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въз основа на резултатите от самооценката на институцията, вътрешното и външното оценяване  на 

училищната среда.  
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Програмата за повишаване на качеството на образованието в 78. СУ „ Христо Смирненски“, 

град Банкя, се основава на: 

 

1. Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска          

референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 

от 18 юни 2009 г.  

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

европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното образование  

3. Закона за предучилищно и училищно образование 

4. Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

5. Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти 

6. Наредба 16/08.12.2016 г. за управление на качеството в иституциите 

7. Приоритетите на МОН, РУО София-град, Столична община, район Банкя 

8. Спецификата в статута и приоритетите на училището 

9. Стратегията за развитие на 78. СУ “Христо Смирненски” 2016-2020. 
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 МИСИЯ 

 

Децата и учениците на 78. СУ “ Христо Смирненски “, град Банкя, са наш 

приоритет и основна ценност. Нашата мисия е превръщане на 78. СУ в модел на 

съвременно училище с високо качество и ефективност на образованието чрез 

изграждане на трайни знания и умения, към формиране на готовност за пълноценна 

реализация в живота, към възпитание в дух на родолюбие, патриотизъм и уважение 

към културната идентичност на всеки човек, към създаване на личности със съзнание 

и отговорност за бъдещето на България и Европа. 

 

 

 

ВИЗИЯ 

 

Ние, ръководството, учителите и учениците на 78. СУ “ Христо Смирненски “, град 

Банкя, за периода 2016 - 2020 година се стремим към  утвърждаване на училището 

като естествена среда за пълноценен растеж, активно творческо развитие и 

плодотворна изява на младите хора като позитивни, целеустремени, действащи 

личности, за които България е не само територия, а и духовно средище с 

многовековна история, която е основание за национална гордост, държава с бъдеще,  

което те мечтаят да изградят със свои сили. 

 

 

ЦЕЛИ 
  

 

НАЩАТА ВОДЕЩА ГЛОБАЛНА ЦЕЛ Е ДА УТВЪРДИМ  78. СУ “ ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ “, ГРАД БАНКЯ, КАТО СРЕДИЩЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА ДОСТОЙНИ 

ГРАЖДАНИ, КАТО ПРИТЕГАТЕЛЕН  ЦЕНТЪР ЗА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И 

ВЪЗПИТАНИЕ  В РЕГИОНА. 

 

ПОДЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА: 

 

ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КАТО ОСНОВЕН 

ОРГАН ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНА АКТИВНА И ДЕЙСТВАЩА 

СЪВРЕМЕННА УЧЕНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, КАТО ПРОЕКЦИЯ НА БЪДЕЩОТО 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

 

 УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ВЕСТНИК КАТО ФОРУМ НА 

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНИЯ 

ЖИВОТ 
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УТВЪРЖДАВАНЕ  НА УЧИТЕЛСКИЯ И УЧИЛИЩНИЯ АВТОРИТЕТ В 

ОБЩЕСТВОТО И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДУХ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ 

УЧИТЕЛСКАТА МИСИЯ И ПОЧИТ КЪМ УЧИТЕЛЯ В НЕГОВАТА НОВА РОЛЯ НА 

СЪТРУДНИК И ПАРТНЬОР В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

 СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ 

ДАРБИ И УЧЕНИЦИ СЪС СОП  

 

  ФОРМИРАНЕ НА РЕАЛНО И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ЕКИП ЗА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И РЕСУРСНО 

ПОДПОМАГАНЕ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ 

УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

 

ОТКРИВАНЕ, НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

  

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ С ЦЕЛ 

СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ИЗВЪНКЛАСНИТЕ 

ФОРМИ 

 

 УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДИ ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРОВАНИЯ И ВИСОКИ 

ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА И СПОРТА, КАКТО И В РАЗЛИЧНИТЕ ИЗКУСТВА 

 

 СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЯВА НА НАДАРЕНИТЕ 

УЧЕНИЦИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАДЕЖДЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПЛАН - 

ПРИЕМ СЛЕД 7 И СЛЕД 8 КЛАС С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ  ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА, РАЗШИРЕНАТА И 

ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА 

 

 ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

 

 СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩ ЕКИП ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ  

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА СПОРЕД 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗПУО 

 

 СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ЗА ДОПЪЛВАНЕ И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПРАВИЛНИК, ТАКА ЧЕ ТОЙ ДА 

ОТГОВАРЯ НА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И ДА РАБОТИ В 

ИНТЕРЕС   КАКТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ТАКА И НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

 

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА СПРАВЕДЛИВА И ПРОЗРАЧНА МЕТОДИКА ЗА 

АДЕКВАТНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ТРУД 
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 СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТА ЗА 

САМООЦЕНЯВАНЕ  И ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ, СЪОБРАЗНО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ, В 

