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Предложените мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ 

„ Найден Геров “ са актуализирани и приети на Заседание на Педагогическия 
съвет с Протокол № 12/11.09.2020 г./ Според Чл. 263, ал. (1), т. 7 от ЗПУО/



I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предложените мерки се основават на разбирането, че главна ценност в образователната 

система е детето/ученикът.

Всяка идея за развитие на българското предучилищно и училищно образование и 

възпитание, и подготовка, трябва да бъде осмисляна 

през призмата на тази ценност.
Приетите мерки са съобразени и изработени, съгласно:

1. Законът за предучилищното и училищното образование;
2. Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2020-2024);

3. Националният план за интегриране на деца със СОП и/или с хронични заболявания в 

системата на предучилищното и училищното образование;

4. Конвенцията на ООН за правата на детето;

5. Законът за закрила на детето;
6. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 -  2020);
7. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии 

в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.);
8. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;

9. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система /2013 -  2020/;

10. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година;
11. Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните 

принципи;

> единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно

и училищно образование;

> ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика;

> равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки
ученик;

> равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на

предучилищното и училищното образование;

> запазване и развитие на българската образователна традиция;

> хуманизъм и толерантност;

> съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
> иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 
резултатите от иновациите;

"г прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование;

> автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;

> ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел,

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 
въпросите на образованието.

Приемането на мерки е породено от необходимостта за повишаване качеството на 

образованието, постигане на по-високи резултати от образователната дейност в 

училището, за модернизиране на образованието, за възпитаването на учениците в духа на 
националните и етническите ценности.



II. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Анализът на актуалното състояние на образованието в ОУ„Найден Геров“ извежда на 

преден план няколко основни проблема и съответните причини към тях.
1. Социално-икономически причини- стоят следните рискови фактори:

- нежеланието на родителите, детето да ходи на училище, страх от изпращане в друго

населено място, страх някой да не открадне детето им от училище;

- необходимост за извършване на работа в дома, грижа за роднини, близки; -

конфликти в семейството, проблеми между родителите (развод, нови партньори на 

родителите);

- смяна на местоживеенето, трудова миграция на родителите;

- липса на родителски надзор и незаинтересованост на родителите;

- негативно отношение към образованието на родителите и/или детето;

- прекъснали обучението си поради сключване на брак, раждане на дете;

- бедността е основен рисков фактор и други.

- работа в условията на пандемията от COVID-19.

2. Етнокултурни причини:

- при децата от ромски произход най-сериозните причини идват на първо място от
ценностната система: образованието не е ценност;

- родителите не осъзнават реалната необходимост от това децата да ходят на училище;

- не възпитават такива навици - родители и ученици разглеждат много често

посещаването на училище като някакво задължение, което не е особено приятно.

- етнокултурната специфика като причина за отпадане от училище е свързана с

ранните бракове при момичетата, които по традиция спират да посещават училище 

на около 14-15 години.
- друга етнокултурна причина за отпадането от образователната система е

разбирането, че училищният успех и образованието за тях не са привлекателни, 

защото не са свързани с непосредствена практическа полза.

3. Педагогическите причини: те имат съществено влияние върху напускането от училище 

и се проявяват в различни направления:

- учителите са на мнение, че голяма част от децата, срещащи трудности с ученето още

в първи и втори клас, имат проблеми с говоренето и разбирането на българския 
език.

- ние установяваме зависимост на педагогическите причини от причините със

социално-икономическо естество. Подобни са последиците, произтичащи от 

нежеланието на родителите на отпадналите ученици да водят диалог с училището.

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Равен достъп до образование

Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до 

съизмеримо по качество образование.

За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи 

български език, деца със специални образователни потребности, деца от социално слаби 

семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно 

участие в образователния процес. Равният достъп до образование не означава еднаква 

грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни 
потребности.

2. Качествено образование

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения 

с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна 

социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се развие 

заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие



на способностите на детето, както в процеса на обучение (натрупване на знания и 

формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От друга 

страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за добра 

социална реализация както в професионален, така и в личностен план. Детето трябва да 

може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата 
не накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове.

