
 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

 

         1 .Да продължи работата по осигуряване на подготовка, 

съответстваща на европейските образователни стандарти. 

2. Да продължи работата по гражданското образование на учениците. 

3. Да продължи стимулирането на талантливите, ученолюбивите и 

амбициозни ученици, издигащи престижа на училището. 

4. Съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите 

традиции и търсене на нови пътища за обогатяването им. 

5. Прецизиране на подготовката на учениците за успешно явяване на 

НВО и на 
олимпиади , представяне на резултатите им от НВО и олимпиадите в 

точки. 
6. Навременно проучване на желанията и възможностите за 

продължаване на обучението на учениците след завършен IV и VII клас и 

прогнозиране на реалните условия за утвърждаване на необходимите 
паралелки. 

7. Целенасочена работа за развитието на словесно-творческите умения 
на учениците още от ранна училищна възраст за постигане на умствена 
активност, развиване на комуникативните способности, стимулиране на 
творческото въображение, което да спомогне за обогатяване на 
емоционалния, естетическия и интелектуалния им опит. 

8. Продължаване на усилията на педагогическата колегия за 
обогатяване не само на фундаменталните знания и умения на учениците ,но 
и за усъвършенстване на умения за работа в екип, за решаване на проблеми, 
за планиране, за изследване и творчество, за критическо мислене, за 
времеви и пространствен мениджмънт, за синтез на информация от 

различни носители, за ползване на високотехнологична апаратура, с каквато 
училището разполага. 

9. Координационният съвет да усъвършенства дейността си 
прилагайки гъвкав и нетрадиционен подход в работа си. 

10. Да се повиши взискателността по опазване на училищното 
имущество. 

11. Специално внимание да се отдели на приобщаване на родителите 
към училищния живот с цел разбиране и съпричастност към проблемите, да 
се изработи програма за работа с родителите в НЕО , ПГЕО и ГЕО. 

12. Да се търсят и набележат нетрадиционни методи за мотивиране на 

учениците. 

13.Засилена работа с интерактивните методи на обучение, интензивно 



 

 

прилагане на 

новите технологии и разширяване на дейността за изработване на 

електронни уроци. 

14. Активно използване на социалните мрежи с цел популяризиране 
дейността на училището. 

15. Прецизиране работата с документацията - своевременно и 
правилно коригиране на грешките ; нанасяне на резултатите от 
поправителните изпити в Главната книга от председателя на комисията ; 
при поправителен изпит или за оформяне на годишна оценка, учебниците за 
подготовката им да се получават от библиотеката от ученика, със 
съдействието на учителя, преподаващ съответния предмет; билетите за 
изпита да се изготвят от учителя , преподаващ съответния учебен предмет, а 
не от председателя на комисията. 

16. По-тясна приемственост между НЕО и ПГЕО - взаимно посещение 
на уроци, системни контакти между класните ръководители и началните 

учители , между учителите по предмети , с цел подобряване на резултатите 
на петокласниците и по- лесната адаптация на учениците към ПГЕО . 

17. Да се набележат конкретни мерки в НЕО , ПГЕО и ГЕО за 
подобряване на възпитателната работа на учениците. 


