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Училищната програма за повишаване качеството на образование е приета на заседание на 

Педагогическия съвет - протокол № 11/14.09.2020 г., и е утвърдена със заповед на директора 

№ 0199-3878/14.09.2020 г.  

 

 



 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Училищната програма за повишаване на качеството на образованието в Профилирана 

природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, град Враца се основават  на: 

 Закона за предучилищното  и училищното образование  

 Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО  / чл.22, ал.2, т.15 

стандарт за управление на качеството в институциите/ 

 Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)  

 Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г., относно 

европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното 

образование 

 Приоритетите на Министерството на образованието и науката 

 Спецификата в статута и приоритетите на училището. 

 

ІІ. ВИЗИЯ НА ППМГ „Акад. Иван Ценов“ 

 

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и в бъдеще ще следва завета на своя патрон: „Ентусиазъм 

в учението и в работата, търпение и упоритост, интерес към науката”. ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ ще продължава да бъде силна, сплотена и активна автономна общност от ученици, 

учители и родители. Образователната институция ще подкрепя и насърчава развитието на 

способностите на всеки ученик, ще бъде гарант за качествена профилирана и 

общообразователна подготовка. Прилагайки както традиционни, така и съвременни и 

иновативните методи в обучението, екипът от педагогически специалисти ще продължава 

да изгражда силно мотивирани и конкурентноспособни личности. Тяхната успешна 

реализация ще бъде индикатор за утвърден стил в образованието. 

 

 ІІІ.  ГЛАВНА ЦЕЛ НА ППМГ „Акад. Иван Ценов“: 

 

Постигане на качествен образователнrs процес чрез силно мотивирани педагогически 

специалисти и съвременна материална база. Засилване на приложния характер на 

обучението и поставяне на ученика в активна позиция при овладяването на трайни знания. 

Придобиване на  компетентности по учебни предмети и умения за учене през целия живот, 

необходими за успешна  реализация в съвременния свят. Развитие на здравното, 

гражданското, екологичното и интеркултурното образование на учениците, чрез което се 

формират  умения за отговорно поведение. 

 

Качеството на образованието в Профилирана природо-математическа гимназия 

„Акад. Иван Ценов“ се осигурява при спазване на следните принципи:  

 ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;  

 автономия и самоуправление;  

 

 



 сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 

образованието и обучението;  

 прилагане на добри педагогически практики;  

 непрекъснатост, прозрачност и демократичност; 

 целенасоченост към постигане на високи резултати. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, 

основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на 

подобрения в работата на училището. 

Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 

Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – 

при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането 

на детските градини и училищата. 

Като нов момент в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с 

управлението на качеството в училището, е въведено изискването за самооценяване 

(вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се 

извършва ежегодно: 

 от комисия в училището; 

 чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището. 

Областите, които подлежат на самооценяване са: 

 управлението - ефективното разпределяне, използването и управлението на 

ресурсите за повишаване на качеството в институцията; 

 образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; 

   взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни. 

В процеса участват учениците, учителите, директорите и родителите. 

Самооценяването включва следните етапи: 

1. определяне на работната група; 

2. обучение на членовете на работната група; 

3. подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяване; 

4. провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите; 

5. провеждане на самооценяването; 

6. обработване на информацията от проведеното самооценяване; 

7. анализиране на получените резултати от самооценяването; 

8. предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование; 

9. изготвяне на доклад от самооценяването; 

10. утвърждаване на доклада от самооценяването. 

  

IV. Цели за повишаване качеството на образованието. 

1.  Постигане на високи резултати, над средните за страната, на НВО, ДЗИ и успешно 

представяне на кандидатстудентските изпити. 



2.  Усъвършенстване на квалификационната и вътрешноквалификационната дейност 

за постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес. 

3.   Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност. 

4.  Постигане на високо ниво на общообразователната подготовка и използване на 

възможностите на профилираното обучение за осъществяване на качествен образователно-

възпитателен процес.  

5. Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес и 

превръщането на ученика в активен участник в него чрез използване на иновативни методи 

и технологии. 

6.  Засилване на приложния характер на обучението, ориентирано към конкретни 

резултати. 

7.   Развитие на възможностите на изявени и талантливи ученици. 

8.  Подобряване на взаимодействието между училището, родителите, институциите 

и НПО. 

 

V. Задачи: 

1.      Входно и изходно диагностициране с цел установяване на  качеството на 

образованието.  

