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Мерки за повишаване качеството на образованието и насърчаване 

четенето и грамотността в ОУ „Юрий Гагарин" - Сливен 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

IIриетн на Педагогически съвет с Протокол № / .09.2020 год. 

Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно 
разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, 
сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 
образованието и обучението, прилагане на добри педагогически практики, 
непрекъснатост, прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на 
високи резултати. Целта на настоящия документ е предлагане на мерки за повишаване 
качеството на образование в ОУ „Ю. Гагарин". Мерките не бива да се разглеждат 
едностранно, а да бъдат многоаспектни и да обхващат както учители и ученици, така и 
средата на обучение. 

I. Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ "Юрий Гагарин" 
1. Повишаване успеваемостга на учениците. 
2. Повишаване квалификацията на учителите. 
3. Повишаване качеството на образование чрез насърчаване четенето и 
грамотностга. 
4. Съблюдаване спазването на правописна и правоговорна норми от всички ученици 
и учители. 

II. Задачи: 
1. Входно и изходно диагностициране с цел установяване и повишаване качество го 
на образованието. 
2. Провеждане на квалификационни курсове. 
3. Провеждане на тематични съвети. 
4. Наставничество на учителите с малък професиоЕгален опит. 
5. Контрол над ефективностга на преподавателската работа. 

III. Дейности за повишаване на качеството на образованието. 
1. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание. 
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2. Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение- 
кабинети, учебни стаи в съответствие с изискванията на ДОС 
З. Използване на библиотечното обелужване, с цел еъздаване на благоприятна среда 
за насърчаване на четенето 
4. Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет с акцент овладяване 
на книжовния български език и повишаване грамотността на учениците. 
5. Прилагане на интерактивни методи в обучението. 
6. Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес. 
7. Участие на децата и учениците в състезания, олимпиади, конкурси на областно, 
национално и международно ниво. 
8. Педагогическо взаимодействие "училище-семейство", и всички страни на местно 
и регионално равнище. 

IV. Показатели за успех. 

• образователната среда и ефективносrга на учебно-възпитателния процес 

• включване на учителите в обучителни курсове 

• образователни резултати на учениците 

• външно оценяване 

• брой слаби и отлични оценки 

• брой ученици на поправителни изпити 

• брой ученици и деца, участници в олимпиади и състезания 

• учители, включени в курсове за повишаване на ПКС и магисrьрски програми. 

V. Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 

• Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на Директора с цел 

усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване качеството на 

образованието. 

• Външен: оценки и препоръки от Регионалните управления по образованието и 

от Министерството на образованието и науката. 

VI. Финансиране: 

Средства от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни 

програми и проекти. 

VII. Мерки за повишаване качество го на образованието в ОУ „Юрий Гагарин" 

1.Мерки, свъnзани с учителите: 

1.1. Повишаване на квалификацията. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на 

кариерното развитие на преподавателите работещи в училището. 
1.2. Повишаване мотивацията на учителите. 

1.3. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

1.4. Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учители сттециалисти. 

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. 
1.9. Взаимодействие с родителската общност. 

1.10. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от 
отпадане. 

1.11. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 
1.12. Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

2.Мерки, свързани с учениците: 

2.1. Активна страна в учебния процес. 
2.2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурно образование. 
2.3. Обратна връзка с учениците. 

2.4. Развиване на позитивно отноцiение ученик - ученик. 

2.5. Подобряване мерките за присъствие на учениците. 
2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 
2.7. Взаимопомощ и оказване на подкрепа при усвояване на учебното съдържание. 
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, национални и международни програми и проекти. 
3.7. Създаване на съвременна интерактивна читалня към училищната библиотека и 

активното й включване в учебния процес. 

3.8. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство. 
3.9. Ефективно взаимодействие училище - семейство. 
3.10. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ„Ю. Гагарин"; 

се основават на: 

Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; 

Държавните образователни стандарти; 

- Стратегия за развитие на ОУ „Юрий Гагарин"; 

План за квалификационна дейност за учебната 2020/2021 г. на ОУ „Ю. Гагарин" 

VIII. План на дейностите за повишаване качеството на образование и възпитание 

1. Изработване на постери във връзка с Деня на народните будители 

Срок: октомври-ноември 2020г., отг. Учители БЕЛ, Изобразително изкуство, История и 

цивилизации,класни ръководители 

2. Организиране на четене от учениците в ПЕ пред учениците от НЕ, във връзка с 

повишаване на грамотността 

Срок: ноември 2020г., отг. Учители ПГ, НЕ, ПЕ 

3. Надписване на Коледна картичка с пожелание 

Срок: декември 2020г., отг. Учители ПГ, НЕ, ПЕ 

4. Посещение на ученици от четвърти и пети клас в първи клас - четене по роли, четене 

на приказки, откъси от тях, гатанки, пословици и др. 



Срок: януари 2021 г., отг. Групови и класни ръководители 
5. Организиране на лекции на образователните медиатори на тема: „Да си образован е 
по-добре". 
Срок: февруари 2021г., отг. Класни ръководители на VII клас и образователни 
медиатори 

6. Провеждане празник на буквите в първи клас 

Срок: февруари 2021 г., отг. Класни ръководители 
7.Организиране и провеждане на състезание „Познай!" при учениците от шести клас. 
Срок: март 2021 г., отг. Учители БЕЛ 

8. Организиране на четене в училищната библиотека 
Срок: март 2021 г., отг. Библиотекар, класни ръководители 
9. В часовете по Български език и литература да се организира четене на тема: „Аз 
избирам и препоръчвам детска книга". 
Срок: април 2021 г., отг. Класни ръководители 
10. Организиране на рецитали, четения по повод годишнини на известни личности 
Срок: постоянен, отг. Учители История и цивилизации, класни ръководители, учители 
БЕЛ 
1 1.Споделяне на добри практики: Седмица на отворените врати - запознаване на 
родители с възможностите за обучение на техните деца в училище. 
Срок: май 2021 г., отг. Класни ръководители 
12. Организиране на училищно състезание на тема: „Обичам те, българска
Срок: април 2021 г., отг. Учители ПГ, НЕ, ПЕ, ЦОУД 
13. Организиране на литературно четене от ученици от ПЕ и НЕ във връзка с празника 
на училището. 
Срок: април 2021 г., отг. Учители ПГ, НЕ, ПЕ, ЦОУД 

Училище за родители - прочети любима приказка на детето си!" 
Срок: май 2021 г., отг. Учители ПГ, НЕ 
15. Оценяване на четивната техника и функционална грамотност на учениците от 
четвърти и седми клас - подготовка за НВО. 
Срок: постоянен, отг. Учители НЕ, ПЕ, ЦОУД 

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на 
Педагогическия съвет - протокол № / 0.09.2020г. и е утвърден със заповед на 
Директора № / .09.2020г. Мерките за повишаване качеството на образованието са 
разработени съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. 

Планираните дейности и мерки са отворени за допълване през учебната година. 

Председател: 

Жени Дончева - учител по Български език и литература 

Членове: 

Виолета Димитрова - учител начален етап 

Нели Вълкова - учител подготвителна група 


