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Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на 

Педагогическия съвет – протокол  № 13/05.09.2022г. и утвърдени със заповед № 1189/ 

13.09.2022г. на директора на ОУ „Васил Априлов”, гр.Русе. 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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 ОУ ”Васил 

Априлов“ гр. Русе 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, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и 

внасяне на подобрения. 

 

            I.  ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ОУ ”ВАСИЛ 

АПРИЛОВ”: 

             Нашата цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като 

предоставяме качествено общо образование, отговарящо на европейските тенденции. 

Качественото образование дава възможност на младите хора за по-добра реализация и 

конкурентоспособност на пазара на труда, както и лична удовлетвореност. Възпитателната 

дейност изгражда у учениците съпричастност към проблемите, както на училището, така и 

на обществото. 

Приоритетно направление 1.  

Повишаване нивото на грамотност на учениците в ОУ ”Васил Априлов”;  

Приоритетно направление 2.  

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.  

Приоритетно направление 3.  

Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище.  

Приоритетно направление 4.  

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи 

ученици.  

Приоритетно направление 5.  

Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и обществения 

съвет на ОУ „Васил Априлов”.  

Приоритетно направление 6.  

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците.  

Приоритетно направление 7.  

Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”.  

Приоритетно направление 8.  

Участие в национални и европейски програми и проекти.  

Приоритетно направление 9.   

Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.  

Приоритетно направление 10  

Подобрение във външната и вътрешната среда на ОУ „Васил Априлов”. 

  

 

 

 



 

            II.  ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ    

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 

                1. Приоритетно направление - Повишаване нивото на грамотност и знание на 

учениците в ОУ „В. Априлов”. 

         Цели: 

Повишаване познавателната активност на учениците в ОУ „В. Априлов”. Развитие на 

умения за учене. Повишаване нивото на владеене на български език на учениците в ОУ „В. 

Априлов”. По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и 

обучение /интерактивност, проектна работа /. Ранна идентификация на обучителни 

трудности и тяхното преодоляване. Методическа подкрепа в прилагането на ефективни 

стратегии за систематична и резултатна обратна връзка  и осъществяване на последователен 

контрол върху прогреса на всеки ученик.  Поставяне на ученика в активна позиция по 

отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост. 

Повишаване резултатите на НВО. Повишаване качеството на образование на децата със 

СОП. 

         Дейности: 

Разнообразяване на начини и методи на преподаването. Използване на съвременните 

интерактивни методи на преподаване и проектна работа. Използване на натрупаните данни 

от НВО за проследяване на напредъка на различни нива – анализи на ниво паралелка, клас, 

училище. Компенсиращи мерки чрез учебен план, занимания по интереси, национални 

програми и проекти. Целенасочена работа с учениците за четене с разбиране, извличане на 

информация от зададен текст или от данни; практически задачи. Ефективно използване на 

целодневната организация и консултациите. Провеждане на консултации с изоставащи 

ученици. Участие  в проекти  по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”. Участие в Национална програма „Културните институции като 

образователна среда“. 

                  2. Приоритетно направление - Развитие на системата за поддържане и 

повишаване квалификацията на учителите 

           Цели: 

            Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите 

работещи в училище „Васил Априлов”. Повишаване на квалификацията на учителите в ОУ 

„Васил Априлов” с цел подобряване на образователните резултати на учениците. Създаване 

на условия за творческа и делова атмосфера за откритост при постигане на успехи, 

възникнали трудности и проблеми. Подкрепа на учителите в идентифициране на 

потребностите от професионално усъвършенстване и квалификационни форми, ориентирани 

към нови компетентности в преподаването и оценяването. Извеждане на иновативни 

педагогически практики и разпространяване на резултатите; създаване на мрежи 

           Дейности: 

Участие на целия колектив във всички форми на вътрешно училищна 

квалификационна дейност. Участие на  колектива в извънучилищна квалификационна 

дейност. Участие в различни форми за квалификация организирани на регионално и 

национално ниво. 

Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет. Оптимизиране на контролната дейност 



за използване на всички ресурси и възможности за повишаване на резултатите – материални, 

кадрови... 

 

         3.  Приоритетно направление - Утвърждаване на училището като научно,  културно и 

спортно средище . 

           Цели:  

Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат 

за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на 

училище „Васил Априлов“. Поддържане на интернет страница на училището, публикуване 

на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители 

и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.  

