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Настоящата Програма е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с 

Протокол № 13/08.09.2016 г.съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното 

и училищното образование/, Актуализирана и приета на заседание на ПС с протокол N 

РД-09-11/12.09.2022 г. и   утвърдена със Заповед N РД-10-2371/12.09.2022 г.



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие 

на училището, основанo на анализиране, планиране и изпълнение на дейностите, заложени 

в Стратегията за развитие, Годишния план и Плана за квалификационната дейност на 

училището, както и оценяване и приемане на мерки за подобрения. 

Качеството на образованиетов СУ "Св.св.Кирил и Методий" се осъществява 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 училището. 

 

 Образованието е процес на развитие, основан на анализиране, планиране, 

изпълнение на планираните дейности, както и оценяване на изпълнението им. Целта на 

този процес е подобряване на качеството на предоставяното образование, обогатяване и 

осъвременяване на всички видове ресурси в училище. 
Управлението на качеството е процес на взаимодействие между факторите и 

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

него. 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на 

резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и 

съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. 

 

 
Програмата за повишаване на качеството на образованието в СУ "Св.св.Кирил и Методий", 
град Асеновград се основава на: 

 
- Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска 

референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и 
обучение 18 юни 2009 година,   

- Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г. относно 
европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното 
образование,  

- Закона за предучилищно и училищно образование ЗПУО/ и   
- Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО / чл.22, ал.2, т.15 – стандарт 

за управление на качеството в институциите/,   
- приоритетите на Министерството на образованието и науката,  

- на Регионалното управление по образованието –  Пловдив,  

- Община  Асеновград   



- Спецификата в статута и приоритетите на училището.  

 

- Закон за професионалното образование и обучение 

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО  
 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при 

спазване на следните изисквания; 

 

1. Подобряване на работната среда чрез: 

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

б) осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната 

инфраструктура; 

г) развитие на организационната култура. 

 

2. Осигуряване 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 институцията; 

г) повишаване на ефективността на административното обслужване; 

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

образование и обучение. 

 

3. Подобряване 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 ранно отпадналите от обучението; 

г) повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна 

среда; 

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

 

4. Подобряване взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 

работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез: 

а) разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 

б) 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 

ипостиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието 

и обучението; 

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

обучението. 

 

 

     e) качествено  професионално обучение по професията „Екскурзовод“ - специалност 



"Екскурзоводстко обслужване"/професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно 

време"  и осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното 

образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между  институции и органите на 

изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори 

 

 

 

ІІ. МИСИЯ И ВИЗИЯ: 

 

МИСИЯ 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО  както и на всички поднормативни актове, за да 

отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Изграждане на личности с 

ярко изявено гражданско съзнание, формиране на знания, умения и нагласи за успешна 

социална реализация според стандартите на ЕС и  на демократичните ценности. Формиране 

у младите хора дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока 

степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща 

европейска държава 

ВИЗИЯ 

 Утвърждаване на СУ „Свети свети   Кирил иМетодий" Асеновград като училище с 

конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща  

разгръщането на потенциала на всяко дете и всеки ученик, стимулираща творческото и 

личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация във време на 

разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция чрез 

създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за стимулиране на 

кариерно развитие на учениците и учителите. Утвърждаването му като предпочитано 

място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината. 

Утвърждаване на уникалния облик на училището. 

Повишаване авторитета на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ чрез изградена единна и 

ефективна система за управление, накоято да осигури високо качество на образованието и 

да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и 

конкуретноспособна.  

Стратегическата цел на СУ „Св.св.Кирил и Методий“е ориентирана към постиженията на 

образователните политики в страната ни итези от ЕС. Отчитат се националните традиции, 

регионалните тенденции и общински политики на българското образование.  



Ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в 

образованието и изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и 

връзките в нея за осъществяване на образователните цели.  

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му, залегнали в дейностите по постигане на приоритетните оперативни цели. 

Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, 

потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на 

училището като обществен фактор в системата на образователните институции в общината 

и региона. 

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1 

 

A/ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"ЧРЕЗ 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ИНСТИТУЦИЯТА. 

Б/АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

В/ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 

 

А/УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА 

КЪМ МИСЛЕНЕ 

Б/ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 
 
 
 

 
ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

 

А/ РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА 
 
СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 
 

 



Дейност 1.Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието: 
 

1.1. Анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и 

стратегически цели за превръщането на образованието в национален приоритет и 

намиране мястото на образователната институция в контекста на 

промените.Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите 

образователни цели. 

