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А  \ Утвърдил  : ~ ~~~~ , 
Дир~ ..  р  а  64 ОУ: 
Тереза  k ванова  

Мерки  за  повишаване  качеството  на  
образованието  2018/2019г. 

64 основно  училище  „Цар  Симеон  Велики" 

Общи  положения  

С  тези  мерки  се  цели  да  се  подобряват  непрекъснато  условията  и  редът  за  разработване  
на  ефективна  вътрешна  училищна  система  за  осигуряване  на  качеството  на  
образованието. 

Мерките  са  съобразени  с  принципите  и  изискванията  към  институциите  за  
усъвършенстване  на  процесите  за  управление  на  качеството. Също  така  важно  място  
заемат  показателите, условията  и  редът  за  измерване  на  постигнатото  качество. 

Качеството  на  образованието ~се-аеи  

Цели: 
1. Повишаване  на  качествено  и  ефективно  образование. 
2. Повишаване  качеството  за  самооценяване. 
3. Осигуряване  на  равен  досrьп  до  качествено  образование. 
4. Повишаване  на  изискванията  към  работата  на  учителя. 
5. Поетапно  въвеждане  на  интегрирано  обучение  на  деца  със  СОП. 
6. Предотвратяване  на  преждевременното  напускане  на  училище. 
7. Утвърждаване  на  училището  като  научно, културно  и  спортно  средище. 
8. Удовлетворяване  на  образователните  потребности  на  даровити  и  изоставащи  
ученици. 
9. Осъвременяване  на  традициите  във  възпитателната  дейност. 
10. Осигуряване  на  по-голяма  практическа  приложимост  на  обучението  и  
ориентирането  му  към  конкретни  резултати. 
11. Приемственост  между  всички  фази  от  обучението. 
12. Обединението  на  членовете  на  колектива  около  общи  идеи  и  ценности. 
13. Сътрудничество  в  колектива  на  училището  и  с  други  училища, стопански  
организации- партньори, родителска  общност, общественост  и  други. 
14. Стриктно  спазване  на  вътрешните  правила  на  училището. 



'.5. Всеобчrгrrlocr -- уч:изIиіцни•ге  ггазil3тk.I;Уiте  ца  бъдат  подчtZ f£енli на  местна; pгl-Нol.aл.S-Io 

аагаиана,.на  нива  и  в  съатветствие  с  гlогrиз•Iiки  гe иa С. 

,б. Г.риобпдаваие  на  уче.Iиците  със  сгlециа riни  абразова, erlr:i: rlгn•ребноv ги. 

Мерnи  за  ºхоиишаiване  ва  }~ачестисзто  ua образо~заиuето: 

- Утвърждаване  на  автаритета  и  поцпоlvгаrаliе  гГа  кариерl-1ота . развитие  на  учител s~: срat о  геz;.iи  в  

уч}}з}и1цето. Г.родъл.каицне/ tЭгiтимизираuе  структ;грата  / Е;а  r}зх•радена'I:a s•истема  за  ква.°Iицэ.I1:а£. 

~ ioE1ILIa8аиe ilсз  и3иСКАа.Ни5lта  hъМ  ра'аа2'ата  I3a уч}д'1'е}1Я. КвaJl'riфT•iK2.17,k1я  на  уЧИТс71иТ'с  за  pi1{Эа"LG. с  
радит£ .:;.ите  на  уtilе.lици  в  риск  о  г  сзтпади.}е. 

. YL'.IIeйi?:cilц  3'.};4iлаë'::i1.1+:' iтiз. Е'.'~ърlкаiЗl:йА:i C1J~а3a}3а'lY'.S.i.1•i!•I 6:'СцfЭ,':iпргУ1 (ДUЈ) и  I3ъisC'ilcдаFlt; t1a на i3Ъ3'i4 ysic'+:i.I?и  

l Тд  1;f i.1амч,. 

t•• 	'й 	_ 	•,̂  	>с 	 ~л  t Э 	х 	 i 	iy ti~ 	ci.• ~ 	•1 	~• i 	2 	: 	~9, ` 	 3 'г;  	>  - 	i~'г.:.,~;Э'13L'ri[; 	.цOif~ v'1K,,,i'г!!1р'tiE?ь'. 1Iи, 4i, t}х 3'С'., 1I~.2e.E.ii)71с  га .,S3"ГJ rf е :~ CL'1 15P..rl,ii:fs. i; fS)' г_~('Са  +ii.. ..i1'к:'1::5>1:~ 

на  в'ьТ'}3tiI 1I:>1те  ). орма'!.'и8ii1'1 аКтi'F3E; и  тяхіііУіо  С•ЪXраJ1eitiIfC u Г1p~i:iилIIU i.ри.;Т:Э.f'i3нL'. 

