
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”
гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 29

тел. 0887948282 – директор, 0882400322 – канцелария
e-mail: ouslaveikovvt@prsvt.org; www.prsvt.org

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УТВЪРДИЛ:

Данка Борисова,

Директор на ОУ „П. Р. Славейков”

гр. В. Търново

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приоритетно направление 1. Повишаване качеството на обучението, възпитанието и
социализацията на учениците
● Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване

нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за
практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

● Акцент върху грамотността (за общуване на български език, математическа и
дигитална грамотност).

● Създаване на условия за изяви на учениците. Подкрепа на изявата и развитието на
даровитите ученици.

● Диференциация на обучението в посока на желания и възможности на обучението по
следните основни направления – български език и литература, математика, чужди
езици, информационни технологии и природни науки.

● Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока
успеваемост от страна на  учениците.

● Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
● Организиране на разнообразни занимания по интереси. Откриване заложбите на всеки

ученик и насочване на развитието му в област, в която ще изяви най-добре своя
потенциал.

● Осъществяване на своевременна подкрепа на учениците с цел превенция на
обучителните затруднения.

● Прилагане на подходи, основани на иновативни образователни модели, свързани с
повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

− поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания
и практическа приложимост на преподавания материал;

− използване на иновативни педагогически методи и форми за преподаване и учене;
− извършване на ефективна индивидуална и диференцирана работа с учениците с ниска

успеваемост.
● Взаимопомощ и съвместно използване на създадени дигитални ресурси от общ диск
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на педагогическите специалисти и общ диск с материали, създадени от учениците.
● Развиване дигиталните компетентности на учениците за работа в училищната

образователна платформа.
● Внедряване на модела “Едно към едно”.
● Стриктно спазване на изискванията:
− в правилника за дейността на училището, правилника за вътрешния трудов ред,

водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на
учениците;

− за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и
непедагогически персонал;

− за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
● Засилване взаимодействието между членовете на училищната общност и с външни

партньори на училището.
● Повишаване социално-емоционалната интелигентност на учениците.
● Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на

позитивни модели на поведение.
● Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно

развитие.
● Разширяване на формите за обучение, възпитание и социализация с цел стимулиране

на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание,
потребителска култура, физическа активност и спорт.

Приоритетно направление 2. Развитие на системата за поддържане и повишаване
квалификацията на учителите.
● Непрекъснато усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване

личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и
надграждаща квалификация на педагогическите специалисти.

● Използване на разнообразни форми на квалификационна дейност – проблемна група,
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически
конференции, информация от библиотека, интернет, споделяне на добри практики и
учебни ресурси.

● Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-
квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

● Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията
към работата на учителя чрез засилване на вътрешноучилищната контролна дейност и
измерване на резултатите.

● Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението – засилване
качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от
ЗПУО, ДОС и вътрешните правилници и планове.

● Подкрепа за учители, работещи с надарени ученици.
● Обмен на информация и съобщения чрез училищната дигитална платформа в Google

Workspace for education и чрез електронния дневник.
● Участие в разнообразни форми за квалификация, организирани на регионално ниво.
● Усъвършенстване на системата за повишаване мотивацията на педагогическите кадри

за професионално усъвършенстване и тяхната активност в използването на
иновативни практики.
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● Разширяване на моделите и формите за контрол чрез актуализиране на оценъчните
карти.

● Създаване на условия за квалификация на учителите по посока използване на
различни форми и методи на обучение за практическо прилагане на усвоените знания.

Приоритетно направление 3. Утвърждаване на училището като научно, културно и
спортно средище
● Приемане и изпълнение на ежегодна програма за занимания по интереси, които

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие
творческия потенциал на учениците и техните компетентности.

● Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в ученически
конкурси от регионален, национален и международен характер.

● Поддържане на публичен училищен календар с цел уведомяване на училищната
общност за предстоящи събития, състезания и други възможности за изява.

● Предоставяне на свободен достъп до училищната база за провеждане на различни
занимания по интереси.

● Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
● Участие в културните празници на общинско ниво.
● Организиране училищни мероприятия с активното участие на ученици.
● Разработване на училищни проекти.

Приоритетно направление 4. Осигуряване на равен достъп до качествено
образование
● Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение.
● Приемственост между всички фази от обучението.
● Допълнителна работа с учениците-мултилингви за усъвършенстване

компетентностите по български език.
● Ефективна работа с учениците със специални образователни потребности.
● Издигане равнището на езиковата подготовка.
● Развиване уменията на учениците за използване приложенията на училищната

дигитална платформа в Гугъл за образованието.
● Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците.

Приоритетно направление 5. Удовлетворяване на образователните потребности на
даровити и изоставащи ученици
● Съобразяване с желанията на учениците за разнообразни занимания по интереси.
● Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет във всички класни и

административни стаи и кабинети на училището.
● Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното

съдействие на педагогическата колегия.
● Осъществяване на взаимодействие със структурите за ученическо самоуправление за

решаване актуални проблеми на учениците и организиране на разнообразни събития
за изява на способностите.

