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I. Общи положения: 

       Българското училищно образование безспорно има своите традиционни достойнства, които следва да бъдат съхранени. Всяка 

образователна система е в известна степен консервативна, но това не означава да остане неизменна и затворена за новото. 

Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя нови предизвикателства, на които образованието трябва да може да 

отговори. Съхранявайки добрите традиции, то трябва да се развива като гъвкава и адаптивна система. 

      В актовете, приети в рамките на Европейския съюз,в областта на образованието, се дефинират две основни цели на образователната 

политика – равен достъп до образование и качествено образование. Държавата има задължението да осигури възможност децата да 

посещават училища със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, 

съответстващо на потребностите на съвременния живот.  

      Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала 

на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. Детето трябва да 

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

реализират своите житейски планове. 

      Ориентирането  на училищното  образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формирането на 

практически умения и към развитие на личността, с цел повишаване качеството на образованието води до възникване на необходимост 

от набелязване на мерки в помощ за работата на  учебния процес. 

II. Цели: 

     Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII 

клас. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– 

избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, 

базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. 

1.Повишаване грамотността на учениците. 

2.Намаляване дела на застрашените от отпадане ученици. 

3. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите 

особености на учениците; 

4. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация 

на учебния процес”; 

5. Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата 

индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; 

6. Създаване предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности; 



7. Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и 

интереси. 

8. Въвеждане на самооценяването, с цел вътрешна оценка на качеството на предлаганото образование. 

 

   III. Мерки за повишаване качеството на образованието 

 

 

1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

1. Област: Достъп 

до образование и 

обучение 

 

32 т. 

 

1.1. Публичност 

и популяризиране 

на предлаганото 

образование и 

съдържанието му 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липсват начини и 

средства за 

разпространяване на 

информация, 

свързана с дейността 

на училището, в т.ч. 

училищен сайт. 

0,0 т. 

Изготвят се и се издават 

информационни, рекламни 

и други видове табла в 

сградата на училището, 

има статичен училищен 

сайт. 

5,0 т. 

Изготвят се и се издават 

информационни, рекламни 

и други видове табла, 

училищен вестник, 

рекламни материали и 

електронни 

информационни средства в 

сградата на училището, 

поддържа се динамичен 

училищен сайт. 

6,5 т. 

Използват се 

многообразни начини и 

средства за публичност и 

популяризиране на 

предлаганото 

образование и 

съдържанието му – 

издаване на училищен 

вестник; училищно радио 

и/или телевизия; 

електронни 

информационни средства; 

брошури, рекламни 

материали и др.; 

поддържа се динамичен 

училищен сайт за 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

 

 

10.0 т. 

учебната година с 

архивиране на 

предходните и опции за 

обучение и оценяване 

онлайн 

10,0 т. 

1.2. Осигуряване на 

възможност за 

образование и 

обучение в 

различни форми на 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 т. 

Училището 

осигурява 

възможност за 

образование и 

обучение само в една 

форма на обучение. 

 

0,0 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

образование и обучение в 

две форми на обучение. 

 

1,5 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

образование и обучение в 

три форми на обучение. 

 

3,0 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

образование и обучение в 

повече от три форми на 

обучение. 

 

4,0 т. 

1.3. Наличие на 

модерна 

материално-

техническа база за 

обучение 

(кабинети, учебни 

работилници, 

лаборатории и 

др.) в 

съответствие с 

изискванията на 

ДОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 т. 

Има кабинети и 

учебни 

работилници/лаборат

ории, но не по 

всички изучавани 

предмети; наличните 

са оборудвани с 

морално и физически 

остаряла, често 

повреждаща се 

техника. 

1,5 т. 

Има кабинети и учебни 

работилници/лаборатории 

по всички изучавани 

предмети, оборудвани с 

морално и физически 

остаряла, често 

повреждаща се техника. 

3,5 т. 

Има кабинети и учебни 

работилници/лаборатории 

по всички изучавани 

предмети, оборудвани с 

работеща техника. 

6,5 т. 

