


3. Наличие на ресурсен кабинет за подпомагане обучението на учениците със 

СОП. 

4. Административно обслужване. 

 Предлагане на бърз и надежден достъп до информация, на полезни и лесни 

за използване инструменти и различни форми на ИКТ;  

 Компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи служители. 

5. Училището осигурява възможност за образование и обучение в различни 

форми на обучение. 

 

II. Област: Придобиване на професионална квалификация 

 

1. Функциониране на вътрешна система за повишаване на качеството на 

образованието и обучението в 30. СУ – отчитане на резултати, на основание на 

които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството 

на училището за повишаване на качеството. 

2. Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове, 

който да функционира координирано, перманентно и ефективно. 

3. Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството. 

4. Измерване на постигнатото качество  

 провеждане на  самооценяване; 

 изготвяне на доклад с резултатите; 

  формулиране на коригиращи мерки. 

5. Информиране и консултиране на всички учениците за кариерното им 

развитие. 

6. Осигуряване на педагогически персонал с професионална квалификация, 

съответстваща на изискванията на съвременната образователна система. 

7. Осигуряване на условия за интерактивно обучение и учене чрез използване в 

учебните часове на:  

 мултимедия; 

 интернет; 

 интерактивни дъски; 

 таблети; 

 електронни учебници; 

 ресурсите, предлагани в образователния сайт Уча. се; 

 работа с „Envision”  

 електронен дневник  

 обучение от разстояние чрез използване на електронната платформа Тиймс и 

др.  

8. Прилагане на интерактивни методи на обучение:  

 ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.);  

 дискусионни (дебати, беседи, дискусии); 

 работа по проекти. 

9. Провокиране на активно мислене, самостоятелност, формиране на умения за 

работа в екип и др.  

10. Наличие на ресурсно подпомагане на учениците със СОП. 



11. Повишаване личната квалификация от всеки учител. Участие на учителите 

в различни форми на поддържащо, допълнително и продължаващо 

обучение.  

12. Участие на учителите в допълнително обучение чрез мобилност в друга 

страна. 

13. Недопускане отпадането на ученици от училище.  

14. Проявяване на гъвкавост и творчество от страна на учителя при 

организиране и планиране на урока, за да се отговори на образователните 

потребности на групи или отделни ученици. Подкрепа на всеки креативен 

преподавател и насърчаване на повече иновационни подходи за преподаване. 

15. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

16. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, 

уменията и компетентностите на учениците, както и запознаването им с тях. 

17. Ритмичност на оценяването - учителите оценяват ритмично постиженията на 

учениците в съответствие с Наредбата №11 за оценяване, проверяват прецизно 

писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана 

рецензия.  

18. Осъществяване на допълнителна работа с учениците /развиване и подобряване 

на индивидуалната и диференцираната работа с учениците/. 

19. Провеждане на консултации във времето извън учебните часове 

20. Работа за  по-високи резултати от средните за страната на  НВО и ДЗИ. 

21. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и 

възпитание. 

22. Създаване на условия за участие на учениците в състезания, олимпиади, 

конкурси и др. 

23. Поощряване на изявени ученици /грамоти, награди/. 

24. Участие на училището в програми, разработени и класирани проекти 

(училищни, национални, европейски, други международни). 

25.  Участие на училищното настоятелство и Обществения съвет в дейности, 

организирани от училището. 

26. Педагогическо взаимодействие „училище–семейство“. 

27. Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и 

възпитанието на децата им. 

28. Активно участие на училището в процеса на взаимодействие с всички 

заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на 

качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата 

база на училището и др. 

 

 

            Мерки за повишаване  качеството на образованието в 30. СУ „Братя 

Миладинови” за учебната 2021/2022 г. са приети с решение на ПС – Протокол 

№....... /...............2021 г. 

 

 


