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MEPKH 3A I1OBHEIIABAHE KAECTBOTO HA OEPA30BAHHETO 
B OY ,,HETLCO P. CJIABEHKOB"-FP. HEIIEPA 3A Y'IEBHATA 

2021/2022 FOLU4HA 

1. CbWHOCT 
lTho6aJIHa UCJ1 Ha OY ,,I1. P.CMaBeIIKOB" e I1peOCTaB5IHe Ha KCTBHO o6pa3OBaHHe, 

OTFOB5H1O Ha cBeToBHwre TeHJeHIu4H, OCMI'ypMBaHe iia II03HTFIBHa, moqepHa H MoTilBupallIa 

yeeo o6pa3oBaTesula cpeja, KaKTO H o6yeHMe B ji4rliTaJlHa cpejia qpe3 AHFHTaJIH14 

pecypcn. B uempa iia o6pa3oBaTesIIIo - wb3nHTaTesInuM ripouec e yeHHKTbT, C HFOBHT 

3aJTo)1c611, HHTCH H noTpe6HocT14. OcnrypsiaaHeTo na MKC14MU1HO ,ro6pn yCjiOBi4A 3a 

aqeceuo 06y'-ieHne H B1nHTaHH jiaa Bb3MO)KHOCT Ha nOJpaCTBallu 4Te 3a HO-O6j 

BJIH3TH1I H ycFieuieH nptiem cJIeJ VII KJiac, KKTO H .11141IHa yroBJIeTBOpeHOCT. 

BT.3nHTaTeMHaTa 4e HOCT 143FP)K2I y yeHniHTe C}JIpHaCTHOCT WbM rlpo6.TIeMHTe, KKTO Ha 

y'IHJJHlueTo, TaKa u Ha o6ujecTBoTo. 
MepKHTe 3a rionmaane KCCTBOTO iia oöpa3oBanvlero B OY ,,fI. P. CJlaBeiwoB" ce 

OCHOBBT Ha: 3aKoHa 3a npeyLIHJIHhTiHOTo I-i yH4J1HHjFIOTO o6pa3oBaHlle, HaUnoHaiiHaTa 

cpaernsi 3a pa3BHTHTe Ha nearoJ'HqecKnTe KaJip1I, JJp)KaBHHTe O6pa3OBaTeJ1HH cTaHJapTH, 

CTpaTerHA 3a pa3BHTme Ha y-IHJ1HWeTO, UJIIaH 3a KBaJIwlliKaIjHoHHaTa jeiiHOCT 3a y'ie6i-ia 

2021/2022 r. 

C T3H MKH cc uejlti ga cc HoJIo6pMBaT HenpelcbcnaTo YCJIOB14HTa H peJ1T 3a pa3pa6oTBaHe 

Ha 	KTHBHa B'bTpemna yqMjIHIUHa CHCTema 3a OCFIFMBH Ha KaqecTBoTo Ha 

o6pa30BaHneTo. 
KaecTBoTo Ha 06pa3oBanHeTo cc ocurypsia qpe3 ynpaBileHHe Ha npoieca Ha pa3BHTme Ha 

14HCTI4T11145IT (yHii14I11eTo), ocHoBaHo iia aHaJin314paHe. nJJaHHpaHe,H3nThJIHeHHe Ha 

)Ie1IHOCT14Te, OueH5IBaHe H BHaC5IHe Ha flO2lo6peHUsJ. 

I. Mipia: Yc1B1pmellc'I'BaHe Ha KOMLJCTCHTHOCTLI 3a OCHFy)HBH Ha Ho-roJIHMa 

HpaKTwlecKa 11HJ1OHMOCT Ha o6y1IeHHeTo H opileHuilpaneTo My KbM KOHKCTHH 

3JITTH 

1. ileJill: 

• HoBilniaBaHe CIIBCMOCTT Ha yeFuIuure 

• 3acuiiBaHe Ha BT3rIHTaTeJTIIaTa pa6ora c ytlennunTe c OFJ1J rubHHOueHHO JTh'-IHOCTHO 

pa3BHTHe; 



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

демократично гражданство, патриотично възпитание и национално 

самосъзнание, здравно и екологично възпитание,  физическа активност и спорт; 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност; 

 По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност,  проектна работа ). 