● Постигане на по-добър диалог с учениците и родителите, оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа за общуване и социализация.
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Приоритетно направление 6. Предотвратяване на преждевременното напускане на
училище
● Повишаване качеството на обучението и създаване на интерес към образованието чрез

осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, решаване на казуси,
участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати).

● Засилване сътрудничеството на родителите с учителите за повишаване мотивацията за
учене у учениците.

● Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и
поведението с цел недопускане на тормоз и насилие.

● Повишаване квалификацията на учителите за работа с ученици в риск.
● Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и

уважение.
● Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви и

Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз. Провеждане на
индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните родители.
Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции.

● Включване на учениците в риск в занимания по интереси.

Приоритетно направление 7. Взаимодействие с родителската общност,
настоятелството и обществения съвет
● Повишаване уменията на педагозите за работа с родители.
● Предоставяне на възможност и оказване необходимото съдействие на родителите за:
− срещи с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно време

или в друго удобно за двете страни време;
− участие в родителските срещи;
− изразяване на мнение и предложения за развитие на училището;
− присъствие и изслушване, при желание от тяхна страна, когато се решават въпроси,

които засягат права и интереси на детето им;
− участие в настоятелството и обществения съвет;
− консултиране по въпроси, свързани с възпитанието и социализацията на учениците, от

специалист;
− осигуряване посещаемостта на ученика в училище;
− запознаване срещу подпис с училищния учебен план, с правилника за дейността на

училището и с етичния кодекс на училищната общност при записване на ученика;
− явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния

ръководител или директора.
● Използване на разнообразни форми за общуване. Използване на електронния дневник

и училищната облачна платформа за комуникация и обмен на информация.
● Спазване правата на родителя и ученика в процедурата по налагане на санкция или

възпитателна мярка.
● Присъствие на родител при изслушване на ученик и изразяване на мнение при

налагане санкция на ученик.
● Стриктно спазване графика за консултациите и приемното време на класните

ръководители и учителите.
● Педагогическата колегия периодично и своевременно предоставя информация за:
− успеха и развитието на учениците в образователния процес;
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− спазването на училищната дисциплина;
− уменията за общуване със съучениците и учителите;
− интегрирането им в училищната среда;
− посещаемостта на учебните часове от учениците;
− отсъствията на ученика от учебни часове,
− когато започне процедура за налагане на санкция.
● Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се
налага.

Приоритетно направление 8. Осигуряване на занимания по интереси за свободното
време на учениците
● Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни
мероприятия и дейности:

− състезания, екскурзии с образователни цели, участие в олимпиади, изложби, спортни
форуми;

− отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар;
− творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
− участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
● Осъществяване на занимания по интереси, които спомагат за по-добрата организация

на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на
учениците.

● Ефективно работещи клубове по интереси.
● Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
● Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата

колегия.
● Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания,

олимпиади.
● Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на

учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на
свободното им време.

Приоритетно направление 9. Изпълнение на Националната стратегия за „Учене
през целия живот”.
● Развитие на ефективни партньорства с гимназиите в града за удовлетворително

продължаване на образованието в средната степен.
● Подсигуряване и насърчаване достъпа до различни форми на непрекъснато

образование с цел придобиване на необходими нови умения за учене.
● Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
● Активно участие в национални и международни програми, свързани с квалификация

на педагогическите специалисти.
● Развитие на способностите на учениците за самостоятелно учене.
● Развитие на дигиталните умения на учители, администрация, родители и ученици.
● Участие на учители в дистанционни форми за квалификация.
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Приоритетно направление 10. Участие в национални и европейски програми и
проекти.
● Кандидатстване с проектни предложения към национални програми на МОН, които

биха подпомогнали развитието на училището.
● Работа по европейски проекти: „Равен достъп до училищно образование в условията

на кризи“, “Образование за утрешния ден” и др.
● Участие в програма „Училища за пример“ на фондация “Заедно в час”.

Приоритетно направление 11. Подобрение във външната и вътрешната среда на
училището.
А. Подобрения във външната среда:
● подобряване състоянието на външната среда;
● поддръжка на зелените площи;
● оформяне на училищния  двор и спортната площадка.
Б. Подобрения във вътрешната среда:
● дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи –

кабинети, класни стаи, коридори, фоайета, физкултурни салони;
● промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището – всеки учител, с

помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на
интериора;

● повишаване нивото на технологично развитие, дългосрочна цел – изпреварващо
предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на
интерактивно и хибридно обучение.

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:
● развитие на благоприятна среда за създаване, индивидуално или в екип, на електронно

образователно съдържание;
● въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образователния процес;
● ефективно използване на училищното облачно пространство в Google Workspace for

education за разработване, съхраняване, споделяне и използване на дигитални
образователни ресурси;

● активно участие в електронната свързаност на българските училища;
● поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел

обезпечаване и повишаване на ефективността на образователния процес и
управлението на административната дейност;

● дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището –
ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера;

● постоянно поддържане и обновяване на оборудването в компютърните кабинети и
мултимедийните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори и
др.) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес;

● обучение на ученици и педагогически специалисти за работа с хромбук.

Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет, и са утвърдени от
Директора, съобразени са със ЗПУО и приложими ДОС.
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