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

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му;

4. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

5. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

6. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

7. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им;

8. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

9. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;

10. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

11. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания;

12. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 
традиции;

13. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 
техните взаимовръзки;

14. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

15. Придобиване на компетентности за работа в електронна среда от разстояние.

IV. ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 

ПРОВОКИРАНЕ НА МИСЛЕНЕТО И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА, КЪМ 

ФОРМИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КЪМ РАЗВИТИЕ НА 
ЛИЧНОСТТА

А. Мерки в процеса на обучение

1. Усвояване на учебното съдържание, учебните планове и програми 

Дейности: Допълнителни занимания и помощ за ученици, срещащи трудности в 
усвояване на учебното съдържание, учебните типове и програми.



2. Мерки по отношение на учебниците и учебните помагала 

Дейности: Безплатни учебници и учебни помагала.

Следва да продължи осигуряването на безплатни учебници и учебни помагала за 

учениците от I до VII клас.

Дейности:
Осигуряване на допълнителни занимания, консултации, относно усвояването и 

разбирането на съдържанието на уроците и упражненията в учебниците и учебните 

помагала.

3. Информационните и комуникационни технологии в училище

Едно от големите предизвикателства на съвременността е навлизането на новите 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения 

живот. Училището не може да остане встрани от този процес и да се превърне в 

алтернатива на модерния свят. Необходимо е да се предприемат мерки, чрез които ИКТ 
да навлязат по-сериозно в училище. В това отношение вече са направени първи стъпки 

чрез Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни 

технологии в българските училища, приета е решение на XXXIX-то Народно събрание. За 

да бъде училището модерна институция, която обучава със съвременни методи и средства, 

са необходими допълнителни усилия и ресурси в няколко посоки:

Дейности:
V Осигуряване на високоскоростен интернет в училище:

V Разработване на електронни уроци и презентации:

V Възможност за използване на мултимедия в класните стаи;

V Превключване към работа в електронна среда от разстояние.

Б. Мерки в процеса на възпитание

Образователният процес в системата на предучилищното и училищното образование 

не е и не може да бъде само процес на обучение. След семейството, учителите и 

училищната среда са тези, които оказват най-силно въздействие при оформянето на 

личността на ученика. Ето защо наред с мерките за повишаване на качеството на 
обучението трябва да се

предприемат и такива за засилване на възпитателната роля на българското училище. Те 

биха допринесли за формиране на чувство за принадлежност на учениците към 

училището, към населеното място, към България. Това на свой ред би спомогнало за 
повишаване на авторитета на училището като институция.

1. Ритуализация на училищния живот

Ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и 

ритуали, а в перспектива и традиции, които да засилят у ученика усещането за 

принадлежност към неговото училище и по този начин да повишат неговата мотивация за 

активно участие в различните форми на училищния и извънучилищния живот. 

Ритуализацията на училищния живот е до голяма степен въпрос на вътрешна организация 
на училищно ниво.

Дейности:

В ОУ „Найден Геров“ са създадени:

-  училищни символи (знаме, емблема, изработени по Проекти на двама учители).



-  традиции за честване на национални, местни и училищни празници -  издигане на
националното знаме, изслушване на националния химн, посрещане на училищното 

знаме и т. н.

-  обявяване на специален празник -  ден на ученика в българското училище, който да

бъде и ден на ученическото самоуправление.

-  утвърждаване на система за награждаване на учители и ученици в училището.

2. Превръщане на училището в територия на учениците

Дейности:

Учениците трябва да имат възможност да изразяват своята позиция по основни 

въпроси, свързани с управлението и развитието на училището. Те трябва да могат да 

участват активно в различни форми на ученическо самоуправление. Така училището ще 

възпитава граждани, които не са безразлични към онова, което се случва около тях и могат 

да отстояват своята позиция в обществото. За тази цел в ОУ „Найден Геров“ се 

организират дни на ученическото самоуправление, и са създадени постоянно действащи 

ученически съвети.

V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ И ВЪВЕЖДАНЕ 

НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ

Изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на 

качеството е едно от най-важните условия за развитието на системата на училищното 

образование. Не може да бъде осигурено качество на образованието, без да съществуват 

надеждни механизми за измерване на постигнатите в образователния процес резултати. 