2.      Провеждане на квалификационни курсове. 

3.      Провеждане на тематични педагогически съвети. 

4.      Провеждане на тематични работни срещи по КОО и МО. 

5.      Определяне на наставници на учителите с малък или недостатъчен 

професионален опит. 

6.      Участие на учителите в курсове за повишаване на квалификацията. 

7.      Контрол над ефективността на преподавателската работа. 

   

VI. Дейности за повишаване на качеството на образованието. 

            1. Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за 

преодоляването им. 

2.  Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание в 

училище. 

3.  Организиране на инициатива „Ден на отворените врати“, за да могат родителите 

да присъстват в учебните часове и училищните дейности. 

4.  Организиране на дейности за повишаване на мотивацията на педагогическите 

специалисти. 

5.   Провеждане на работни срещи в методическите обединения за обмяна на добри 

педагогически практики. 

6.  Повишаване на качеството на обучението по профилиращите предмети чрез 

използване на съвременни електронни ресурси. 

7.   Разработване и прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване 

при различни учители по един учебен предмет. 

8. Събиране на добри иновативни практики в електронната библиотека на 

училището. 



9. Организиране на регионални методически срещи за представяне на добър 

иновативен педагогически опит от учители от ППМГ„Акад. Иван Ценов“. 

10. Издаване  на сборник с добри иновативни практики на учителите от ППМГ„Акад. 

Иван Ценов“ 

11.  Диференцирана работа с изявени и талантливи ученици по НП „Ученически 

олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади”  

12.  Привличане на  външни лектори при подготовката на изявени и талантливи 

ученици за участие в национални олимпиади, състезания и конкурси. 

13.   Съвместна работа с Ученическия институт по математика и информатика към 

БАН. 

14.  Мотивиране на учениците за участие в олимпиади и конкурси, както и  в 

състезания с формат, близък до НВО; 

15.    Провеждане на пробни външни оценявания по предмети в VІІ клас; 

16.  Провеждане на пробни ДЗИ по български език и литература и по учебни 

предмети за  ІІ  по избор; 

17.    Оптимизиране на вътрешноучилищната информационна система. 

18.   Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение-

класни стаи, кабинети и лаборатории, спортна зала  в съответствие с изискванията на ДОС; 

19.   Достъпно и компетентно административно обслужване; 

20.   Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството; 

21.   Самооценяване; 

22.   Прилагане на интерактивни методи в обучението; 

23.   Използване на електронни ресурси в обучението; 

24.   Намаляване на извинените и неизвинените отсъствия на учениците; 

            25.   Усъвършенстване на организацията  и планиране на образователно-

възпитателния процес; 

            26.   Даване на домашни работи и задължителна проверка и корекция на домашните 

работи. 

27.  Участие на учениците в състезания, олимпиади и конкурси на национални и 

международни нива; 

28.  Педагогическо взаимодействие“училище-семейство“ и всички заинтересовани 

страни на местно и регионално равнище. 

29. Контролна дейност на директора и ЗДУД: 

-     предвиждане на проверка относно планиране и провеждане на ОВП за всички 

педагогически специалисти; 

-     проверки за присъствие на учениците в учебните часове; 

-     спазване на трудовата дисциплина от учителите; 

-  определяне на наставници на новоназначени учители и на такива показали 

проблеми при контролната дейност на директора. 

 

VІІ. Показатели за успех. 

 образователната среда и ефективността на образователно-възпитателния процес; 

 брой проведени методични срещи за обмяна на добри педагогически практики; 



 образователни резултати на учениците; 

 резултати от външно оценяване; 

 брой слаби и отлични оценки; 

 брой ученици на поправителни изпити; 

 брой ученици, участници в олимпиади, състезания и конкурси; 

 брой ученици, класирани на призови места в областни, национални и международни 

олимпиади, състезания и конкурси; 

 учители включени в курсове за повишаване на квалификацията, повишаване на ПКС 

и магистърски програми. 

 

VІІІ. Мониторинг за повишаване на качеството на образованието. 

 Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на директора и заместник-директорите 

по учебната дейност с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване  и 

повишаване на качеството на образованието. 

  Външен: оценки и препоръки от регионалното управление  по образованието и от 

Министерството на образованието  и науката. 

 

ІХ. Финансиране: 

Средства от бюджета и от собствени приходи, спонсорство, национални и международни 

програми и проекти. 

  

 

 

 

 

 

 


