
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор СУ „Иван Вазов“ - Мездра 

Заповед № РД-920 /14.09.2021г. 
 
 

      

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО /2021-2025 г./ 
 

 

I. ЦЕЛ: 

                                                                                                                                               

Повишаване успеваемостта на учениците.Адаптиране на учениците към училищната 

среда, възпитание и социализация. Постигане на качествен образователно-възпитателен 

процес чрез силно мотивирани педагогически специалисти и съвременна материална база. 

Засилване на приложния характер на обучението и поставяне на ученика в активна 

позиция при овладяването на трайни знания. Придобиване на компетентности по учебни 

предмети и умения за учене през целия живот, необходими за успешна реализация в 

съвременния свят. Развитие на здравното, гражданското, екологичното и 

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

поведение. 

 

II.  СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

 

1.Постигане на високо ниво на общообразователната подготовка и използване на 

възможностите на профилираното обучение за осъществяване на качествен 

образователно-възпитателен процес 

2.Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес и 

превръщането на ученика в активен участник в него чрез използване на иновативни 

методи и технологии 3.Изграждане на компетентности, необходими за успешна личностна 

и социална реализация.  

4.Постигане на високи резултати на НВО, ДЗИ и успешно представяне на 

кандидатстудентските изпити.  

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. “Георги Димитров” №32 

тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 
e – mail: vazov-school@vazov-school.com; vazov_school@abv.bg,  www.vazov-school.com 

mailto:vazov-school@vazov-school.com
mailto:vazov_school@abv.bg
http://www.vazov-school.com/


5.Засилване на приложния характер на обучението, ориентирано към конкретни 

резултати.  

6.Развитие на възможностите на изявени и талантливи ученици.  

 

 

III.  ВИЗИЯ: Образователният  процес в СУ „Иван Вазов“  е с високо качество, което 

се дължи на професионална квалификация на педагогическите специалисти, добрата 

материална база и мотивацията на учениците към учебния процес и учебната среда.  

 

 

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ: 

 

               1. Мерки, свързани с  учителите: 

1.1. Мотивиране на педагогическите специалисти за повишаване квалификацията и 

кариерното развитие 

1.2. Ефективна работа на МО 

1.3. Точно, ясно формулиране и безпристрастно спазване на критериите за оценка на 

знанията, уменията и компетентностите на учениците. 

1.4. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на 

учениците. 

1.5. Установяване от педагогическите специалисти на позитивна атмосфера в клас. 

1.6. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

1.7. Планиране и използване на ИКТ в урока. 

1.8. Подготовка на учениците за успешно представяне на НВО, ДЗИ, състезания и 

олимпиади. 

1.9. Подкрепа на личностното развитие на учениците. 

 

                2. Мерки, свързани с учениците:  

2.1. Активна страна в образователно -възпитателния процес.  

2.2. Политики за подкрепа и осъществяване на гражданското, здравно, екологично и 

интеркултурното образование. 

2.3. Обратна връзка с учениците.  

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик. 

2.5. Предприемане на мерки за намаляване броя на отсъствията. 

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.  

2.7. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение-

дневна и самостоятелна. 

2.8. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

2.9. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост. 

2.10. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене. 

2.11. Мотивиране за учене и добро представяне..  

2.12. Развиване на извънкласни дейности.. 

2.13. Работа с родителите. 

 



 3.  Мерки, свързани с училищната институция:  

3.1. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес; облачна система 

3.2. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на 

образованието и обучението в училище.  

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

3.4. Активно взаимодействие с Обществения съвет.  

3.5. Партньорство между преките участници в училищното образование/ 

педагогически специалисти, ученици, родители / 

3.6. Създаване на система за поощрения и награди на учениците за активно 

включване в извънкласни и извънучилищни дейности 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ.“ 

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели:  

 1. Резултати на учениците: 

1.1. Повишаване на общия успех на учениците.  

1.2. Резултати от НВО и ДЗИ.  

1.3. Брой участници и класирани за областен и национален кръг на олимпиади на 

МОН.  

1.4. Заемане на призови места на международни и национални състезания и 

конкурси. 

1.5. Прием на зрелостниците във ВУЗ в страната   

 2. Поведение и дисциплина: 

2.1. Намален брой на отсъствия;  

2.2. Намален брой наказани ученици;  

2.3. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението – наблюдение на 

учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и екипа за 

личностно развитие;  

2.4. Ефективна работа с екипите за обща подкрепа 

3.  Участие в извънкласни дейности и инициативи:  

3.1. Брой участници в извънкласни обучителни дейности  и дейности по интереси- 

3.2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет;  

4. Други: 

4.1. Брой учители повишили квалификацията си;  

4.2. Реализирани проекти.   

4.3. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните 

партньори, ВУЗ-ове и други заинтересовани страни;   

4.4. Информиране за добрите практики и постиженията на учениците и училището 

чрез публикуване на информация на сайта на училището и в местните медии;   

  

Настоящите Мерки за повишаване на качеството на образователния процес за 

периода 2021-2025г. са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

17/14.09.2021г. Те се актуализират на всеки 5 години и при настъпили промени в 

нормативните актове в системата на образованието или ако Педагогическият съвет 

прецени, че спецификата на образователния процес налага това. 


