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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Приети на заседание на ПС с Протокол №12/13.09.2022 г. Утвърдени със Заповед
№42/15.09.2022 г. на директора на училището

І. ЦЕЛИ
1. Повишаване успеваемостта на учениците.
2. Повишаване квалификацията на учителите
3. Обмен на добри практики в обучението.
ІІ ЗАДАЧИ :
1. Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна
квалификация .
2. Провеждане на квалификационни курсове.
3. Провеждане на тематични съвети .
4. Провеждане на кръгли маси и обмен на добри практики по различни
учебни предмети.
5. Настойничество на учителите без или с малък професионален опит.
6. Контрол над ефикасността на преподавателската работа .
ІІІ .ДЕЙНОСТИ .

-Диагностика на познаването на нормативната база в сферата на
образованието от учителите.
Срок :4.10.2021 .
-Диагностика на познаването на съвременните образователни
технологии от учителите.
Срок : 21.10.2022 .
- Диагностика на потребностите от допълнителна квалификация на
учителите .
Срок : 21.9.2022 .
-Организиране на обучение за работа със съвремени образователни
технологии
Срок :ноември 2022
-Организиране на обучение за използване на интерактивни методи в
преподаването по отделни дисциплини.
Срок: февруари 2023
-Разработване и обсъждане в МО на план- конспекти на уроци
Срок :февруари 2023
Разработване и обсъждане в МО на мултимедийни уроци.
Срок: март 2023
- Провеждане на тематичен съвет.Мултиплициране на опит.
Срок: ноември 2022 .
-Провеждане на кръгла маса и обмен на добри практики в
преподаването .
Срок: април 2023
-Посещение на уроци от ръководството на училището и експерти от
РУО .
Срок: постоянен
- Провеждане на открити уроци от старши учители по отделни
предмети .
Срок: постоянен
- Ефективна работа на методическите обединения и анализ на
дейността им.
Срок: постоянен
-Анализ на резултатите от обучението на учениците през
2022/2023 по предметни области.
Срок:януари, юни 2023
-Атестация на учителите за работата им през 2022/2023 г. по
определени и съгласувани критерии.

Срок:септември 2023
-Анализ на резултатите от предприетите мерки за по- висока
ефективност на преподаване по отделните предмети и резултатите на
учениците .
Срок :юни 2023 .
І V.ИНДИКАЦИИ ЗА УСПЕХ А
- Подобрена образователна среда и ефективен учебно- възпитателен
процес.
- Брой включени учители в обучителни курсове .
- Повишени образователни резултати на учениците .
- Резултати от външно оценяване .
-Брой слаби оценки .
-Брой ученици на поправителни изпити .
- Брой отлични оценки .
- Брой участници в олимпиади и състезания и резултати от тях .
-Брой учители, включени в курсове за повишаване на ПКС и
магистърски програми.
Брой проведени открити уроци .
Брой проведени мултимедийни разработки .
Брой проведени проверки и резултати от тях .
V. МОНИТОРИНГ
1. Институт за оценяване на качеството на образование.
2. Експерти от МОН.
3. Експерти от РУО на МОН
4. Контролна дейност на директора и ЗДУД