.'~<лс3з'rIаi3'йкiе  i2aетгЭ.:1}Ia с  31а:в:2"Ct: TiapA1£?гУi.»1;е £ уfЭсд'LY'_ ~'l :1 я̀х~-о'1о 	'riJil3:i ii.pYtI.1'iЭ:"aнС'.. 

-~:ре3 му_хтиt;Т1:_`иi]'",G:fci3 l;pi:дa и  IIpИз1%ii'аНе'IY; на  Fili'Teрaia1''z11ii2 ъ  f•,'lе f()д1'] на  СDбучеНИ.е  се  OTxpl3вù'. наьа  
перспектива  за  по-rесно  възг zриятие  на  yЧtбlLrtи  tiзатерiiал  ог  обучава:циге  се. 

- f~~ТМ=f~фе~зен l.+,ираliе  на  r'рижит;^ епрялзсз  раз,Ir:чr:пГе• f}сз'tре.бь lасти  I-ia y~1er{игди £е. 'пеа~зха,.;имо  е  и~, 

Ilоставячето  на  учекика  в  а.ктивна  Iгсэзиция  IIc атнаиlеяьiн  на  усваяиането  на  нави  знания  и  

гграктиЧес;ка  npиrzo>кимаст  на  преподаванаiя  лi :териал. 

- Заси,Iваяе  на  възлитатеlТната  рабата  с  ученIiцлте  с  аглед  Iгъл£заценна  Jт_и'ЧнОСтiiа  е,'?азвитие. Чрез  
разшпряване  и  стимузгиране  на  фaplWEитe за  абугiенис  и  възпитаl:ие  в  иух  на  делgократtilчнэ  

гpa•r-,сдаистlзо  и  патриотизъм , здравна  и  eкariar•ично  нъзпи'га.Э lие, riотребятег rска  куа lтура, фгдз.ичесн.а  
ак;•ивное•т  и  еlгор £ 

- Развшза:іу  na систеуlата  за  изн'г>нктгасiпи  и  иззъну=.iи}гтiz.ц}т:•г  ,iieй.Ioc'ги, каита  спамаsат  за  Iтсг-.цобргга. 

_ арганиза  ~ин  на  свобоцгТаrа  време  и  са  насачени  sъл} разьитuе: на. тварчес.кия  rтатан}zиагl на  учениците . 

Демократизиране  и  хуманизиране  на  цейнастта  в  учи:lигие  с  цеlі  тsастигцне  на  висака  успеваемост  от  

етрана  на  ученицц  ге. 

- В  сътрудf:ичество  с  pоttl.•=_~елите  асиrуряване  ::а  uri•rиuaл11a ниво  на  вътреlпна  мотиваиия  у  

учениците  чрез  съдържателна  учебно-възп£Утателнл  рабата. свързака  с  училищни  и  извънучиJтищни  

мерапр,иятия  и  дейности: състсзания, скскурзии  с  учебнir>зъзпитателна  це,г. удастие  в  аг!импиади, 

i:згажби, с;:ар; ки  фopyми; ат6езlязване  на  тър,кествени  сьбигия  и  ригуачи  ат  r,ационалния  ка.пендар; 

":Зор  иеска  '`PpJдyxцlIh" на  оцпс'.Де?ен`rI кЛVбаве  Па  I3ц'; еUССи; VЧаСтiХе  в  абSlвеКи  peI'Ио138,',7Ни  и  
:чационалнн  кон£сурси  1i състеза€гия. 

- 3асгl 3ва:iс  на  ЕрЪзК2.2'с2 М"v'~'sGдy учrtты:IS: и  ученliтс3, JCifс•3а;,wтда  се  su вЗаF.лiнv дс?вepkie и  уВчжеhие. 

