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Мерки за повишаване качеството на образованието 

В ОУ“Панайот Волов“ 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за 

усъвършенствуване на процесите за управление на качеството. 

 

 УВОД 

 

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за 

разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на 

образованието. 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към училище за 

усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място 

заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество. 

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на 

развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, 

оценяване и внасяне на подобрения. 

Качеството на образованието в ОУ“Панайот Волов“ се осигурява при спазване на 

следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. автономия и самоуправление;  

3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса 

на образованието и обучението; 

4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 

5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики; 

6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията; 

7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите 



на пазара на труда; 

8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на 

институцията. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между 

факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и 

резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и 

институционално равнище. 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на 

резултатите на училището по критерии за конкретен период на измерване и 

съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. 

Измерването на постигнатото качество в училище се осъществява ежегодно чрез 

самооценяване. 

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. 

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО В ОУ“Панайот Волов“ 

 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при 

спазване на следните изисквания: 

 

1. Да подобрява работната среда чрез: 

а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на училището; 

б) осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на 

информационната инфраструктура; 

г) развитие на организационната култура в ОУ“Панайот Волов“. 

 

2. Да осигурява развитие на персонала чрез: 

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за 

подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност; 

б) изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в училище; 

г) повишаване на ефективността на административното обслужване; 

д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на 

образование и обучение. 

 

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез: 

а) повишаване на мотивацията на обучаемите; 

б) повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати; 

в) намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; 



г) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

 

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 

работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез: 

а) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 

в) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

образованието и обучението; 

г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на училището в областта на осигуряване на качеството на образованието 

и обучението; 

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието 

и обучението 

 

I. Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ“Панайот 

Волов“ 

1.      Повишаване успеваемостта на учениците. 

2.      Повишаване квалификацията на учителите 

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

 

II.Задачи: 

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

образованието. 

2.      Провеждане на квалификационни курсове. 

3.      .Провеждане на тематични съвети. 

4.      .Настойничество на учителите с малък професионален опит. 

5.      .Контрол над ефективността на преподавателската работа. 

  

III.Дейности за повишаване на качеството на образованието. 

1.      Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание. 

2.      .Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение-

кабинети,учебни работилници и лаборатории,в съответствие с изискванията на ДОС 

3.      Достъпно и компетентно административно обслужване. 

4.      Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството. 

5.      Самооценяване 

6.      Прилагане на интерактивни методи в обучението. 

7.      Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес.  



8.      Участие на учениците в състезания,олимпиади,конкурси на национални и 

международни нива. 

9.      Педагогическо взаимодействие“училище-семейство“,и всички страни на местно и 

регионално равнище. 

IV.Показатели за успех. 

  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. 

 

V.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. 

 

VI.Финансиране: 

Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, 

национални и международни програми и проекти. 

  

 