КОЯТО РАБОТИ 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ И КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА РОЛЯТА НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО РАВНОСТОЙНИ СЪТРУДНИЦИ И 

ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И СОЦИАЛИЗИРАЩИЯ 

ПРОЦЕС 

 

 МОТИВИРАНЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗГРАЖДАНЕТО  НА 

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ КАТО СРЕДИЩЕ НА ЗНАНИЕТО 

 

 

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИЯ 

СЪВЕТ КАТО ОРГАН НА ГРАЖДАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД 

УЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА И ИНИЦИИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА В ПРЯКА ВРЪЗКА 

С РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА 
 

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

РАБОТА С ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПАРТНЬОРСТВА С ТЯХ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА И 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ 

 

 ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ КАБИНЕТИ 

  МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ С НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 

СРЕДСТВА И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПОДДЪРЖАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА 

 

 

 КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ВСЕКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛ 

 

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА  ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ 

ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ 
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УЧАСТИЕ В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ТЕМАТИЧНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ, 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Приоритетно направление 1. 

 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 78. СУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ“ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

Приоритетно направление 2. 

 

ЕФЕКТИВНО АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

 

 

Приоритетно направление 3. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ 

НА ДЕЙСТВАЩА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ 

РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ВСЕКИ УЧЕНИК 

 

Приоритетно направление 4. 

 

ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Приоритетно направление 5. 

 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

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. Изготвяне на анализ на образователната реформа  и намиране мястото на 

образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния 

персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на 

училищната политика към новите образователни цели. 

1.2.  Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение на дейностите по 

стратегическата цел и оперативните цели, свързани с качеството на образованието. 

Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната 

база на национално ниво. 

1.3. Изграждане на училищна система за качество. 

1.3.1 Разработване на общи и специфични 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. 

1.3.2 Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и 

стандартите. 

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

съгласно изискванията на Стандарта 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. 

1.3.4 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден в съответствие със Стратегията и спецификата на училището.  

1.3.5 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.  
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1.3.6 Предефиниране на политики, приоритети и ценности. 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованиет, привличане на финансови ресурси 

2.1.Създаване на условия за участие в национални, европейски и други 

международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти. 

2.1.1 Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

2.1.2 Провеждане на обучение на екипите по разработване, управление и 

мониторинг на проекти. 

 

2.2 Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на училищния бюджет. 

2.2.1 Адаптиране на системите за финансово управление и контрол в 

образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО. 

2.2.2.Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба. 

2.2.3 Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от 

бюджета и извънбюджетните приходи. 

2.2.4 Разработване на процедури по постъпване и разходване на 

извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и 

др. 

2.3. Наличие на приходи на училището.  

2.3.1. Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното 

законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.  

2.3.2. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по 

проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др. 

 

 

 

Дейност3: Квалификационна дейност  

3.1.Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на вътрешноучилищно ниво. 

3.1.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

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

повишаването на тяхната квалификация в Раздел III.  от същата 

глава. 

 

3.1.2. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на 

персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с 

доказан резултат, съобразно придобитите нови компетентности.  

3.1.3. Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването 

всеки педагогически специалист да повишава квалификацията си с 

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

не по-малко от 16 академични часа годишно. 

3.1.4. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния 

педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, 

както и към подобряване на образователните им резултати. 

3.1.5.  Създаване на стимули за мотивация на педагогическите 

специалисти към повишаване на тяхната квалификация чрез учене 

през целия живот. 

3.1.6. Мултиплициране и практическо приложение на добрия 

педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност.  

3.2.Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за 

педагогическия персонал, проведена от други институции 

3.2.1.Изграждане на система за външна квалификация. 

3.2.2.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 

организации. 

 

3.3. Споделяне на ефективни практики.  

3.3.1.Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия 

педагогически опит. 

3.3.2. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на 

добрия педагогически опит чрез различни форми на изява: 

 Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови 

компетентности и др. 
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Дейност 4: Нормативно осигуряване 

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

осъществяване дейността на училището; 

4.1.1.Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и 

документите в образователната институция /справка СФУК/ 

 Инструкция за вътрешна комуникация; 

 Правилник за документооборота 

4.1.2. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата 

среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за 

информация и документите. 

4.1.3. Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване 

4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини; 

4.2.1. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните 

библиотеки спрямо новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала и Учебните програми /за 2016-2017 год./ за първи и 

пети клас/; 

4.2.2. Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в 

училищната библиотека; 

4.2.3. Поетапна актуализация на библиотечните единици. 

4.3. Състояние на училищната документация. 

4.3.1. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 

документация съгласно Стандарта за информация и документите; 

4.3.2. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно 

изискванията на Стандарта за информация и документите. 

 

4.4. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно 

изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно 

обслужване. 

