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МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В
СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ С.КРУШАРИ
ЗА 2022/2023 г.
Настоящите мерки за подобряване на качеството на образованието са разработени в
съответствие със:
* ЗПУО
* Държавните образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО
* Стратегията за развитие на училището
* Доклад-анализа за образователния процес в края на 2021/22 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
РЕЗУЛТАТИ –НВО –ІV кл. - БЕЛ -проведено с 16 ученици –ср.успех-среден 3,06

Отличен

Мн.добър

Добър

Среден

Слаб

2

3

5

6

брой ученици

0

РЕЗУЛТАТИ –НВО –ІV кл. -математика - 16 ученици –ср.успех-слаб 2,37

Отличен

Мн.добър

Добър

Среден

Слаб

0

1

4

11

брой ученици

0

БЕЛ
математика

СРЕДЕН % ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ
ниво училище ниво училище регионално
национално
2020/21 г
2021/22 г.
ниво
ниво
39,20
70,13
66,53
74,67
70,48
36,59
36,64
57,74
50,80
62,96
57,33
22,56
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО -БЕЛ на VІІ клас - от

явили се 10

Над 30 т.-6 ученици-Айлин, Галина, Георги, Гьоргюн, Синем, Фелиша

Среден брой
точки

2019/2020
18,46

2020/2021
17,40

2021/2022
31.00

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО-МАТЕМАТИКА-VІІ -11 явили се:

Среден брой
точки

2019/2020
13,24

2020/2021
12,46

2021/2022
11,30

СРЕДЕН БРОЙ ТОЧКИ-спрямо миналата година
ниво училище регионално
национално ниво
ниво
БЕЛ
17,40
31.00
49,25 46,92
53,86
53,63
математика 12,46
11,30
30,51 29,18
37,94
34,42

БЕЛ
математика

СРЕДЕН БРОЙ ТОЧКИ-Х клас
ниво училище
регионално
национално
ниво
ниво
13,00 17,88
40,54 38,69
45,01 43,16
10,91
18,59
22,91 27,99
27,71 34,72

ДЗИ БЕЛ 2021/2022 – Среден успех – слаб 2,17
отличен
-

мн. добър
-

добър
-

среден
3,05

ДЗИ БЗО -2021/2022 - Среден успех добър- среден 2,53
отличен
много добър
добър
среден
3,14
3,05

слаб
5 бр.

слаб
3 бр.
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3,00

БЕЛ
БЗО

СРЕДЕН % ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ-ДЗИ
ниво училище
регионално ниво национално ниво
39,70
22 49,47
47,57 52,44
52,77
51,60
27,67 52,09
38,91 49,01
41,85

Видно е понижаване на образователните резултати.
Причини - все още се използват архаични методи, занижено е изискването за
обратна връзка, липсват иновативни методи на преподаване, не се използват ефикасно
електронни ресурси. Не се използват пълноценно часовете за консултации .Често за
консултации се вземат ученици от групите за ЦОУД, поради липса на истински нуждаещи
се ученици, които не са дошли. Липсва добра комуникация между класни ръководители и
другите преподаватели на съответния клас.
Голяма част от учениците са без мотивация за учебна дейност ,не знаят добре
български език. Повечето родители са неграмотни и не могат да им окажат помощ ,а голяма
част от тях не са при децата си-или в чужбина или детето се отглежда от баба и дядо.
Забелязва се пристрастяване на учениците към играта с телефони ,разглеждане в различни
сайтове без контрол от родителите. Стоенето до късна нощ е причина за закъснения и
неадекватност

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
1.Мерки свързани с учителите
2.Мерки свързани с учениците
3.Мерки свързани с училищната институция.

1.Мерки свързани с учителите:
1.1.Повишаване квалификацията на учителите.
Прилагане План за квалификационна дейност за учебната 2022/23г.
Срок:целогодишно

Отговорник: Директора

1.2.Насърчаване на комуникацията между учителите.
Активна комуникация между класния ръководител и другите преподаватели и
учителите в групите за ЦДО с цел повишаване на успеваемостта и подобряване на
дисциплината на учениците.
Създаване на обща база данни на учебни и помощни материали по степени в МО.
Мултиплициране на придобитите знания на семинари и квалификационни обучения.
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Провеждане на открити уроци съвместно между начални учители и учители от
прогимназиален етап за плавен преход на учениците от един етап в друг
Провеждане на информационни срещи по МО за разясняване на новите нормативни
документи.
Срок:целогодишно Отг .Директора, председателите на МО
1.3.Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учители-специалисти
Осигуряване на консултации за ученици, нуждаещи се от допълнителна помощ за
овладяване на учебния материал.
Осигуряване на часове за обща подкрепа съгл.чл.27 от Наредбата за приобщаващо
образование
Срок: целогодишно