 

2. Дейности: 

 Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние- за 

ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19                                                                             
                                                                              Срок: уч.2021/2022 г. 

                                                                       Отговорник: Кр. Мишева, Н. Салиева  

 Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и 

начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на 

компетентности. 
                                                                               Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище чрез класни и 

извънкласни форми на образование.   

                                                                               Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки 

ученик и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя 

потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с 

учениците. 

                                                                     Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                     Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал 

                                                                        Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                        Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 За популязиране  на предлаганото образование и съдържанието му - да се изготвят 

и да се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на 

училището, да се поддържа училищния сайт 
                                                       Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                   Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 да се поддържа добра материално-техническа база за обучение (кабинети, 

лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОС 
                                                             Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                            Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Използване на иновативни педагогически методи и форми за  преподаване и 

научаване на учебни знания и умения 
                                                                   Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 



 Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост 
                                                                         Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Стриктно спазване на изискванията: 

 -  за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 

- за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, 

свързани с образованието, опазване на живота и здравето на учениците 

- за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал; 

-за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

                                                                   Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Засилване взаимодействието с родителите. 
                                                                         Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на 

физическото, социалното и личностното им развитие. 
                                                       Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване 

на позитивни модели на поведение. 
                                                        Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022г. 

                                                        Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 
 

ІІ. Мярка: поддържане и повишаване квалификацията на учителите 

 1. Цели: 

 Повишаване  квалификацията на педагогическите специалисти. 

 2. Дейности: 

 обучения за повишаване на квалификацията на учителите по теми, свързани с 

усвояване на методи и подходи за ефективно преподаване при превключване към 

обучение в електронна среда от разстояние; използване на съвременни ИКТ 

средства в учебния процес и прилагането им в обучението по различни учебни 

предмети; прилагане на различни техники за оценяване на постиженията на 

учениците; мениджмънт на класа и др. 

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – семинар, 

лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от 

библиотека, интернет. 
                                                                   Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 



                                                                   Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 
 

 Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – 

засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията 

произтичащи от  ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. 
                                                           Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Обмен на информация и съобщения чрез e-mail, платформата Microsoft Teams 

 
                                                             Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                             Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Участие във всички форми за квалификация, организирани на училищно и  

регионално ниво. 
                                                           Срок: 15.ІХ. 20121 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                           Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

ІІІ. Мярка: утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно 

средище 

 1. Цели: 

 Развиване на  извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

 Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището 
 

2. Дейности: 

 Изработване на календар за училищните празници, които спомагат за по-добрата 

организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците и техните професионални компетенции. 
                                                  Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в училищни 

конкурси от регионален и национален  характер 
                                                  Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Организиране на спортни състезания по различни видове спорт. 
                                                                                    Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                                    Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Участие в културните празници на  общинско ниво. 
                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 



ІІІ. Мярка: Oсигуряване на равен достъп до качествено образование 

 1. Цели: 

 Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП 

 Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество 

образование. 

 Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и 

възможност за пълноценна социална реализация 

 

2. Дейности: 

 Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в 

дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, 

формиране на практически умения и развитие на личността. 
                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Приемственост между етапи на обучението 
                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Работа в мултиетническа среда 
                                                          Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                     Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 
 

 Работа с деца със специални образователни потребности 
                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Издигане равнището на езиковата подготовка 
                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците. 
 

                                                 Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                              Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

ІV. Мярка: Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и 

изоставащи ученици 

1. Цели: 

 Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания 

и възможности. 

 Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи. 

 Развиване ефективността на връзката учител – родител. 



 Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 

извънкласни форми. 

 Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока 

утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и 

културен център. 

 

2. Дейности: 

 Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни 

форми                                          Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                       Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез   

активното съдействие на педагогическия екип. 
                                                                          Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и 

осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа, за общуване и социализация.                                                  
                                                                    Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

V. Мярка: Предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

  1. Цел: 

 Предотвратяване възникването на условия, при които може да започнат процеси 

водещи до проявяващи се на ранен етап предупредителни сигнали и 

предоставяне на целенасочена подкрепа на ученици или групи от ученици, които 

са застрашени от преждевременно напускане на училище. 