Има кабинети и учебни 

работилници/лаборатории 

и по всички изучавани 

предмети, оборудвани с 

работеща и техника; поне 

една от учебните 

работилници/лаборатории 

е оборудвана със 

съвременна работеща 

техника. 

10,0 т. 

1.4. Равнище на 

административно 
 

 

Административното 

обслужване не е 

Административното 

обслужване е достъпно, на 

Административното 

обслужване позволява 

Административното 

обслужване позволява 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

обслужване  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 т. 

ефективно, налице са 

сигнали, не се 

използват 

възможностите на 

ИКТ; служителите, 

които го 

осъществяват, не са 

компетентни, често 

са груби и неучтиви. 

0,0 т. 

добро равнище, но без 

използване на ИКТ; 

служителите, които го 

осъществяват, са 

компетентни, но невинаги 

са вежливи и коректни. 

2,5 т. 

бърз и надежден достъп до 

информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 

частично се използват и 

различни форми на ИКТ; 

служителите са 

компетентни, вежливи и 

коректни. 

5,0 т. 

бърз и надежден достъп 

до информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 

използват се и различни 

форми на ИКТ; 

служителите са 

компетентни, вежливи, 

коректни, любезни и 

приветливи. 

8,0 т. 

2. Област: 

Придобиване на 

професионална 

квалификация 

 

 

68 т. 

 

2.1. Функционираща 

вътрешна система 

за повишаване на 

качеството на 

образованието и 

обучението в 

училището 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма разработена 

вътрешна система. 

0,0 т. 

Разработена е вътрешна 

система за повишаване на 

качеството на 

образованието и 

обучението в училището и 

тя функционира 

епизодично. 

1,0т. 

Разработена е вътрешна 

система за повишаване на 

качеството, тя 

функционира и се отчитат 

резултати. 

2,5 т. 

Разработена е вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството и тя 

функционира ефективно 

–  отчитат се резултати, 

на основание на които се 

правят анализи и изводи 

и се формулират 

предложения до 

ръководството на 

училището за 

повишаване на 

качеството. 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

5,0 т. 5,0 т. 

2.2. Създаден 

механизъм за 

ранно 

предупреждение 

за различни 

рискове 

 

 

 

 

 

3,0 т. 

Няма създаден. 

0,0 т. 

Има създаден механизъм, 

но той не функционира 

координирано. 

0,5 т. 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, но 

епизодично. 

1,5 т. 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, 

перманентно и 

ефективно. 

3,0 т. 

2.3. Създаден 

механизъм за 

вътрешен 

мониторинг и 

контрол на 

качеството 

 

 

 

 

 

 

3,0 т. 

Няма създаден. 

0,0 т. 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

до 50% от показателите за 

измерване на постигнатото 

качество. 

0,5 т. 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

до 80% от показателите за 

измерване на постигнатото 

качество. 

1,5 т. 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

над 80% от показателите 

за измерване на 

постигнатото качество. 

3,0 т. 

2.4. Проведено 

измерване на 

постигнатото 

качество чрез 

самооценяване 

 

 

 

 

 

3,0 т. 

Не е проведено 

самооценяване.  

0,0 т. 

Проведено е 

самооценяване, но не е 

изготвен доклад.  

0,5 т. 

Проведено е 

самооценяване, изготвен е 

доклад, но не са 

формулирани коригиращи 

мерки.  

2,0 т. 

Проведено е 

самооценяване, изготвен 

е доклад и са 

формулирани 

коригиращи мерки. 

3,0 т. 

2.5. Относителен дял 

на учебните 

програми за , ЗИП 

и СИП – % 

 

 

 

3,0 т. 

Няма учебни 

програми по ЗИП и 

СИП   

0,0 т. 

До 25%. 

1,5 т. 

От 26% до 60%. 

2,0 т. 

Над 60%. 

3,0 т. 

2.6. Осигуреност на 

педагогическия 

персонал с 

квалификация, 

 

 

 

 

Недостатъчна 

осигуреност на 

педагогическия 

персонал – до 50%. 

Минимална осигуреност 

на педагогическия 

персонал – от 51 до 75%. 

1,0 т. 

Средна осигуреност на 

педагогическия персонал – 

от 76 до 99%. 