Контролът върху качеството е важен в няколко посоки:

Системата за контрол и оценка на качеството би трябвало да бъде променена в две 
насоки:

1. Развитие на системата за вътрешно оценяване.

Дейности:

Това предполага широко застъпване на тестовете, както в процеса на оценка на 

знанията и уменията на учениците през учебната година, така и като форма за оценяване 

на входящото и изходящото ниво -  измерване на знанията и уменията в началото и в края 
на учебната година.

2. Изграждане на система за външно оценяване.

Дейности:

Системата включва задължително оценяване на знанията и уменията на учениците в 

края на всеки образователен етап (IV, VII) чрез национални стандартизирани изпити. 

Изпитите след VII клас ще бъдат използвани не само за установяване на постигането на 

съответното равнище на общообразователен минимум, но и като вход към средно 
образование.

Широкото използване на тестовете като форма за оценяване предполага създаването 

на банка от въпроси по различните учебни предмети и нейното непрекъснато последващо 

обогатяване, както и изготвянето и разпространението на сборници и помагала е тестови 
материали.

Използване на възможностите на националния образователен портал. Той съдържа 

примерни тестове, които биха били полезни, както в процеса на вътрешно оценяване, така 
и при подготовката за външното оценяване.



VI. НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА НЕОБХВАНАТИТЕ И ОТПАДАЩИТЕ 

УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1. Анализ на настоящото състояние
В ОУ „Найден Геров“ през учебната 2019-2020 г. са отпаднали 9 ученици.

Причините за отпадане от училище могат да бъдат групирани, както следва:

-  Икономически -  ниски доходи на семейството, безработни родители, спад на жизненото 

равнище и др.;
-  Социални -  родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, 

отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия и др.;

-  Културно-психологически -  свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните 

етнокултурни групи;

-  Личностни -  липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, 

трудности в общуването с учители и съученици, личностни особености и др.;

-  Организационно-административни -  непоследователна политика при решаване на 

проблемите на тези ученици, липса на адекватна система за контрол.

Ученичката е отпаднала по семейни причини. Отпадането по семейни причини се 
обяснява с мястото на образованието в ценностната система на семейството, ниския 
икономически статус, изразяващ се в безработица, бедност и липса на средства за 
осигуряване на обучението, използването на децата като работна ръка за прехраната на 

семейството и др.. Причините могат да се търсят и в трудности при усвояването на 

учебното съдържание вследствие на недоброто владеене на български език или на твърде 

сложния академичен стил на учебниците, традиционния пасивен модел на обучение и 

липсата на интерактивен подход в преподаването, което не стимулира активността на 
ученика и не мотивира интереса му към ученето.

Политиката за ограничаване на броя на необхванатите и отпадащите ученици включва 
широк спектър от мерки, имащи за цел да неутрализират въздействието на различните 

отрицателни фактори, водещи до отпадане на децата от училище.

Едновременно с мерките за задържане на децата в задължителна училищна възраст ще 

бъде разработена и система от мерки за реинтегриране на вече отпадналите от училище 

деца -  адаптиране на учебните програми. Предвижда се и механизъм за ежедневно 

информиране на родителите за отсъствията и закъсненията на децата, в това число в 

перспектива и чрез използване на ИКТ и възможностите на националния образователен 
портал.

Мерките за намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици могат да се 
обособят в три основни групи:

■С промяна на образователната структура, социални дейности;

С мерки по отношение на деца, за които българският език не е майчин;

V и деца със специални образователни потребности;

V осигуряване на допълнително обучение.

2. Промяна в образователната структура 

Лейности:

Въвеждането на новата образователна структура има важно значение за осигуряването 

на равен достъп до образование. Тази мярка има за цел да преодолее основните 

недостатъци на сега действащата образователна структура -  съществуващото неравенство 

между учениците в различните видове училища поради усвояването на различен 

общообразователен минимум; липсата на проходимост на системата; недостатъчни 

условия за развитие на потенциала на всяко дете при отчитане на неговите интереси, 
потребности и способности.

Новата структура обхваща:

Завършване на основно образование след VII клас.