 

1.2.  Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по 

стратегическата и оперативните цели, свързани с качеството на образованието в СУ 

„Св.св.Кирил и Методий“. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо 

промените в нормативната база на национално ниво. 

 

  
1.3. Изграждане на училищна Система за качество. 
 

 Разработване на училищни стандарти за качество, свързани с управлението на 

институцията, повишаване на  квалификацията на педагогическите специалисти, 

система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на 

учениците и училищно партньорство. 

 Адаптиране на политиките за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и 

стандартите./чл.174, ал.2,ЗПУО/ 

 

 Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно 

изискванията на ДОС за учебния план, приемането им с решение на Педагогическия 

съвет, съгласуване с Обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 

269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждава 

от директора на училището. 

 

 Разработване на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от 

Стандарта за организация на дейностите/ 

 

 Изграждане на училищни екипи за подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика; изграждане на позитивен организационен климат;утвърждаване на позитивна 

дисциплина; развитие на училищната общност. 

 

 Предефиниране на политики, приоритети и ценности.  

o Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране 

на образователната институция.  

o Запознаване със Стандарта за инспектиранеи изготвяне на вътрешна 

система за ефективен  мониторинг и     контрол.      

 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 
 

 

 



Дейности по показатели: 
 

1. Създаване на условия за участие в проекти- изграждане на екипи за разработване и 

реализиране на проекти; провеждане на обучение за разработване и управление на 

проекти 

2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление 

на училищния бюджет. 

2.1.Адаптиране на Системата за финансово управление и контрол в СУ "Св.св.Кирил 

и Методий" спрямо ДОС за финансиране. 

 Разработване на: 

 Счетоводна политика. 

 Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

 Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции. 

 Система за двоен подпис. 

 Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и 

извършване на разход. 

 Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и 

изписването на краткотрайни и дълготрайни активи. 

 Работна инструкция за контрол върху общинската собственост. 

 

 2.2.Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба. 

 2.3.Осигуряване на прозрачност и публичност при отчитане на средствата от 

бюджета и извънбюджетните приходи. 

2.4.Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни 

средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др. 

 

3. Наличие на приходи на училището.  

 Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и 

програми, дарения, наеми, спонсорство и др. 

  
 

 
Дейност 3: Квалификационна дейност 
 

1. Планиране, реализиране и документиранена квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на вътрешноучилищно ниво 

 Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически 

специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел III от същата 

глава. 

 



 Проучване потребностите от квалификация на персонала в училище и 

провеждане на ефективни обучения с доказан резултат, съобразно придобитите 

нови компетентности.  

 

 Изработване на План за квалификационната дейност, съобразен с изискването 

педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-малко от 

48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки./чл.223 ЗПУО/; 

 

 Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист да е 

насочено към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 

образователните им резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/ 

 

 Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот. 

 

 Споделяне и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по 

време на квалификационната дейност.  

 

2. Реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическия 

персонал, проведена от други институции 

 Изграждане на система за външна квалификация. 
 

 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

 

3. Споделяне на ефективни практики ипопуляризиране на добрия педагогически опит. 

 Споделяне на резултатите от обученията и добрия педагогически опит чрез 

различни форми на изява: Дни на отворените врати, открити уроци, беседи, 

сбирките на МО, чрез сайта на училището. 
 
 

Дейност 4: Нормативно осигуряване 
 

1. Осигурявяне на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на училището 

 Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция - Наредба за документооборота 

2. Осигуряване на достъп до училищната документация по изучаваните учебни 

дисциплини 

 Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните 

библиотекиспрямо новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала ; 

 Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в 

училищната библиотека; 

 Поетапна актуализация на библиотечните единици. 

 

3. Състояние на училищната документация 

 Осъществяване на текущ контролпо изрядно водене на училищната 

документация съгласно Стандарта за информация и документите; 



 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията 

на Стандарта за информация и документите. 

 

4. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 

 Набавяне на справочна и художествена българска литература; 

 Справочна и художествена англоезична литература; 

 Философска и психологическа литература 

 Методическа литература и др. 

 Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.  

 

Дейност 5: Училищен персонал 
 

1. Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на 

персонала 

 Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за 

сключване и прекратяване на трудови договори. 

2. Създаване на правила за делегиране на права; 

 Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

 Процедури по разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на 

отговорностите. 

3. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите; 

 Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти  с 

морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и 

училищното образование /Чл. 246. (1) от ЗПУО/ 

 Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и 

непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране. 

4. Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото 

образование. 

 Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като 

помощен,консултативени постоянен работен орган към директора на  училището 

за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията 

 регламентиране на задълженията, правомощията, състава и време за заседанията  

на комисията в ПДУ/Стандарт за управление на качеството/ 

5. Създаване на правила за качество на административното обслужване. 

 Антикорупционна програма; 

 Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция. 

 

Б/ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА 

КЪМ  УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 
 
Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

 

1. Разработване на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда 

 Запознаване със Стандарта за физическата среда и информационно обслужване; 

 Изграждане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение и жива охрана. 



Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към 

училищната средата и условията в различните форми на обучение, 

сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за 

интерактивно учене. 

Актуализация на Оценката на риска 

 Регламентиране на условията за записване и промяна на формите на обучение в 

ПДУ 

 Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите интереси и потребности; 

 Осигуряване на условия за неформално и информално учене; 

 Осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Създадени възможности за приложение на ИКТв образователния процес по 

всички учебни предмети; 

Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на 

интерактивни добри педагогически практики; 

Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните 

предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. 

интерактивни методи на преподаване) 

Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри 

резултати от ученето; 

Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на 

учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес.  

Качествено  професионално обучение  с цел подготовка на учениците за 

реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като се 

създадат условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното 

непрекъснато усъвършенстване. Формиране на мотивационна система за 

реализация в гражданското общество. 

 
Дейност 2: Изграждане на училището като социално място 
 

1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП; 

2. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование;Изготвяне на Програма за 

осигуряване на равен достъпдо образование; 

3. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не 

е майчин; 

 Програма за превенция на ранното напускане от училище. 

 Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени 

организации, регионалните управления по образование, органите за закрила 

на детето и др. 

4. Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти. 



 Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и 

търсене на  подкрепа и партньорство в и извън общността. 

 Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в 

дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати 

посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти. 

 Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието. 

5. Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти; 

 Ефективна работа на педагогическия съветник и класните ръководители по 

изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и 

дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са 

израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в 

образователния процес. 

 Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за 

учащи се и преподаватели. 

6. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището:сайт на училището,електронни 

портфолия на учители,електронни портфолия на класове. 

7. Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията, чрез 

провеждане на ефективна медийна политика, поддържане на училищния сайт с 

актуална информация. 

 

В/    РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ 

СПЕЦИАЛНИМЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА 

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

Област: Училищно партньорство 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 
 

1. Изграждане на партньорство между преките участници в училищното образование. 

Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на 

професионални училищни общности. 

 

2. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за   училищно 

партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите 

специалисти при  работа с родители, ученици и общественост. 

 Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост 

между всички участници в процеса на образование 

 Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на 

детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо 

себе си и останалите. 

 Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното 

ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетености, 

училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление 



 Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез  

организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.  

 Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности.Сътрудничеството и 

взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез 

индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, 

когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави 

необходимо/. 

o Коледни конкурси 

o Празници на словото 

o Училищни изложби 

o Мероприятия  за превенция на агресията и насилието 

o Дарения за деца в тежко социално положение. 

3.Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за  

правата  и задължения им  съобразно ЗПУО и ДОС. 

4.Дейност на обществения съвет 

 

 

 
 

Дейност 2: Външно партньорство 
 
 

 Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за местното управление: 

 Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

 Взаимодействие с местната общественост 

 Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 

вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по 

политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на 

институцията 

 Представяне стратегията за развитието  на училището пред родителската общност, и 

разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие 

на родителите  при определянето на план-приема в училището чрез Обществения 

съвет. 
 

 Осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на 

професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между 

нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното 

самоуправление и социалните партньори; 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 
 
А/    УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 
 
ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 
 



Дейност 1: Учебна дейност 

  
1. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, 

включващ: 
 

Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с 

ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. 

Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване; 

 Съобразяване на урочното планиране  с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване  

 Гъвкаво  променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост; 

 Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове; 

 Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната 

подготовка и ДОС за оценяване; 

 Адаптиране на урочните планове за различните паралелки  спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците; 

 Предварителна подготовка на учебни материали за урока; 

 Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за 

проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.; 

 

2. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока; 

 

 Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на  

урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и 

защитата й; 

 Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от 

учениците; 

 Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи; 

 Осъвременяване  и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя. 

 

3. Планиране и използване на ИКТ в урока 

 

 Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни 

технологии в обучението; 

 Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци; 

 Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно 

съдържание в мултимедийна и електронна среда; 

 Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал; 

 Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното 

образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност. От 

2021/2022 учебна година в СУ“Св.св. Кирил и Методий“ се въвежда и паралелка с 

професионалната подготовка, обхващаща компетентности, необходими за 

придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на 

правоспособност за  упражняването на професията екскурзовод. Целта е да се 



подготвят учениците за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения 

живот, като се създат условия за придобиване на професионална квалификация и за 

нейното непрекъснато усъвършенстване. 
 