2,0 т. 

Максимална осигуреност 

на педагогическия 

персонал –  100%. 

3,0 т. 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

съответстваща на 

изискванията към 

обучаващите, 

определени в 

ДОС  

 

 

3,0 т. 

0,0 т. 

2.7. Осигурени 

условия за 

интерактивно 

обучение и учене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 т. 

Няма осигурени 

условия. 

0,0 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в 

процеса на обучение. 

Прилагат се интерактивни 

методи, като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии).  

2,0 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в 

над 40% от всички 

кабинети. Прилагат се 

интерактивни методи, 

като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии). 

Докладвани са и са 

обсъдени на заседание на 

Педагогическия съвет, на 

методическо обединение. 

3,5 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия 

и интернет в над 60% от 

всички кабинети; 

осигурени са 

интерактивни дъски.  

Прилагат се 

интерактивни методи, 

като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии). 

Докладвани са и са 

обсъдени на заседание на 

Педагогическия съвет, на 

методическо обединение. 

6,0 т. 

2.8. Относителен дял 

на учителите, 

 Няма учители, 

участвали в 

До 20%. От 21% до 60%. Над 60%. 

 участвали в  допълнително и    

 различни форми  продължаващо    



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

 на допълнително  обучение.    

 и продължаващо      

 обучение, от      

 общия брой 2,0 т.     

 учители – %  0,0 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т. 

2.9. Относителен дял  Над 5%. От 4% до 5%. От 2% до 3%. От 0 до 2%. 

 на отпадналите от 
училище към 
постъпилите в 
началото на 

 

 

 

2,0 т. 

    

 обучението – %  0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,0 т. 

2.10. Организация и  До 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 

 планиране на  учителите имат учителите имат учителите имат имат достатъчни умения 

 урока  достатъчни умения достатъчни умения при достатъчни умения при при планиране на урока, 

   при планиране на планиране на урока, планиране на урока, проявяват гъвкавост и 

   урока и/или не проявяват гъвкавост и проявяват гъвкавост и творчество и разбират 

   разбират разбират необходимостта творчество и разбират необходимостта от 

   необходимостта да да извършват промени в необходимостта да промени в плановете си, 

   извършват промени плановете си, за да извършват промени в за да отговорят на 

   в плановете си, за да отговорят на 

образователните 

потребности на 

плановете си, за да образователните 

потребности на групи или 

   отговорят на групи или отделни отговорят на 

образователните 

потребности на 

отделни ученици 

   образователните 

потребности на групи 

ученици групи или отделни  

   или отделни (изоставащи, напреднали). ученици (изоставащи, 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

   ученици  (изоставащи, напреднали). напреднали). 

   (изоставащи,    

   

 

10,0 т. 

напреднали).    

   1,5 т. 3,0 т. 6,5 т. 10,0 т. 

2.11. Използване на  От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 

 разнообразни  учителите използват учителите използват учителите използват използват разнообразни 

 форми за  разнообразни форми разнообразни форми за разнообразни форми за форми за проверка на 

 проверка на  за проверка на проверка на знанията, проверка на знанията, знанията, уменията и 

 знанията,  знанията, уменията уменията и уменията и компетентностите на 

 уменията и  и компетентностите компетентностите на компетентностите на учениците. 

 компетентностите  на учениците. учениците.  

 на  учениците.    

 учениците      

  4,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,5 т. 4,0 т. 

2.12. Точно и ясно  От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 

 формулиране на  учителите имат учителите имат точно и учителите имат точно и имат точно и ясно 

 критериите за  точно и ясно ясно формулирани ясно формулирани формулирани критерии 

 оценяване на  формулирани критерии за оценяване на критерии за оценяване на за оценяване на знанията, 

 знанията,  критерии за знанията, уменията и знанията, уменията и уменията и 

 уменията и  оценяване на компетентностите на компетентностите на компетентностите на 

 компетентностите

, 

информираността 

на учениците за 

тях 

 знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците и те са 

запознати с тях. 

учениците и те са 

запознати с тях. 

учениците и теса 

запознати с тях. 