4.4.1. Набавяне на справочна и художествена българска литература 

4.4.2. Справочна и художествена англоезична литература 

4.4.3. Философска и психологическа литература 

4.4.4. Методическа литература и др. 
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4.4.5. Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната 

уредба.  

 

Дейност 5: Училищен персонал  

5.1.Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала. 

5.2.Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски 

решения. 

5.3.Създаване на правила за делегиране на права. 

5.4.Изработване на критерии за оценка на труда на учителите и служителите. 

5.4.1 Изработване на критерии за поощряване на педагогическите 

специалисти  с морални и материални награди за високи постижения в 

предучилищното и училищното образование. 

5.4.2 Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на 

педагогическите и непедагогически специалисти съгласно Стандарта за 

финансиране. 

5.4.3 Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо 

стандарта за финансиране. 

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

образование. 

5.5.1. Създаване на Комисия за управление на качеството на образованието като 

помощен, консултативен и постоянен работен орган към Директора на  училището 

за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията. 

5.5.2.Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на 

Комисията в правилника за устройството и дейността на образователната 

институция. /Стандарт за управление на качеството/. 

5.6.Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности.  

5.6.1.Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане. 

5.6.2.Регламентиране на съвместната дейност на ръководството, класните 

ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие. 

5.6.3.Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически 

специалисти и условия за приемственост при заместване. 

5.7.Създаване на правила за качество на административното обслужване. 

5.7.1. Антикуропционна програма; 
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5.7.2. Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция. 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

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 

1.1.Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно 

обслужване; 

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

1.3.Регламентиране на условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, 

ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

1.4.Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности 

в зависимост от неговите интереси и потребности. 

 

Дейност 2: Изграждане на училището като социално място 

2.1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП. 

2.2. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование и изготвяне на 

програма за осигуряване на равен достъп до образование. 

2.3. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език 

не е майчин. 

2.4.Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти. 

 

2.5. Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти. 

Дейност 3: изграждане на подходяща МТБ за адаптиране на ученика към училищната среда 

3.1. Планови ремонтни дейности за поддържане на актуална, съвременна и безопасна МТБ 

3.2. Организиране на пропускателен режим  

3.3. Планово актуализиране на оборудването на кабинетите 

3.4. Изграждане на библиотечно-информационен център 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ. 

Дейност 1: Учебна дейност  

 

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

включващ: 

1.1.1 Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебното съдържание за всеки предмет и клас, съобразен с ДОС и 

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

тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване. 

1.1.2 Съобразяване на урочното планиране  с учебната програма и с 

резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване. 

1.1.3 Гъвкаво  променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост. 

1.1.4 Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход 

към нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове. 

1.1.5 Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната 

подготовка и ДОС за оценяване. 

1.1.6 Адаптиране на урочните планове за различните паралелки  спрямо 

равнището на подготовка и различните потребности на учениците. 

1.1.7 Предварителна подготовка на учебни материали за урока. 

1.1.8 Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със 

задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др. 

1.2.Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока: 

1.2.1. 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. 

1.2.2. Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от 

учениците. 

 

1.2.3. Целесъобразно управление на урочното време и постигане на баланс между 

отделните структурни елементи. 

 

1.2.4. Осъвременяване  и актуализиране на учебното съдържание от страна на 

учителя. 

1.3.Планиране и използване на ИКТ в урока 
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1.3.1. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във 

връзка с ефективното използване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии в обучението. 

1.3.2. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци. 

1.3.3. Осигуряване на обучения с методически насоки за работата с интерактивно 

съдържание в мултимедийна и електронна среда. 

1.3.4. Интерактивен подход на обучение и създаване на  условия за формиране на 

умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на 

учебния материал. 

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване  

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици. 

2.1. 1. 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. 

2.1.2.Осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с методи на 

оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на 

разнообразни форми на проверка и оценка. 

2.1.3. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на 

учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, 

самооценяване и взаимно оценяване). 

2.1.4  Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и информално учене. 

 

2.2. Изготване на критерии за оценяване,  известни на учениците. 

 

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

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

3.1.1. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика 

между институциите в системата на предучилищтното и училищно образование: 

 Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 Изграждане на позитивен организационен климат;  

 Утвърждаване на позитивна дисциплина;  
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 Развитие на училищната общност. 

3.1.2.Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

3.2. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката.  

3.2.1. Създаване на условия за проетно учене. 

3.2.2. Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху 

изграждане умения за работа в екип. 

3.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките. 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението   

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

4.2. 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. 

4.3. Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне 

на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули. 

4.4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението 

по общата програма при постигане изискванията на ДОС. 

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

причини. 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения  

5.1. Организиране на училищни  състезания, конкурси и др.  

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

допълнителни знания и умения. 

5.3. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

5.4. Изграждане на екипи за работа по проекти. 