  
Дейност 2: Оценяване и самооценяване 
 

1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците 

 

 Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за 

тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на 

оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, 

мотивационна, селектива. 

 Използване на разнообразни форми на проверка и оценка/вътрешни, външни 

форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване/, основани на:достъпност 

на оценяването,точност,яснота, съгласуваност, 

прозрачност,надеждност,безпристрастност,обективност /предполага използването 

на професионални и етични стандарти/. 

2. Изготване на критерии за оценяване,  известни на учениците 

 

 Разработване и утвърждаване на училищни добри практики за оценяване по 

отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

 Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година 

с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване. 

 Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни 

учители по един предмет. 

 Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи   предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите. 

 

3. Визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен 

за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на 

резултатите.Представяне на средните резултати на училището от националното 

външно оценяване, средните резултати за областта и страната, представяне на 

средните резултати на учениците. Публично оповестяване на данните. 

 

4. Гарантиране на  ритмичност на оценяването 

 Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяванетосъгласно чл. 

11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, 

които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часовев 

триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване.  

Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за 

преодоляването им. 

 Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците 

две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по 

които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване. 

 Изграждане на умения у ученицитеза самооценяване чрез използване на критерии и 

показатели. 

 



Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-

ученик 
 

1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците. 

 Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика. 

 Изграждане на позитивен организационен климат. 

 Утвърждаване на позитивна дисциплина. 

 Развитие на училищната общност. /174, ал.2 от ЗПУО/ 

 

2. Превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска от тях.Тези 

мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.Чл.174, ал.5 от 

ЗПУО 

3. Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане 

умения за работа в екип. 

4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките 

Планиране и реализация на дейности по: 

 осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

 зачитане на учениците като активни участници в образователния процес; 

 получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията на учениците; 

 осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците; 

 осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното 

поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители/чл.208, ал.1 от 

ЗПУО/; 

 осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, 

умения и нагласи за здравословен начин на живот; 

 екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др./Чл. 

171. (1) ЗПУО – Права на учениците/; 

 Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта; 

 Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.  
 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 
 

1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ. 

2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия 

и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да 

продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

3. Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит, и 

изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули. 

4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма при постигане на 

изискванията/ за ученици със СОП/ 



5. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище  по различни 

причини. 

 
 
Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

 

1. Организиране от училището на състезания, конкурси, празници 

2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения - маратони на четене, представяне на литературни 

герои, състезания по грамотност, интердисциплинарно състезание „Знам и мога“; 

3. Партньорство с община Асеновград и споделяне на добрите практики чрез 

съвместно участие с други училища от града и региона; 

4. Изграждане на екипии класове за работа по проекти:E-Twinning 

 

 
Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения  

1. Мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за 

повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

2. Планиране координирането, управлението и контрола на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.Създаване на 

условия за повишаване на квалификацията – за придобиване на следдипломна 

квалификация. 

 

 

Б/    ИЗГРАЖДАНЕ НА   УЧИЛИЩНИ   ПОЛИТИКИ   ЗА   ВЪЗПИТАНИЕ   И 
 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 
социалицията на децата. 

1. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане 

и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитиете в 

съответствие с техните потребности, способности и интереси; 

2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми; 

3. Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за активно 

включване в извънкласните  и извънучилищните дейности; 

4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите 

компетентности; 

5. Назначаване на психолог и организация на работата му за активна подкрепа на 

възпитателната дейност; 

6. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни прояви. 
 
 
 
Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 



 

1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

 

 На ниво паралеки; 

 Чрез формите на ученическото самоуправление; 

 Чрез изяви в училищните медии; 

 Чрез проекти и програми; 

 Чрез съдействие от компетентни органи. 

 Чрез партньорство с институции по чл. 49. (1), т.2, 3 и т.5.  

 

 Кариерно ориентиране и консултиране; 

 Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 

работа с деца и ученици; 

 Педагогическа и психологическа подкрепа: 

 

 чрез осигуряване на обща подкрепа /чл.178 от ЗПУО/: 

 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение. 

 

 чрез осигуряване на допълнителна подкрепа: 

 

1. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия 

2. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им: 

3. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, 

с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното им развитие. 

4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот: 

 Дискусии с представители на здравни организации; 

 Здравни беседи; 

 Обучения; 

 Състезания. 

5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците: 

 Състезания на открито; 

 Посещения на близки местности. 