учениците и те са 

запознати с тях. 

       



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

       

       

       

  3,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,5 т. 3,0 т. 

2.13   От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите 

 Ритмичност на 

оценяването 

 учителите оценяват учителите оценяват учителите оценяват оценяват ритмично 

   ритмично ритмично постиженията ритмично постиженията постиженията на 

   постиженията на на учениците в на учениците в учениците в 

   учениците съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата 

   са в съответствие с за оценяване, за оценяване, за  

   Наредбата за проверяват прецизно проверяват прецизно оценяване, проверяват 

   оценяване, писмените работи, писмените работи, прецизно писмените 

   проверяват прецизно отстраняват грешките, отстраняват грешките, работи, отстраняват 

   писмените работи, оценяват ги и поставят оценяват ги и поставят грешките, оценяват ги и 

   отстраняват аргументирана рецензия. аргументирана рецензия. поставят аргументирана 

   грешките, оценяват Съхраняват входно и Съхраняват входно и рецензия. Съхраняват 

   ги и поставят изходно ниво до края на изходно ниво до края на входно и изходно ниво 

   аргументирана учебната година. учебната година. до края на учебната 

   

 

 

 

5,0 т. 

рецензия. Съхраняват 

входно и изходно 

ниво до края на 

учебната година. 

0,5 т. 

1,0 т. 2,5 т. година. 

5,0 т. 

2. 14. Относителен дял 

на учениците, 

участвали в 

състезания, 2,0 т. 

Участвали в 

състезания, 

олимпиади, конкурси 

и други от 10% до 

От 31% до 60%. 

1,0 т. 

От 61% до 80%. 

1,5 т. 

Над 80%. 

2,0 т. 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

олимпиади, 

конкурси и др. от 

общия брой 

ученици – % 

30% 

от общия брой 

ученици. 0,5 т. 

2. 15. Реализирани 

училищни, 

национални и 

международни 

програми и 

проекти 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 т. 

Училището няма 

участие в програми и 

проекти. 

0,0 т. 

Училището участва в 

програми, кандидатства с 

разработени проекти, но 

няма класирани такива 

(училищни, национални, 

европейски, други 

международни).  

2,0 т. 

Училището участва в 

програми, има разработени 

и класирани проекти 

(училищни, национални, 

европейски, други 

международни) – най-

малко 2 броя.  

4,0 т. 

Училището участва в 

програми, има 

разработени и класирани 

проекти (училищни, 

национални, европейски, 

други международни) – 3 

и повече броя. 

6,0 т. 

2. 16. Обществен съвет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 т. 

Има създаден 

Обществен съвет, но 

през учебната година 

няма реализирана 

дейност. 

0,0 т. 

Има създаден Обществен 

съвет, но през учебната 

година епизодично 

реализира дейност по 

инициатива на 

ръководството на 

училището. 

1,0 т. 

Общественият съвет 

осигурява допълнителни 

финансови и материални 

средства, подпомага и 

участва в дейности, 

организирани от 

училището. 

2,5 т. 

Общественият съвет има 

съществен принос в 

осигуряването на 

допълнителни финансови 

и материални средства, 

подпомага и участва в 

дейности, организирани 

от училището, включва се 

в дейности за борба с 

тютюнопушенето, 

наркоманията, агресията 

и др., подпомага 

социално слаби ученици.  

3,0 т. 

2.17. Педагогическо 

взаимодействие 

 Родителите не са Има изграден Има изграден Има изграден 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

„училище – 

семейство“ 

   информирани за информационен кът с информационен кът с информационен кът с 

   учебните планове и учебните планове по учебните планове по учебните планове по 

   програми по специалности, специалности, специалности, 

    родителите са запознати посочени са сайтовете, от посочени са сайтовете, от 

   специалности, на родителска среща с които родителите могат да които родителите могат 

   за училищния учебен план. се запознаят с ДОС, с да се запознаят с ДОС, с 

   организираните от Родителите са националните изпитни националните изпитни 

   училището информирани за програми, с учебните програми, с учебните 

   извънкласни планираните извънкласни програми за целия етап на програми за целия етап 