2. Дейности: 

  създаване на интерес към образованието, чрез осигуряване на условия за 

интерактивно учене 
                                                            Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното 

сътрудничество с учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред 

учениците; 
                                                             Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както 

и поведението с цел недопускане на тормоз и насилие; 
                                                                      Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                               Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно 

доверие и уважение; 
                                                              Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                   Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 



 Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените 

прояви. Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с 

техните родители. Осъществяване на своевременна връзка с други 

заинтересовани лица и институции. 
                                                    Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                        Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 Подпомагане на пътуващите ученици, чрез осигуряване на безплатен превоз. 

Включване на учениците в риск в извънкласни форми на обучение 
                                                      Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                   Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

VІ. Мярка: Взаимодействие с родителската общност  

 1. Цели: 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

 Развиване на добра комуникация във взаимоотношенията в съответствие със 

ЗПУО прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. 

2. Дейности: 

 

Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите за: 

 Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

 Да участват в родителските срещи; 

 Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

 Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

 Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на ученика; 

 Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени 

от класния ръководител или директора; 

 Правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 

 Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при 

налагане на наказания на ученик. 

 Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

Педагогическият екип периодично и своевременно ще предоставя информация: 

 За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес; 

 За спазването на училищната дисциплина; 

 Уменията за общуване с учениците и учителите; 

 Интегрирането им в училищната среда; 

 За посещаемостта на учебните часове от учениците; 

 За отсъствията на ученика от учебни часове, 

 Когато започне процедура за налагане на наказание; 

 Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 



възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 

специалист, когато това се налага. 
                                                                Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                         Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

VІІ. Мярка: Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на 

учениците   

1. Цели: 

 Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

 Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики. 

 Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 

 Популяризиране постиженията на учениците и  учителите. 

2. Дейности: 

 Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и 

извънучилищни мероприятия и дейности: 

-състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 

спортни изяви; 

-отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар; 

участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 

 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за 

по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

 Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет. 

 Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от 

педагогическия екип. 
                                                            Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                           Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

VІІІ. Мярка: Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в 

мултиетническа среда 

1. Цели: 

 Да се създадат адекватни условия за опазване и разбирателство между 

различните етнически  групи,  

 Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на учениците от 

различна етническа общност; 

 Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 

опазване и духовно развитие на учениците и създаване на атмосфера на взаимно 

уважение, толерантност и разбирателство. 

 Сближаване в мултиетническа среда, чрез ангажиране на учениците в 

резултатна учебно-познавателна дейност 

 Да се повиши мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-

активно участие в образователния процес. 

 

2.     Дейности: 



 Използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и 

адаптиране на ромските деца към учебния процес; 

 Подобряване на работата с родителите в посока по-пълноценната интеграция на 

учениците от етническите малцинства в училище; 

 Включване на теми в провеждания час на класа за етническа толерантност; 

 В методическите обединения да се организира обсъждане на теми, свързани с  

възпитателната дейност в мултиетническа среда; 

 Участие в празници и тържества. 
                                                                  Срок: 15.ІХ. 2021 г.-30.VІ.2022 г. 

                                                                  Отговорник: Учители, кл. р-ли, учители ЦОУД 

 

 

2. Очаквани резултати от прилагане на мерките за повишаване на качеството на 

предоставяното образование в ОУ „П. Р. Славейков“-гр. Пещера 
Предложените мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване 

качеството на предоставяното образование са насочени към преодоляване на слабите страни и 

рисковете като се мултиплицират силните страни и се оползотворяват пълноценно всички 

възможности на училището. 

Чрез прилагане на мерките и в изпълнение на поставените в Стратегията за развитие на 

училището цели ще се гарантира очакваното качество, удовлетвореност на участниците в 

училищното образование и индивидуалния напредък на всеки ученик. 

Очаквани резултати, свързани с повишаване на качеството и ефективността на 

образователния процес: 

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането 

му към конкретни резултати. 

2. По-добра организация на различните формите на обучение. 

3. Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на 

системата за вътрешно оценяване. 

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 

5. 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. 

6. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно 

образование. 

7. По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към 

личността на ученика. 

3.Мониторинг 

 1. Експерти от РУО –Пазарджик; МОН 

 2. Контролна дейност на директора и заместник-директор. 

 

 

 

 

Настоящите мерки са приети на ПС с Протокол №14  от 07.09.2021 г. и утвърдени със 

заповед на директора на училището № 493/13.09.2021г. 


