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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Училищната програма за повишаване на качеството на образованието в ОУ „Антон 

Страшимиров“ с. Светлен се основава на Закона за предучилищното и училищното образование . 

Повишаването на качеството е динамичен и непрекъснат процес. Организационното 

развитие на ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен  се основава на планиране, анализ и оценка.  

 

ВИЗИЯ НА ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен 

 

ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен ще продължава да работи в посока за подкрепяне и 

насърчаване на развитието на способностите на всеки ученик, ще бъде гарант за качествена 

общообразователна подготовка. Прилагайки както традиционни, така и съвременни и иновативните 

методи в обучението, екипът от педагогически специалисти ще продължава да работи за стимулиране 

на познавателните способности на учениците и за засилване на интереса към образованието. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен е постигане на качествен 

образователно - възпитателен процес чрез силно мотивирани педагогически специалисти и съвременна 

материална база. Засилване на интересите на учениците, придобиване на компетентности по учебни 

предмети и умения за учене през целия живот. Развитие на здравното, гражданското, екологичното и 

интеркултурното образование на учениците, чрез което се формират умения за отговорно поведение. 

 

Качеството на образованието в ОУ „Антон Страшимиров“ се осигурява при спазване на следните 

принципи: 

 

➢ ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

➢ сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 

образованието и обучението; 

➢ прилагане и споделяне на добри педагогически практики; 

➢ непрекъснатост, прозрачност и демократичност; 

➢ целенасоченост към постигане на високи резултати. 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

➢ спазване на книжовните езикови норми на българския език в часовете по всички 

учебни предмети; 

 

➢ екипна работа между педагогическите специалисти, която да включва обсъждане на 

➢ проблеми и обмяна на добри практики при преподаване в едни и същи класове; 

➢ допълнително обучение по учебните предмети с цел преодоляване на пропуските в 

обучението; 

➢ консултации по утвърден от директора график; 

➢ осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие и приобщаване на учениците; 

➢ организиране на занимания по интереси за развитие на способностите и на 

компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на изкуствата, спорта, 

гражданското и здравното образование; 

➢ поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната 

дейност и в заниманията по интереси; 

➢ партньорство с родителите – включване на родителите в живота на училището; 

➢ дейности по мотивация и преодоляване на проблемно поведение; 
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➢ обсъждане с класния ръководител и училищния психолог с цел изясняване на 

възникнал проблем; 

➢ участие на ученика в дейности организирани от училището; 

 

ЦЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

➢ Постигане на по - високи резултати на НВО 4. и 7. клас 

➢ Усъвършенстване на квалификационната и вътрешно квалификационната дейност за 

постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес. 

➢ Добри практики в обучението и споделянето им с родителската общност. 

➢ Подобряване нивото на общообразователната подготовка и използване на 

възможностите за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес. 

➢ Повишаване ефективността на образователно - възпитателния процес и превръщането 

на ученика в активен участник в него чрез използване на иновативни методи и 

технологии. 

➢ Развитие на възможностите на изявени и талантливи ученици. 

➢ Подобряване на взаимодействието между училището, родителите, институциите и 

неправителствените организации. 

 
ЗАДАЧИ 

➢ Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация; 

➢ Провеждане на тематични съвети; 

➢ Споделяне на добри практики по различни учебни предмети; 

➢ Периодично повишаване квалификацията на учителите; 

➢ Наставничество на учители с малък или недостатъчен професионален опит и активно 

взаимодействие с членовете на целия педагогически колектив; 

➢ Удовлетворяване на образователните потребности на всички ученици; 

➢ Взаимодействие с родителската общност; 

➢ Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците; 

➢ Участие в национални и европейски програми и проекти; 

➢ Подобрения във външната и вътрешната среда на училището: 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. Дейности, свързани с училищната институция: 

1.1. Модернизиране на материално-техническата база. 

➢ Прилагане на механизъм за адаптиране на обучаваните към сферата на институцията. 

➢ Осигуряване на интеркултурно обучение. 

➢ Развитие на организационна култура в институцията. 

➢ Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

➢ Реализиране на училищни, национални, международни програми и проекти. 

➢ Активно и коректно взаимодействие училище-родители. 

➢ Организиране на извънкласни форми на обучение на учениците. 

➢ Взаимодействие с местната общност, със социалните партньори, университети и др. 

➢ Създаване на профилирани класни стаи по предмети, с цел по-ефективно и успешно 

образование в институцията. 

➢ Използване на всички механизми на Държавата за привличане и по-дълго оставане в 

училище на всички ученици. 

➢ Целодневна организация на учебно-възпитателната дейност и нов поглед към 

възможностите й. 
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2. Дейности, свързани с учителите: 

2.1. Подобряване на възможностите за допълнителна и продължителна квалификация на 

учителите по специалността им от висшето образование за повишаване на тяхната личностна 

ефективност. 

➢ Подкрепа на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновационни подходи 

за преподаване. 

➢ Използване на всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на уроци 

за обединяване на знания и умения на учениците в различни предмети. 

➢ Максимално намаляване на административното бреме за сметка на повече време за 

новаторство в класната стая. 

➢ Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците. 

➢ Насърчаване на комуникацията между учителите. 

➢ Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетенциите на 

учениците. Ясно формулиране на критериите. 

➢ Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

 

3. Дейности,свързани с учениците: 

➢ Повишаване на мотивацията на учениците. 

➢ Ефективна обратна връзка с учениците. 

➢ Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

➢ Подобряване на образователните резултати на учениците. 

➢ Намаляване на неграмотните деца. 

➢ Активност в учебния процес на учениците. 

➢ Добра подготовка за участия в олимпиади, състезания, конкурси на общинско и национално 

ниво. 

➢ Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование. 

4. Дейности,свързани с родителите: 

➢ Създаване на възможности за договорености с родителите за по-добро бъдеще на децата им в 

образователната система. 

➢ Ролята на възпитанието на всеки ученик и отношението на родителите към образованието в 

институцията. 

➢ Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и възпитанието на 

децата им. 

➢ Родителите – съпартньори в учебно-възпитателния процес. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСПЕХ: 

 

➢ добра образователна среда и високите резултати в образователно-възпитателния 

процес; 

➢ брой проведени методични срещи за обмяна на добри педагогически практики; 

➢ резултати от НВО в 4 и 7 клас 

➢ брой ученици на поправителни изпити; 

➢ учители, включени в курсове за повишаване на квалификацията, повишаване на ПКС. 

➢ Ученици по Механизма за съвместна работа на институциите за задържане в 

образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. 

 
 


