАНЕ, И ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 

• Водене на целенасочена дейност за мотивиране на учениците за ефективно 

и трайно учене 

• Работа с учениците върху развиване на умения  за самооценка на 

постигнатите резултати 

• Осъществяване процес на подготовка и обучение  на учениците в условия, 

водещи до ефективно учене и респективно до високи резултати 

• Провеждане на предварителни пробни изпити в училище с материали, 

доближаващи се до изпитните тестове от НВО и ДЗИ 

• Формиране на ключови компетентности  в контекста на резултатите от 

изследване на постиженията на учениците на PISA 

 

ХІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ И  ДРУГИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

 

• Повишаване на уменията за работа с родители 

• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка 

с   родителите на децата 

• Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на 

родителите за: 

- срещи с  учителите в определеното приемно време или в друго удобно за 

двете страни време 

- участие в родителските срещи 

- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им 

- консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист 

- запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на училището 

• Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя 

информация за успеха и развитието на учениците в образователно-

възпитателния процес 

• Консултиране на  родителите за възможностите и формите за допълнителна 

работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 

специалист, когато това се налага 

• Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и 

посещение на  културни институции 

• Ефективно работещи Училищно настоятелство и Обществен съвет 

 



 

ХП. ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

А. Подобрения във външната среда: 

• Поддържане на  състоянието на външната среда 

• Поддържане зелените площи 

• Поддържане на  двора на училището 

Б. Подобрения във вътрешната среда: 

• Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се 

работи –  стаи, кабинети, коридори 

• Обогатяване на материалната база и подмяна на мебелировката – в класните 

стаи, кабинети, учителската стая, коридорите (окачени тавани, ученически 

шкафчета и др.) 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

• Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на 

електронно съдържание 

• Създаване на ясни и ефективни вътрешни канали за достъп и 

разпространение на информация в училището 

• Актуализиране    на   иновативните   технологии   в   образованието. 

• Активно участие в електронната свързаност на образователните 

институции 

• Развитие на безжичната инфраструктура /тип Wi-Fi свързаност/ на 

територията на училището. 

• Осигуряване на техника за провеждане на часовете по компютърно 

моделиране (III – IV клас) 

 

ХІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

• Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати 

• По-добра организация на различните формите на обучение 

• Успешно участие във външното оценяване, ДЗИ и усъвършенстване на 

системата за вътрешно оценяване 

• Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие 

• Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично 

възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт 

• Постигане на положително отношение към училището и предлаганото 

училищно образование 

• По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, 

насочени към личността на ученика 

• Подобрена материална, физическа и информационна среда 

 

 