6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности: 

 Патриотичен календар на класа; 

 Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и 

вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. 

творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии. 

7. Ритуализация на училищния живот: 



 Патронен празник; 

 Ученически униформи; 

 Символи и ритуали. 
  
 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В края на уч.2021/2022 година, след анализ на УВД на ПС, бяха приети мерки за 

подобряване на качеството на образование в училище, които по-късно бяха доразвити и 

адаптирани към новите нормативни изисквания: 

1. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците - интелектуално, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез 

изграждане на позитивен организационен климат и осигуряване на условия за 

сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в процеса на 

образование: 

1.1. Осигуряване на обща подкрепаза личностно развитие на всеки ученик; 

срок: уч.2022/2023г.      отг. всички участници  

       в образователния процес 

 

1.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. 

срок: уч.2022/2023г. .      отг. всички      

участници в образователния процес 

 

2. Развитие на училищната общност чрез изпълнение на Стратегията за развитие на 

училището, Годишния план и Плана за квалификационната дейност. 

  срок: уч.2022/2023г.

 отг.педагогическите 

специалисти 

 

3. Повишаване качеството на преподаване и на учене чрез: 

 разработване на учебни програми за РП, ДП, ПП и годишни тематични 

разпределения на учебното съдържание, отчитайки възможностите, интересите и 

способностите на учениците; 

срок: уч.2022/2023г.                 отг. учителите 

 изпълнение на ДОС и учебните програми на ниво клас/паралелка; 

срок: уч.2021/2022г.       отг. учителите 

 осигуряване на учебния процес с дидактически материали за нагледност и 

приложимост на обучението; 

срок: уч.2022/2023г.                 отг. учителите 

 

 продължаване на иновациите и интерактивните методи на обучение и учене с цел 

засилване мотивацията на учениците за усвояване на учебния материал; 

срок: уч.2022/2023г.       отг. учителите 

 

 преподаване на ИКТ чрез използване на електронни ресурси за обучение, 

разработване на електронни уроци и презентации; 

срок: уч.2022/2023г.       отг. учителите 



 използване на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците, прилагане на единни критерии за оценяване; 

срок: уч.2022/2023г.       отг. учителите 

 непрекъснато самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията на учителите 

чрез изпълнение дейностите в Плана за квалификационната дейност; 

 анализ на резултатите от обучението на учениците и съпоставянето им с резултатите 

от НВО и ДЗИ;  

срок: м.юли 2023г.      отг. МО и  главните учители 

 осигуряване на училищния учебен план с часове за разширена и допълнителна 

подготовка по учебните предмети за НВО/ДЗИ с цел по-добра подготовка на 

учениците; 

срок: уч.2022/2023г.       отг. директорът 

 

4. Намаляване броя на отсъствията на учениците. 

срок: уч.2022/2023г.       отг. учителите 

5. Привличане на родителите като партньори в учебно-възпитателния процес. 

срок: уч.2022/2023г.       отг. кл ръководители 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 
1. Публичности популяризиранена предлаганотообразование исъдържанието му 

2. Осигурена достъпна архитектурна среда 

3. Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, учебни 

работилници, лаборатории идр.) всъответствие с изискванията на ДОС 

4. Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на 

обучение 

5. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – % 

6. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 

7. Относителен дял на учителите, участвали в различни форми за повишаване на 

квалификацията 

8. Относителен брой на отпадналите ученици 

9. Относителен дял на успешно положилите ДЗИ 

10. Организация и планиране на урока 

11. Използване на рзнообразни форми за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците, критерии за оценяване. Ритмичност на оценяването 

12. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

от общия брой ученици – % 

13. Педагогическо взаимодействие „училище – семейство “. Запознаване на родителите 

с  УУП и др.училищни документи 

 
 

 

 

 

 



 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА 

 
1. Брой включени преподаватели в обучителни курсове. 

2. Повишени образователни резултати на учениците в сравнение с предходната учебна 

година 

3. Резултати от НВО и ДЗИ в сравнение с предходната учебна година и резултатите за 

страната. 

4. Брой отлични и брой слаби оценки. 

5. Брой ученици на поправителни изпити. 

6. Брой участници в олимпиади и състезания, резултати от тях. 

7. Брой учители, включени в курсове – обучителни, за повишаване на ПКС и др. 

8. Брой проведени открити уроци. 

9. Брой проведени проверки и резултати от тях. 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 
1. Институт за оценяване качеството на образованието. 

2. Експерти от РУО Пловдив 

3. Контролна дейност на директора и ЗДУД. 

 

 


