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Настоящите мерки са приети с решение на Педагогическия съвет, протокол     

№ 20/11.09.2019 година и утвърдени със заповед № 1565/11.09.2019 година 

 на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин. 
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Повишаването на качеството на образованието е непрекъснат и динамичен 

процес. Организационното развитие на СУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Видин се 

основава на планиране, анализ и оценка. Чрез мониторинг се усъвършенства и се 

внасят подобрения, така че да се гарантира осигуряването на щастливо детство на 

всяко дете, както и изграждането на мотивация и увуруност в собствените му 

възможности. 

Стъпки, необходими за повишаване качеството на образованието: 

1. Училището и учителят са ориентирани към ученика, постигнато чрез: 

- Спазване на книжовните норми на българския език в часовете по всички 

предмети; 

- Работа в екип на всички педагогически специалисти, включваща обсъждане 

на проблеми и обмяна на добри практики; 

- Спазване на единни педагогически изисквания; 

- Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие и приобщаване на 

учениците; 

- Консултации по учебни предмети; 

- Кариерно ориентиране чрез информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване; 

- Осигуряване грижа за здравето на децата чрез достъп до медицинско 

обслужване и програми за здравно образование; 

- Поощряване с морални и материални награди за високи постижения; 

- Дейности по превенция на тормоза и преодоляването на проблемно 

поведение /изготвяне съвместно с учениците на правила за поведение и 

разглеждане на теми от гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование/; 

- Ранно оценяване на потребностите на всяко дете и превенция на 

обучителните затруднения; 

- Тематични заседания на ПС за степента на усвояване на материала по 

образователни направления в процеса на обучение, възпитание и 

социализация; 

- Дейности по мотивация и преодоляване на проблемното поведение 

/обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

използване на посредник при конфликтна ситуация; консултиране на 

детето с педагогически съветник или психолог; насочване на ученика към 

занимания, съобразени с индивидуалните потребности; персонална 

подкрепа за детето от личност, която то уважава/; 

2. Обучението на учениците в СУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Видин е 

ориентирано към постигането на по-високи резултати, съобразени с ДОС, 

цитирани конкретно за всеки учебен предмет в Наредба №5 като приложение. 
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3. Оптимално предварително планиране на организационното развитие на 

училището, което да подпомага по-ефективната работа чрез прилагането на 

нови технологии, усвоени от преподавателите на допълнителни 

квалификационни форми. 

4. Оценяване и промени за подобряване в образователната и възпитателната 

работа на училището да се правят след диагностика на дейностите, съобразени 

с ДОС за управление на качеството в институциите. 

5. Синхронизиране на дейността на всички заинтересовани страни в процеса на 

инспектиране, оценяване, самооценяване, като се изработят критерии за 

оценка по методични обединения. 

6. Насърчаване на обмена на добри практики чрез: 

- Обогатяване на фундаменталните знания и умения на учениците; 

- Усъвършенстване на работата в екип; 

- Развитие на уменията за изследване и творчество. 

7. Осъвременяване на методите на преподаване с цел повишаване на резултатите 

на НВО- приоритет математика и ДЗИ. 

8. Стимулиране на талантливите и амбициозни ученици, издигащи престижа на 

училището. 

9. Участие на всички учителите в различни форми на квалификация – 

приоритетно за годината – работа с електронен дневник и учителско 

портфолио. 

 

 

 

 