В края на степента учениците ще получават свидетелство за завършено основно 

образование, което ще дава възможност да продължат своето образование в следващите 
етапи в профилирани гимназии, професионални гимназии или общообразователни 

училища. На изхода от основно образование ще се извършва оценка на усвояването на 

общообразователния минимум чрез национално стандартизирано външно оценяване, 

което, освен като мерило на знанията на учениците, служи и за претегляне на техния 

потенциал и прием в различните видове училища.

Новата образователна структура има няколко предимства:

-  Равнопоставеност на учениците от един випуск при изхода от основно образование -  

всички ученици завършват основно образование, получават свидетелство и преминават в 

следващия етап на образование в един и същи момент; всички ученици могат да завършат 

основно образование без смяна на училището.
-  Гарантиране на конституционното изискване за задължително образование до 16- 

годишна възраст и осигуряване на възможност за изход от системата.

-  Хоризонтална и вертикална проходимост на системата.

-  Запазване на традиционния за българското образование клас с интензивно изучаване на 

чужд език, който дава много добри резултати.

-  Осигуряване на възможност ученици с различни способности, потребности и интереси 

да намерят своето място в образователната система.

-  Повишаване на мотивацията на учениците да останат по-дълго в системата на 

училищното образование.

3. Социални дейности 

Дейности:

Голяма част от причините, които водят до отпадане на ученици в задължителна 

училищна възраст, могат да бъдат преодолени с активни социални мерки. Особено място 
сред тях имат:

Безплатен достъп до учебно съдържание.

Ще продължи практиката за предоставяне на безплатни учебници и учебни помагала за 

учениците (I -  VII клас). Безплатни учебници и учебни помагала трябва да бъдат 

предоставяни поетапно и на децата със специални образователни потребности.

Безплатни закуски за учениците от начален етап и Обедно хранене за учениците в 

целодневна форма на обучение.

Осигуряването на безплатни закуски за учениците от началния етап на образование (I

-  IV клас) и обедно хранене за учениците в целодневна форма на обучение, което, 

съчетано с други социални мерки, може да даде добри резултати по отношение на децата 
в риск от отпадане.

Осигуряване на безплатен транспорт и форми на целодневно обучение. 

Осигуряването на транспорт до училище, съчетано с развитието на целодневен тип 
обучение, има двойно значение в образователната ни политика. От една страна, тази мярка 

безспорно съдейства за облекчаване на достъпа на децата до образование. От друга страна, 

тя съпътства мерките за оптимизиране на училищната мрежа и развитие на училището 
като средищно.

По-стриктно обвързване на социалните помощи с посещаемостта на децата в 
училище.

Такава обвързаност съществува и в момента, но усъвършенстването на механизмите 

за контрол би повишило ефективността на мярката и би съдействало за по-пълното 

обхващане на децата в задължителна училищна възраст.

4. Социализиране на деца, за които българският език не е майчин. Интшриране на 

други деца със специални образователни потребности.
Дейности:



Все по-голяма става нуждата за социализирането на децата, за които българският език 

не е майчин. Дейностите, свързани с усвояването на български език, трябва да са особено 

активни в периода на задължителната година преди постъпване в I клас и да продължат 

до достигането на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. 

Допълнителното обучение по български език на тези деца би следвало да се осъществява 

по специализирана методика, която отчита техните специфични потребности и трудности. 

Освен различните форми за допълнителна педагогическа помощ, от особено значение за 

тези деца е поставянето им в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, 

етнокултурен или друг признак. За целта е необходимо да се повиши и информираността 

на родителите за ползите от посещаването на училището.
Интегрирането на децата със специални образователни потребности изисква поредица 

от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното обучение, включително 

създаване на достъпна физическа среда и на възможност за обучение по индивидуални 

програми, предоставяне на специални учебници и учебни помагала и технически пособия 

и средства, обучение на педагогическите кадри за работа с тези деца.

Изброените дотук мерки трябва да се прилагат едновременно с мерки за повишаване на 
мотивацията и интереса на децата към училище, целенасочена работа с децата в риск от 

отпадане, в това число и осигуряване на психологическа подкрепа.