- За  Г1оСт?iI"г1gТЕ: на  iIo-дOUъp дУiд.,`1i)Г  с  учениците  ki pt3дI4"(е:!И'3:t', tiм  с  iif::)б?soцi3Pv'еа  и  ОсъЩествАване  Iaa 
г.оггсl•оvка  за  сзказ .ване  на  педа3'оГичеека  и  г£сихоло r'пчwст_.а  :;lацпрсi;а, за  о'tзйzyвaнe и  с.vциат.lзаlхия. 

- азвитае  на. комггlотърните  уn.сния  :-£а  учлллн.;tiТа7'а  tэi:щIгае.-. рwз  по-цlираi.о  73авли.зане  .гtа -нови  
мета:;Iд  I:a пр:,:.одаване  и  обучечие  (интера:кти  знºст, пrсэектна  рабо-rа, симуl7ат.tьди, решаване  на  
tia:Эvcfi, експегзименти, беседи; днекусии, дестатГЭ ). 



- Устіешню  участие  във  въишното  оценяване  и  доразвиване  и  усъвъргггенстване  на  сзrс_смата  за  

вътоL£пно  оцеНЯваНе. 

- Извьршване  на  епректив;-га  диференцирана  работа  с  учениците  с  нама.тена  успеваемоСт . 

учениците  в  риск  трхбва  да  бъдат  приобщава:ни  в  извънкласни  форми  на  обучехие  чрез  коитс  да  ип.. 

се  съ  здават  интереси. Tosa би  могло  да  пt едотвра7•и  отпадането  и,ц. 

- еализираме  гтревенция  на  насилие:с  тг  aгpeCxr,.a сред  учениците  и  утгзърхсдаване  на  иозитивхи  
=~-Lо;з,e ,f. на  повецение . 

- Актuвната  работа  на  училищнаr.а  кvллисия  за  лорба  с  r.ротивообщестsените  прояви  и  .гіровеждането  

na г.г.дивидуазiни  разговори  с  учениците  в  риск  или  такьiва  зтроявили  аrресивна  форма  на  гzоведение, 

кач  т  о  и  с  техните  роди'гезти  моrат  да  гrредотвратят  отггадавето  и  да  наnлали  ггрояви'ге  на  arpecrя  н.a 

.rvуча °3ап;Утf: се. 

-.:'i' уи1Jаt;e на  JT[IаiднаПи'г'L•' j'Чс'.•I?ици  C:TIti3>3С3 да  се  гЗл.:sкОча'!: в  С;бра3оВатlИеТо, чрез  Са:чiоС':С:ЯТЕлn.а. 

задочпа  форма  на  обучение  или  курсове  за  I ридобlдване  на  правоспосо r5ност. 

- Работата  с  деца  и  ученици  със  специаггни  образоиате,zии  по  т  ргбsтости  трхбва  да  приобшава  и  да  

дава  sйз~ож  зости  за  тяхното  развитие. 

- Чрез  участие  в  национг?ни  програми  от  ;"Jtt)~-i и  еиропайСки  гтрограми  и  iтроекти  се  цава  

възмож:чоСт  за  развиване  на  извъ13гспасftите  цейноСти  на  учениците, както  и  повишаване  на  

квалтгфикаlгията  на  учит.елите. 

- 3аког:от  за  ггредучилищното  и  училиiцното  образование  от  2016 г. даrза  възп-юнсност  за  засилване  

взаrмадейг_твието  с  роиит:е,ти'г•Р  чрез  учизтищ.Iото  настоятелства  и  ОбщеСтвения  съвет. 