            Дейности:  

Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците и техните компетенции.  Организиране, 

поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от 

регионален, национален и международен характер. Предоставяне на достъп на училищната 

база за провеждане на различни видове дейност. Организиране на спортни състезания по 

различни видове спорт. Участие в културните празници на общинско ниво. Организиране 

училищни мероприятия с активното участие на ученици. Разработване на училищни проекти 

за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Повишаване на социалните умения на 

учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.  

 

         4. Приоритетно направление -  Удовлетворяване на образователните потребности на 

даровити и изоставащи деца. 

         Цели: 

          Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 

възможности. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени  

Развиване ефективността на връзката учител – родител. Възпитаване на качества за работа в 

конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми. Чрез творческото развитие на 

учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не само като 

образователен, но и като духовен и културен център.  

            Дейности: 

Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни 

форми. Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет. Изграждане на подходяща 

среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното съдействие на педагогическата 

колегия. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални 

проблеми на учениците. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е 

необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа, за общуване и социализация.  

             5. Приоритетно направление - Взаимодействие с родителската общност, 

Училищното настоятелство и Обществения съвет на ОУ „Васил Априлов”. 

           Цели:  

           Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. Развиване на конструктивна 

комуникация във взаимоотношенията в съответствие с Правилника за прилагане на Закона 



за народна просвета. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите 

на гражданското образование. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и 

успеваемост. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците. Развиване на ефективна система от действия за 

преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия  

Сформиране на  Екип за превенция. 

  Задължения 

- своевременно установяват причините и прилагат мерки за предотвратяване 

отсъствието на децата и учениците; 

- системно взаимодействат с родителите с цел мотивирането им за осигуряване 

трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция; 

- предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск от 

отпадане  

- предлагат мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния 

живот . 

         Дейности: 

Повишаване на уменията за работа с родители. Създаване на информационна банка с 

данни и координати за връзка с ученика и неговите родители. Училището ще предоставя 

възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:  

• да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно 

време или в друго удобно за двете страни време;  

• да участват в родителските срещи;  

• да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;  

• да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им;  

• да участват в училищното настоятелство;  

• да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от 

специалист;  

• да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;  

• да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността 

на училището при записване на ученика;  

• да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора;  

• намиране на нови форми за общуване;  

• правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;  

Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на 

наказания на ученик.  

Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.  

За спазването на училищната дисциплина;  

Уменията за общуване с учениците и учителите;  

Интегрирането им в училищната среда;  

За отсъствията на ученика от учебни часове,  

Когато започне процедура за налагане на наказание;  



Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

 

Ангажименти на Екип за превенция: 

• своевременно установяват причините и прилагат мерки за предотвратяване 

отсъствието на децата и учениците; 

• системно взаимодействат с родителите с цел мотивирането им за осигуряване 

трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция; 

• предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск от 

отпадане;  

• предлагат мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния 

живот. 

            Дейности за защита при преместване на ученици в риск от отпадане 

При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за 

предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в 

което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на съответното 

регионално управление на образованието.  

Предизвикателство: Повишаване на броя на учениците с интерес към  

професионалните училища. 

       6. Приоритетно направление -  Осигуряване на извънкласни форми за свободното 

време на учениците. 

            Цели:  

Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. Усъвършенстване 

и представяне на добри педагогически практики. Развиване форми на ученическо 

самоуправление. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни 

дейности. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси. Популяризиране 

постиженията на учениците и учителите.  

           Дейности:  

Развиване дейността на клубовете по интереси.  

Активно съдействие и  включване в групите по проект „Подкрепа за успех“, 

„Подкрепа за приобщаващо образование“ и  „Дейности по интереси“. 

Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна 

учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и 

дейности: състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 

спортни форуми; отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар;  

творческа “продукция” на определени клубове по интереси; участие в обявени регионални и 

национални конкурси и състезания. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците. Ефективно работещи клубове по интереси.  

Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет. Активно съдействие и 

подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия. Информиране и 

стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.  

Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време. 



          7. Приоритетно направление - Изпълняване на национална стратегия за „Учене през 

целия живот”. 

                  

               Цели:  

               Продължаване организирането и провеждането на курсове за професионална 

квалификация.  

Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.  

Развитие квалификацията на педагогическия и административния персонал.  