VII. ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА УЧИТЕЛЯ

Учителят, като основен участник в процеса на обучение и възпитание в училище, 

безспорно е ключов фактор за развитието на образователната система. Самочувствието и 
общественият авторитет на учителя се отразяват пряко на желанието му за работа и 

усъвършенстване, както и на качеството на образованието. С оглед повишаване на 

социалния статус и авторитета на българските учители трябва да се положат 

допълнителни целенасочени училия. Необходимо е да се отделят достатъчно средства за 

инвестиции в тяхната квалификация, за усъвършенстване на компетентности, за да се 

създадат стимули за усъвършенстване и мотивация за качествено изпълнение на 
задълженията.

1. Квалификация на учителите

Квалификацията на учителите (първоначална и последваща) е изключително важна. 
Ако при другите професии последиците от липсата на съвременни знания и умения за 

работа с новите технологии се изразяват в загуба на конкурентоспособност, а понякога и 

на самочувствие, то при учителите последиците могат да бъдат далеч по-тревожни. Става 

въпрос не само за загуба на авторитет пред учениците, но и за риск учениците да 

придобият усещането за познавателно превъзходство над учителя -  нещо, което никоя 
образователна система не може да си позволи да допусне.

Лейности;

Необходимо е разработването на програма за развитие на професионалните 
компетенции на педагогическите кадри в няколко направления:

-  Периодично актуализиране на знанията.

-  Усвояване на нови методи в преподаването.
-  Обучение по ИКТ.

Динамиката на съвременния живот води и до бързи промени в развитието на науката. 

Това натага провеждане на периодично обучение на специалистите по предмети за 

усвояване на новостите в развитието на познанието. Интегрираният подход на изучаване 

на различните науки поставя допълнителни специфични изисквания. Важен компонент в 

квалификационните дейности ще бъде и обучението на учителите за използване на нови, 

включително интерактивни методи за преподаване с цел създаване на по-голяма 

атрактивност на образователния процес и повишаване на интереса на учениците.



Акцентът ще бъде поставен върху засилване на практическата насоченост на обучението 
и съвременното ръководене на учебните дейности в класната стая, така че ученикът да 

бъде активен участник в процеса. В пряка връзка с усвояването и прилагането на нови 

методи в преподаването е и обучението на учителите по ИКТ.

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение 

на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия 

специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в 

реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му 

изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и 

постигнатите резултати с децата и учениците.

Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист.

2. Въвеждане на система за кариерно развитие

Дейности:

Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 

последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване 

на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 

степен, както и резултатите от атестирането им.

По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално- 

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите 

специалисти, независимо от учителския стаж.

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, е 

изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на 

училището, а за директорите -  и на управленската им компетентност.

3. Въвеждане на система за диференцирано заплащане на труда, обвързана с резултатите 
на учителите

Дейности:

Тази система ще доведе до повишаване на качеството на образование в резултат на по- 

силната мотивация на учителите непрекъснато да развиват своите знания и квалификация 

и да полагат повече усилия в обучението и възпитанието на учениците.

Диференцираният подход в заплащането предполага разработването на система от 

обективни показатели и критерии за оценка на качеството на работа. Най-важният 

критерий следва да бъдат резултатите на учениците, както от проведеното външно 

оценяване на всеки етап, така и от проверката на входящото и изходящото ниво. Други 

показатели могат да бъдат:

-  Съпоставимост на оценките на учениците от текущото оценяване с резултатите, 

получени от външното оценяване.

-  Работа с ученици, които заемат призови места в различни национални и международни 

състезания, конкурси и олимпиади.

-  Работа с деца със специални образователни потребности.

-  Методическо подпомагане на новопостъпили учители чрез учител наставник, според 
ЗПУО.

-  Работа в извънкласни и извънучилищни форми.



-  Прилагане на нови методи в преподаването, преподаване на чужди езици и владеене на 

ИКТ.
-  Мнението на учениците и родителите за работата на учителя.
-  Пълняемост на паралелките.
-  Общата оценка на качеството на обучение в рамките на училището. Точният брой, вид 

и относителна тежест на показателите, диференциращи
възнаграждението, би следвало да се определят след широко обсъждане с учители, 

социални партньори, родители.