-`,м  •:=.илигце;го  гт"с,zаставя  възМозкност - и  окаsва  ilеобкодимото  съп.ействие  на  родителите  за:  

- ца  се  срwщат  с  scлacтIиs. ръководител  и  учИТезlи. Iзo гlредмеТи  в  отгределеното  приемно  време  или  в  
r друго  удосзно  :ia двет. страни  врсме; 

-- - да  vчастват  в  родителските  среlци; 

-да  изра:sяват  мнсние  и  да  правят  предложенин  за  развитие  на  у-чизтището; 

- Да  ilрисъстваг  и  при  желание  от  тяхна  стра.на  да  бз;..аТ  з.зслуlиаl-ги, когато  се  рец:аsат  въпроси, 

h,lито  за::яг-ат  права  и  Уlнтереси  на  детето  ип•q; 

- Да  =✓чаСТват  в  училищиото  настоителство  и  Общестяени sг  съвет; 

- Да  бъдат  консултирани  по  въlтроси, св•ьрs«ни  с  вьзпllтанието  на  учениците, о  г  Специа,тист; Да  

с•с;лгцряват  посеlцаемос  т  та  на  уч;.ника  в  уrгпзгггцiе; 

- Да  се  загтозн"ат  срвьцу  пvдппс  с  уцллиLцrгиsi учеос,н  rrлax и  с  гlрав<1п.zиxa за  дейIiОСтта  на  у'ЧијтУ:щето  
i~?зи  за.писваНе  на  ученlдка; 

- Да  се  явяна-І- в  учlхпгдтгтетв. когато  важни  rсричин  и  ь1&zаг  а'i- т:гv і  и  бъдат  поканени  от  класrия  
р  ък  оводител  или  дирекТора; 

- ГЬагогическата  колегия  піс:риодично  и  свосвОгМе-нІv с  r_г-іe;icr;-аI,sr ;4нформа t~.ия:  

- 3" vcпer,a и  разиитието  на  учениците  в  эбразоватезт,че  -възпиrатезтния  процес; 



-?г  ✓r,азва  2етв  на  ,-чилищната 	Сщигг_лг1тlй; у:.іенг-.ята  за  ойщуваие  с  учениl;ите  И  учитетите :. 
У:н, е: р?І~>Gr,етв  иrл  r, учlкпиг:хната  среда; 

- 3а  :I;зc; .iaeNtвerra на  учеС;нУlте  часвае  и  т  учсниците  ; 

- За  отСъствията  на  учгг; ика  о  т  учебни  часове, киrати  заггочне  процедура  за  налагане  Ifa Санктkии; 

- кСзГ<султ  Уга  р  вдгlтените  за  възможностите  и  формите  за  иtоnълlнителна  работа  с  yчezrиxa с  ог  ~ед  
wiакiл,И:~lа:iцЁ) j3aŝLiF3'1'3Ie на  залоиСбиТе  иу, Както  У4 за 	 за  оказваае  на  I1e;?GrвrYrLiL'cкi: l 
rсСихо=гиг•ическа  гsсздкретiа  от. сl7ециалиСт, кагатв  твьа  се  ггалаrа; 

- С  це  л  б:.ssоuасиос  гта  на  учащ.и, тIеда;гвl-ически  ,t. чеггедагвrичеСки  персона:г  трнбва  да  се  ilpxлaг  ат  
; kрктс. i;р:вl,лнин.а  за  вbтрецtзlин  реду  Водещн  зако.ни  іa наредби, с3ързани  с  ооразиваНието : 

Г1~ерк  а  f 	і iadввае 	естто  з  са 	ензане. 

3адачи; 

?;а  се  riзrpaд  обща  rіредстави  за  вснчки  илLI за  хап-взЯtнliте  дeйLloCr:i в  о5разива.телната  
кнституиия; 

- 	да  се  Iха.пра.ви  вценха  на  иеъществнианитп  ибраз©Iзание  сг:рямо  дейстнащите  стандартl:; 

- 	Дa се  уСтанввтlт  добри  нl;актт•гки  гк  разітіири  ибква:га  на  rтризгага rlето  ъ-гhi; 	 ; 
. 	 ; 

Да  се  устаа:внхг  F?а  paпe=i С;тагr рискввете  Itu urвoileliи;,} на  качес;тиото; 	 ; 
1 

}•а  се  очертахт  в6JraLті,..e, коглти  и ~>>ат  нy; да  вт  гтодоорен k3е  и  да  се  zгредлрие rлат  ; 
i 

Дa с~ впти:vгизира  с'riC2t'.мата  за  угтwавдсніге  на  pecypcure с  цел  гtовицгаване  на  
ецэектиачоетта  й; 

Да. се  насърчават  всичгси  члевове  на  к.отгек•rтл}за, къhr ека t;.на. t)aCio.а; 