            Дейности:  

Развитие на ефективни партньорства с /ДИУУ – София/, ДИПКО – Варна, ДИПКУ 

Стара Загора,  РААБЕ България, РУ „Ангел Кънчев“ и други организации, отговарящи на 

условията на Наредба №15 за практическата реализация на непрекъсната квалификация на 

работещите в училището.  

Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с 

цел придобиване на необходими нови умения.  

Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.  

Активно участие в национални и международни програми, свързани с квалификация на 

педагогическата общност.  

Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни 

дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.  

Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри 

практики.  

Развитие на електронните умения на учители и администрация.  

Участие на учители в дистанционни форми обучение.  

       8.  Приоритетно направление - Участие в национални и европейски програми и 

проекти. 

                 Цели:  

Развитие на конкурентно-способността на училището. Участие на училищната 

общност с проекти по национални програми обявени от МОН, покриващи потребностите на 

ОУ „Васил Априлов”.  

           Дейности:  

Кандидатстване с проектни предложения към национални програми от МОН, които 

биха подпомогнали развитието на училището. Реализация на одобрените дейности по 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“  и Проект  

„Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“. Следене на актуалните 

възможности за кандидатстване и по други програми и проекти. Подаване на проектни 

предложения по европейски проекти. 

         9.  Приоритетно направление -  Осъвременяване на традициите   в образователната  

дейност в мултиетническа среда  и осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

           Цели: 

Да се съхранят  адекватните  условия за опазване и разбирателство между различните 

етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и 

дискриминацията по етнически и верски признак; Запазване  на условията за успешна 

социализация на децата от различна етническа общност; Превръщане на културното 

многообразие в източник и фактор за взаимно опазване и духовно развитие на децата и 

създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Да не се 

допуска разделение  на децата от различни етнически групи в процеса на обучението им. 



Повишаване на професионалната квалификация на учителите за успешна работа в 

мултиетническа среда. 

 

         Дейности: 

Да се запазва и поддържа в  сградата на училището  българска езикова среда; Да се 

опазят изградените във времето добри  условия за опазване и разбирателство между 

различните етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на 

предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак; При заявено желание  

да бъдат подкрепяни  изяви на културната идентичност на децата от различни етноси чрез 

подходящи средства; В методическите обединения да се предвидят теми свързани с 

етническата  толерантност; Участие в празници и тържества. 

         10.  Приоритетно направление -  Подобрения във външната и вътрешната среда на 

ОУ „Васил Априлов”. 

            Цели: 

Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност. 

Подобряване равнището на административно обслужване. Естетизация на околната среда. 

Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията 

на ДОС. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за 

поведение и успеваемост. 

             Дейности: 

А. Подобрения във външната среда:  

Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.  

Поддръжка на зелените площи.  Оформяне на училищния двор.  

Довършване на ремонта на аулата с цел превръщането й в място за представяне творческия 

продукт на учители и ученици. 

Б. Подобрения във вътрешната среда:  

Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – 

кабинет, класна стая, коридори, фоайета.  

Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 

училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора на работната 

среда.  

Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – 

изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение.  

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:  

Участие в Националната образователна мрежа (НОМ) и ИКТ в Училище. 

Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.  

Въвеждане на иновативни технологии в образованието.  Осигуряване на ефективна ИКТ 

среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.  Активно участие в 

електронната свързаност на българските училища. Поддържане на изградената надеждна и 

гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния 

процес и управлението на административната дейност.  Развитие на безжичната 

инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.  Дооборудване и 

поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и 

допълване на част от хардуера. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните 



зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-

активното навлизане на технологии в учебния процес.  

               

 

              III. ОЧАКВАНИ   РЕЗУЛТАТИ  

 Утвърждаване на ОУ „Васил Априлов” . 

 Повишено качество на образователно – възпитателния процес в ОУ ”Васил Априлов”.  

 Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и 

обучение. 

 Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, 

етнически и културни общности. 

 Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, 

конкурси, изложби. 

 Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на 

учебния процес. 

Засилен интерес от страна на  родители към образователно-възпитателния процес, към 

успехите и проблемите на училищната общност. 

 

             IV.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСПЕХ НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 

Образователната среда и ефективността на учебно-възпитателния процес. 

Включването на учителите в обучителни курсове. 

Образователни резултати на учениците. 

Повишени резултати от НВО. 

Брой слаби и отлични оценки. 

Брой ученици на поправителни изпити. 

Брой ученици, участници в олимпиади и състезания. 

Учители включени в курсове за повишаване на квалификацията. 

 

 

 