Целта е индивидуалната работна заплата на всеки учител да бъде функция на неговото 

кариерно развитие и постигнатите резултати в процеса на обучение и възпитание на 

учениците. Повсеместното въвеждане на системата на делегираните бюджети ще позволи 

гъвкавост при определяне на възнаграждението на учителите и възможности за по-високо 

заплащане при ефективно управление на средствата.

4. Система за награждаване на учителите

Дейности:

Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи 
постижения в предучилищното и училищното образование.

Целта на системата за награждаване е да се отличи особеният принос на определени 

учители при обучението и възпитанието на учениците. Наградите ще имат материален 

израз, но основното е тяхното морално значение. Публичният начин на определяне на 

носителите, както и създаването на тържественост при връчването ще бъдат още една 

стъпка в посока на повишаване на авторитета на българския учител.

Отличията и наградите се определят с правилника за дейността на училището.

VIII. ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Равният достъп до образование е неразделно свързан с политиката за оптимизация на 

училищната мрежа. Равният достъп до образование не означава еднаква отдалеченост на 

всяко дете от училище, а осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо 

по качество образование. Това е немислимо без целенасочени действия за оптимизиране 
и преструктуриране на училищната мрежа. Те биха довели до по-голяма дисциплина в 

управлението на системата, освобождаване на допълнителен финансов ресурс и по- 

доброто му инвестиране по начин, който ще допринесе за развитието на училищното 

образование и подобряване на качеството му.

1 .Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

Дейности:

Училището в системата на предучилищното и училищното образование осигурява 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно държавните и местните 

органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Училището в системата на предучилищното и училищното образование 

самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за:

• подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

• изграждане на позитивен организационен климат;

• утвърждаване на позитивна дисциплина;

• развитие на училищната общност.

Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.

При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на принципа 

на позитивната дисциплина, който се свързва с 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.
При работата с учениците училището в системата на предучилищното и училищното 

образование основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните 

трудности и ранното 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.

2. Създаване на Етичен кодекс на училището 

Дейности:

ОУ „Найден Геров“ разработва Етичен кодекс на училищната общност, който се приема 

от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 

ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.

Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и е 

поставен на видно място в училищната сграда.

3. Екипна работа между учителите 

Дейности:

Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва 

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца 
и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.

4. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона за

предучилищното и училищното образование ;

5. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

6. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън
редовните учебни часове;

7.Обогатяване на кътовете за четене в класните стаи;

8. Консултации по учебни предмети;

9. Кариерно ориентиране на учениците;

Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимно-допълващи се 

дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с 

оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен осъзнат избор на образование 
и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.

10. Участие в олимпиади, състезания и конкурси;

11. Извънкласни дейности:

^  „В света на книгите“

S  „Танцувай с мен“

12. Повишаване на грамотността на учениците чрез организиране на литературни 
четения и състезания по правопис;



13. Изготвяне на постер -  послание към учениците „Десет причини да чета, да бъда 

грамотен, да бъда образован“.

14. Занимания по интереси;

Дейности:
Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, 

както и за придобиване на умения за лидерство.

15. Библиотечно-информационно обслужване;

Дейности:
Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна библиотека и 

гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални 

източници в библиотечния фонд с цел изграждане на навици за четене и компетентности 

за търсене и ползване на информация.

16. Грижа за здравето;

Дейности:

Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот.

17. Поощряване с морални и материални награди;

Дейности:

Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование.

Министърът на образованието и науката може да учредява национални награди за 
децата и учениците.

Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината със 

заповед може да учредяват регионални, съответно общински награди на децата и 
учениците.

Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може 
да учредява награди за децата и учениците.

Награди за децата и учениците може да бъдат определяни и с правилника за дейността 
на училището.

18. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

Дейности:

ОУ „Найден Геров“ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както й дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз 

на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния 
процес.

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика. Ранно оценяване на потребностите и превенция 
на обучителните затруднения.



19. Намаляване броя на отсъствията в училище и повишаване мотивацията за учене; 

Лейности:
Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение в ОУ „Найден Геров“ включват:

• обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 
възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

• използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

• консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;

• създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

• насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности;

• индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество);

• участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.

20. Привличане и работа с родители на деца в риск от напускане и ниски 

образователни резултати.