Да  се  Гiо:гуляризира  в6разоВатеттllат.а  ?гiдСгИтуция  в  осщеСТБого  И  да, се  наtiзрчи  
сътиуДнлчеСIВито; 

Дa се  vcиi','рИ  I7pИCNlСтВенОСт, За;1,Uгt1 oikekiiF.к:xiG7'Ci с  е!;'I•еСтв+̀.'fis`i.• чаСТ  С)т  цЯ.:'l:1Сг'i1хдЯ. гlрвПес  
за  оснrУрянv.не  iтa Iсаtiзествено  обргtзавачь zс; 

- 	Д:= се  създСще  убЕхс;iеlгиетt), це 	естчСзко  е  Гirlc•грулt;;нт. за  rlовИll3аsar:i на  ефектикността ; 

- Да  се  uаСърч.n CTpeмe,Iia на  ек.2га  къ  усъзъ,о.urс:нСтUаНе  на 	 ча  :тр;,дл_Iгaxoтo г  ~ 
iбразование; 	 i 

	

.-. 	 _ .:.:,. 	. ____---, vs.I2~в~~3.. §s®~f3~d 'v'Р' 1C.~YED. е"sF:,;u~re I9;~i егд5•tf;tai~eC~5Fиг3H€~Е: 

- 	.,:геFЭти(iiицирaт  се  дГl:ipи'Ie I,r3аKт_УкFi. 'r'i kli бС1Э1:'bLlli.т:` 1; С'.: f33e.L:.E1т  :'.4Срiiи:. 
ч  ~ 

>рос:эе<гява  с_ xriиa?тс., на  rІосrи.ь.-:tагuте  NesyЈaТaТн  uo оТнviІЈ e~ tire ;Ia _запо.кенате  цели  в  j 
С7:рд,.' ,rг~..'S~'rit 	 г 	 ~ t,. 	:ia ~~7а333ИтИt~ FI~ OUtlaзLriа'r~.JI.}а1'а  FIи:T<32'уц;ТSf; 	 ~ 

съотriе..rтгите  меркн  ; 

~ 



' Ь'? п.. ъ& n я  п~ 	 r д; 	~ ~х ¢э~1'iC'sд  :i`~ caк~V:Clo~eCiS~~+sl44г. 14ЗiCJ$flЭtг:л  Слеь'днAттe гр'ц ''.Э,яЧ: 

Г€о)3,Га)тС?Кй.: 

Lъбиране  на  ;цоказателствеh :иатериап  и  съУраки.иане  в  rlортфоли iэ  на  учеггика; 

Оценяване  и  ана ,Ггиз  на  резултатите; 

i~I,lент•riфициране  на  дсзбри•ге  практнки  и  об.таст:;те  нуждае:ци  се  о•r noдocрs.saxe; 

~ tзf ог~япето  на  цялоаген  дсh !дд  нърху  резултаткте; 
~-- 
; аа€~rv3~i~гn58 за  6:а:ьffloц8нзгi~г3е  

i Вцгючва  tгред.седател, секретар  и  члеггаве. 

- 	НeoCXflДИNfo е  .Уе3С3г3рI3I~ет0 на  нОЕ  jгјіtix. 

i 
j Т  '_.п 	 . 	 I ~ ~зър~,;;nване  на I•oul.I.цe:i тг,г~:Iт  за  деNгtгосг  rG na кс.~zисих•ra и  запознаиаке  с  него  на  отде.ггегх  1 
ј.ье;.iа: огицеа,кИ  СъЗеТ.. 	 i 

Комисията  да  и:зготг3и  с.Уаз,а  за  ilцеияиаче  и  тгро r•рйиа  за  дей.чгзсгтг  на  раiзотната  rрyrта  за  
cаliOoцeHSiBSHе.  

; іодкреаіи  на  учениц~і  със  Сf3II 

~г  ~У  
, 	 тевэиu свързакн  сг  

Изготвяне  на  карта  за  оценгеа  на  постигнатиrе  резултати. 

Сзтргмо  ДQс  п  3ГIYQ ;а  се  изгвТвх  гоцг.шен  отчгт  къпs IIС  от  комисия  Iго  качес°rвото. 