   дейности и не са дейности, но не проявяват обучение и с училищните на обучение и с 

   мотивирани за интерес. учебни планове. училищните учебни 

   участие в тях.  Родителите са планове. Цялата 

     информирани за информация за учебната 

     планираните извънкласни документация  

     дейности, проявяват  в училището 

     интерес и подпомагат е 

     организацията и налична и на фейсбук 

страницата на 

     провеждането им. училището. Родителите 

      са информирани за 

      планираните 

      извънкласни дейности и 

      чрез училищния сайт, 

      проявяват интерес и 

      участват в 

      организирането и 



№ 

по 

ред 

Наименование на 

критериите по 

области на 

оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

  3,0т.    провеждането им. 

   0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т. 

 

2.18. 

 

Педагогическо 

взаимодействие с 

всички 

заинтересовани 

страни на местно 

и регионално 

равнище  

  

Училището не 

взаимодейства с 

всички 

заинтересовани 

страни на местно и 

регионално равнище. 

 

Училището взаимодейства 

с всички заинтересовани 

страни на местно и 

регионално равнище за 

повишаване на качеството 

на образованието. 

 

Училището активно 

взаимодейства с всички 

заинтересовани страни на 

местно и регионално 

равнище за повишаване на 

качеството на 

образованието. 

 

Училището много 

активно участва в 

процеса на 

взаимодействие с всички 

заинтересовани страни на 

местно и регионално 

равнище за повишаване 

на качеството на 

образованието, за 

модернизиране на 

материално-техническата 

база на училището и др. 

       

       

       

       

       

  2,0 т.      

   0,0 т. 0,5 т. 1,5 т. 2,0 т. 

 

IV.Дейности: 

1.Дейности за повишаване успеваемостта на учениците: 

 

дейност отговорник срок 

   Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в Учители  от 15.09.2016г. до 



дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране 

на практически умения и развитие на личността 

15.06.2017г. 

Ежедневна комуникация между класния ръководител и възпитателя в начален етап и 

между възпитателя и учителите – специалисти в прогимназиален етап. 

Учители ежедневно 

Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители – специалисти. 

Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици 

Учители по установен 

график 

Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите 

от учителите и възпитателите. 

Учители от 15.09.2016г. до 

15.06.2017г. 

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането 

му към конкретни резултати. 

Учители от 15.09.2016г. до 

15.06.2017г. 

Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне Учители от 15.09.2016г. до 

15.06.2017г. 

Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността Учители от 15.09.2016г. до 

15.06.2017г. 

Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца билингви, деца от 

етнически малцинства и деца с девиантно поведение. 

Директор график 

 

2.Дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния процес: 

 

дейност отговорник срок 

Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и 

обществеността 

 

Учители по график 

Популяризиране на добри практики от целодневна организация на учебния процес в 

„Ден на отворените врати“ 

Учители по график 

Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници ,екоакции, спортни 

мероприятия и др. 

Учители по график 

Организиране не изложби с изделия, изработени в часовете за дейности по интереси Учители периодично 

Изработване на табла със снимки, постери, проекти в коридорите и стаите Учители периодично 

 

3.Дейности и критерии за отчитане на образователните резултати: 

дейност отговорник срок 



Анализ на обучителните резултати – входно, междинно (в края на І срок), изходно 

(ВО), годишни резултати с предходна година.  

 

Методично 

Обединение 

периодично 

Намаляване броя на безпричинните отсъствия, в следствие подобряване на 

дисциплината и мотивацията за учене 

 

Методично 

Обединение 

ежедневно 

Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, обогатяване 

на МТБ 

Учители 

Директор 

постоянен 

 

4.Дейности за мониторинг и контрол на учебния процес: 

дейност отговорник срок 

Проверка на дневник, материална книга, тематично разпределение и друга 

документация 

 

Директор ежеседмично 

Контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на 

работата в часовете и резултатите на учениците в ПИГ 

Директор по план 

 

III. Очаквани резултати: 

1. Повишено качеството на образователно-възпитателния процес. 

2. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение. 

3. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности. 

4. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с 

изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството. 

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