Отговорник: Директор;координатор-ПО

1.4.Използване на разнообразни методи на преподаване и изпитване
Качествено прилагане на постиженията на съвременните образователни технологии.
Иновативен подход на преподаване и изпитване чрез използване на платформи на
обучение във виртуална среда.
Използване на дигиталните технологии в процеса на обучение
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: педагогическите специалисти
1.5.Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и
компетентностите на учениците.
Учителят трябва да има точни и ясни критерии за формиране на изпитните въпроси и за
оценяване, като предварително е информирал учениците за тях.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: Председатели на МО
1.6.Развиване на позитивни отношения учител-ученик.
Откликване на въпроси и проблеми от едната и другата страна.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: пед.специалисти
1.7.Създаване на добра емоционална атмосфера в образователния процес.
По-добър микроклимат в образователната среда.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: пед.специалисти
2.Мерки свързани с учениците.
2.1. Активна страна в учебния процес.
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За повишаване интереса и мотивацията на учениците -да бъдат поставени в центъра на
цялостната педагогическа дейност в училищната общност. Това може да се реализира чрез:
- повишаване на дигиталната грамотност на учениците и изграждане на умения за
работа в електронна среда;
- използване на разнообразни методи на проучване и прилагане на електронни
ресурси в обучението;
- възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в активна част;
- практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използването на
методите за учене чрез действие;
- създаване на умения за работа в екип, чрез групови задачи, проекти и др.
- създаване на умения на учениците за самооценка, самоанализ и самоконтрол.
Срок: целогодишно отг.: всички педагогически специалисти
2.2.Допълнителни дейности за работа с ученици от уязвими групи
Включване на учениците в часове за обща подкрепа
срок: целогодишно отг.: Директора, кл.р-ли,
Включване на учениците в проекта „Равен достъп до училищно образование в
условия на кризи“
срок: целогодишно отг.: Директора, кл.р-ли,
Включване на учениците в извънкласни дейности по интереси.
срок: целогодишно отг.: Директора, кл.р-ли,
Мотивиране на учениците за участие в консултациите по предмети
срок: целогодишно отг.: кл.р-ли, преподаватели, психолог
2.3.Политики за подкрепа на гражданското, здравното и
образование.

интеркултурното

Инициативи и участие на ученици във вземане на решения, чрез подходящи за
възрастта им практики:
- поощряване на публичните изяви на учениците;
- форми на ученическо представителство и самоуправление;
- празничен календар ;
- форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;
- организиране на изложби, конкурси;
- развиване и поддържане на физическа дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот;
срок: целогодишно отг.: Директора, кл. р-ли, Ученическия съвет
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2.4.Прилагане на строги мерки за редовното посещение на учебните занятия от
учениците
Активна комуникация и съдействие между учители, родители, медиатор,медицински
персонал, Екипа за обхват.
Срок: целогодишно
родителите, медиатора

отг.: Директора, , класните р-ли, Екипа за обхват,

2.5. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.
Учениците да се запознаят и да спазват правилата описани в Правилника на
училището. При неспазване на съответните правила да се прилагат предвидените в него
мерки. Да се изготвят правила на класа
Срок: целогодишно отг.: класните ръководители
2.6.Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.
Това да се реализира чрез морални и материални стимули.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: педагогическите специалисти
3.Мерки свързани с училищната институция.
3.1.Подобряване на МТБ
Осигуряване на подходяща МТБ, отговаряща на съвременните изисквания
срок: целогодишно

отг. Директора

3.2.Осигуряване на интерактивно обучение
Осигуряване на условия за ползване на мултимедия, интернет, образователни ресурси и
прилагане на разнообразни интерактивни методи.
Срок: целогод. Отг.: Директора, преподавателите
3.3.Механизъм за превенция на различни рискове
Това се реализира чрез мерките, заложени в Механизъм за превенция на тормоза в
училище и Програмата за превенция на ранното отпадане от училище, Програмата за
равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Срок: целогодишно

отг. Психолога, класните р-ли

3.4.Активно включване на училищната и читалищната библиотека в учебния процес
Срок: целогодишно

отг. класните р-ли

1. Педагогическо взаимодействие училище-семейство.
Изграждане на информационен кът с изпитни програми, с учебните програми за целия
етап на обучение и с училищните учебни планове. Родителите да са информирани за
планираните извънкласни дейности и да участват в организирането и провеждането им.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: Директор, Психолога
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2.

Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици.

Да се организират извънкласни форми според интересите и потребностите на ученици.
Срок на изпълнение: целогодишно
Отговорник: Директор, Координатор ПО

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕТО:

ИЗМЕРВАНЕ

НА

ПОСТИГНАТОТО

КАЧЕСТВО

НА

1.Постигнати резултати от ученици.
1.1. Общ успех на учениците.
1.2. Резултати от ДЗИ.
1.3. Резултати от Национално външно оценяване.
1.4. Заемане на призови места на национални и областни

състезания, конкурси и

олимпиади.
1.5. Намален брой на допуснатите отсъствия;
1.6. Намален брой наказани ученици;
1.7. Брой ученици, включени в групите за допълнително обучение;
1.8. Брой участници в извънкласни дейности;
1.9. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет
1.10. Спазване на Етичен кодекс на учениците.

2. ДРУГИ
2.1. Брой учители повишили квалификацията си;
2.2. Подобрена материална база в училището;
2.3. Брой ученици, продължили образованието си след завършване на средното
образование
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