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План за прилагане 

мерки за повишаване качеството на образованието 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
  

Приети на Педагогически съвет с Протокол № 1/13.09.2021 г. 

  
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. 

Планът е разработен и цели проследяване напредъка на учениците, ефективност на 

преподавателската работа, самооценяване на педагогическите специалисти и за 

проследяване на учебно – възпитателния процес в ОУ “Свети свети Кирил и Методий“ 

 

Ниво на мониторинг вид срок 

Проверка на резултатите 

от входно ниво  

Анализ на успеха До средата на м. октомври 

Проверка на резултатите 

от  класни работи в края на 

първи учебен срок 

Анализ на класни работи в 

края на първи учебен срок 

М. януари 2022 

Проследяване успеха за 

първи срок 

Анализ на успеха М. февруари 2022 

Проверка на резултатите 

от  класни работи в края на 

втори учебен срок 

Анализ на класни работи в 

края на втори учебен срок 

М. май 2022 

Проследяване успеха за 

втори учебен срок и 

резултати от НВО 4 и 7 

клас на учениците 

Обобщаване резултатите Края на м. юни 2022 

Анализ след приключване 

на учебната година  

Обобщаване на 

извършената работа. 

Отчитане на резултати 

Началото на м. юли 2022 

 

I. Програмата цели повишаване качеството на образованието 
1.      Повишаване успеваемостта на учениците. 

2.      Повишаване квалификацията на учителите 

3.      Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност. 

II.Задачи: 



1.      Входно и изходно диагностициране с цел установяване на повишаване  качеството 

на образованието. 

2.      Контрол над ефективността на преподавателската работа. 

3.    Проследяване на резултата от анкетите и вземане на трайни мерки 

4.   Включване на ученици в проекти за преодоляване на обучителни затруднения 

  

 III. Показатели за успех. 

  подобряване образователната среда и ефективността 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 ,участници в олимпиади и състезания 

  учители включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми. 

IV.Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 
  Вътрешен: констатации ,изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване 

на процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието. 

  Външен: оценки и препоръки от регионалните управления  по образованието и от 

Министерството на образованието  и науката. 

 

 

Изготвил:…………………….. 

/Мария Янева – директор/ 