Дейности:

Своевременно осведомяване на родителите от страна на класните ръководители за:

- отсъствията на учениците и получаване на информация за причините за неявяването;

- за ниските им резултати и трудностите, които изпитват в усвояването на учебното

съдържание.

Провеждане на консултации с ученици със затруднения в усвояването на учебния 
материал.

21. Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците в училище. 

Дейности:

Работа с Екипа за подкрепа.

Участие на децата и учениците в различни училищни мероприятия.

22. Съвместна работа с родителите по отношение на цялостния училищен живот чрез 

създадения в ОУ „Найден Геров“ Обществен съвет.

Дейности:

Работни срещи с Обществения съвет;

Обсъждане на проблеми, свързани с училищния живот и съвместно вземане на решения 
за разрешаването им;

Предоставяне на необходимата информация на Обществения съвет за училищния живот.

23. Прилагане и спазване на Правилата и мерките за работа в условията на COVID-19 

Дейности:

Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвени от 

Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването 

Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през 
учебната 2020-2021 година в условията на COV1D-19.



IX. ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИТЕ

Индикатори за успешната реализация по изпълнение на всички посочени мерки за 

повишаване качеството на образование в ОУ „Найден Геров“ са придобиването на 

компетентности, които са неизменна част от добрата училищна подготовка.

Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна и обхваща 

следните групи ключови компетентности, които ще се стремим да постигнем:

> компетентности в областта на българския език;

> умения за общуване на чужди езици;
>  математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и на технологиите;

> дигитална компетентност;

> умения за учене;
> социални и граждански компетентности;

> инициативност и предприемчивост;

> културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

> умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 

живот и спорт.
> успешно превключване към работа в електронна среда.

X. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

S  Въведена нова образователна структура;

S  Осигурена подкрепа на учителите за въвеждане на иновативни методи в обучението 

за овладяване на ключовите компетентности;

S  Осигурена методическа помощ на учителите при включване на обучение по нови 

учебни програми и методики на преподаване;

S  Осигурено допълнително обучение на децата е изявени способности и на децата с 

проблеми в усвояването на учебния материал;

S  Въведени съвременни методи за оценяване на постиженията на учениците;

S  Създадена система за идентифициране и признаване на неформално придобити 
знания, умения и компетентности;

S  Нормативно гарантиране на правата и задълженията на педагогическите 

специалисти, вкл. по отношение на задължителната квалификация, изграждането 

на система за кариерно развитие на всички педагогически специалисти, атестация 

-  ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти;

S  Създадени условия за повишаване на квалификацията и за професионалното 

усъвършенстване на педагогическите специалисти;

^Повишаване обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното 
образование;

S  Намаляване на броя и относителния дял на отсъствията от училище с фокус върху 

намаляване на неизвинените отсъствия на учениците;

^  Намаляване дела на отпадналите и преждевременното напусналите образователната 
система;

^Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства и 

гарантиране на равния им достъп до качествено образование;

S  Запазване на културните традиции на деца и ученици от етническите малцинства;

'''Осигурено качествено осъществяване на образователно-възпитателен процес чрез 

обезпечаване със задължителна училищна документация;

'''Одобрени актуализирани и/или нови учебници и учебни помагала в съответствие с 

ДОС за учебно съдържание и учебните програми;

^  По-пълно обхващане и задържане на учениците в училище чрез осигуряването на 

учебници и учебни помагала, предоставяни за безвъзмездно ползване;



S  Осигурени възможности за изява, развитие и стимулиране на децата и учениците 

чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности в областта на науката, 

изкуствата и спорта;

S  Оказана подкрепа на деца с изявени дарби;
^  Осигурена психологическа подкрепа и стимулиране на личностното развитие на 

децата и учениците.

S  Осигурена психологическа подкрепа за работа в условията на COVID-19 на 

учениците и създаване на добра организация за работа в синхронно или асинхронно 
обучение.

Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, 

чиято главна цел е именно осигуряването на качествено образование. Затова успешното 

изпълнение и реализация на посочените мерки е приоритетно за нас.

Забележка: Горепосочените мерки ще бъдат реализирани, доколкото това е възможно и в 

условията на извънредно положение на територията на Република България, поради 
пандемията от COVID-19.
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