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения  

6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване на квалификацията и за тяхното  кариерно 

развитие. 

6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, 

олимпиади и др.  
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на децата. 

1.1.Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите. 

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

развитие на учениците в училището.  

1.3.Изграждане на училищен механизъм за елиминиране на  агресията, осигуряващ 

подкрепяща среда за отделния ученик и индивидуално консултиране от училищните 

психолози  по възрастовите  проблеми на учениците. 

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

включване в извънкласните  и извънучилищните  дейности.  

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

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите 

компетентности. 

1.6.Назначаване на педагогически съветници и психолози в училище и организация на 

работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност. 

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

извънкласни и извънучилищни прояви. 

1.8.Разработване и реализиране на план за ефективна и резултатна дейност на УКБППМН. 

 Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на 

Комисията. 

 Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

 

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 

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

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

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

мерки за работа с тях и семействата им. 
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2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното 

поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или проблеми, 

свързани с психичното, личностното и интелектуалното им развитие. 

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

на живот. 

2.6.Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците. 

2.7.Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

2.8. Ритуализация на училищния живот. 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  

           

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование  

1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в 

училищното образование. 

1.1.Създаване на  условия за подкрепа на млади учители – Система за 

наставничество (менторство). 

1.2.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, съдзаваща социална ангажираност и отговорност на 

педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост. 

2.1.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 обучение. 

2.2.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. 

2.3.Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното 

ръководство, училищното настоятелство и екипа на ученическото 
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самоуправление с педагогическите екипи за усвояване на ключовите 

компетености. 

2.4. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи 

родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната 

документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и ДОС. 

2.5. Създаване на функциониращо „Училище за родители” с превантивни 

функции. 

2.6. Дейност на училищното настоятелство 

 

Дейност 2: Външно партньорство 

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи 

на изпълнителната власт, органите за местното управление. 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията. 

2.3. Взаимодействие с местната общественост. 

2.4. 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. 

2.5. Представяне на 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. 

2.6.Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез 

анкети, интервюта и др. 

 

Програмата е отворена за допълване, актуализация и промяна в резултат на възникнали 

обективни обстоятелства. 

01.09.2016 г. 

Банкя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

78. СУ “ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, ГРАД БАНКЯ 

 

ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА  

 

1. Изпълнение на ДОС за учебното съдържание: 

1.1. Планиране на учебното съдържание чрез изготвяне на актуални тематични 

разпределения по учебните предмети, съобразени с потребностите на конкретния клас. 

1.2. Изготвяне на авторски учебни програми за ИУЧ. 

1.3. Контрол на качеството на преподаването и обучението. 

 

2. Диагностика и анализ резултатите от учебната дейност с цел оптимизиране на 

постиженията на учениците: 

2.1.  Провеждане на ефективна и навременна диагностика на входното равнище на знания и 

умения на учениците. 

2.2. Планиране на цялостната диагностика на постиженията на учениците в учебния процес 

през годината. 

2.3. Усъвършенстване на системата за оценяване съгласно новата нормативна уредба. 

2.4. Анализ на резултатите от диагностиката на входното ниво и осигуряване на 

диференцирана подкрепа на учениците за повишаване на резултатите в образователния 

процес. 

2.5. Анализ на ученическите постижения от учебния процес в края на всеки  срок по 

методически обединения и набелязване на ефективни мерки за тяхното оптимизиране. 

 

3. Усъвършенстване на системата за оценяване в училището: 

3.1. Изграждане на единна система за ритмично и реално оценяване на учениците. 

3.2. Провеждане на пробни изпити за НВО и ДЗИ. 

 

4. Обучение чрез интерактивни методи и използване на  ИКТ: 

4.1. Използване на проектно базирано обучение в учебния процес. 

4.2. Включване на изоставащите ученици в реализация на проекти с екипна работа. 

4.3. Провеждане на уроци с използване на ИКТ. 
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5. Осигуряване на подкрепа на учениците за повишаване на учебните резултати и 

равен достъп до образование за развитие и реализация на всяко дете и ученик: 

5.1. Осигуряване на системни консултации на учениците със затруднения в усвояването на 

учебното съдържание. 

5.2.  Провеждане на допълнително обучение на изявени ученици  с цел подготовка за НВО и 

ДЗИ, олимпиади и състезания. 

5.3. Квалифицирана педагогическа подкрепа за деца с изявени дарби за развитие на техния 

потенциал. 

5.4. Проучване на индивидуалните потребности на учениците и изграждане на добър 

психоклимат в училище, превенция срещу насилието и преодоляване на проблемно 

поведение с активната дейност на  специалистите от съответния ресор. 

 

6. Практическо прилагане на знания, развитие на умения и компетентности. 

6.1. Изграждане на продуктивна училищна среда чрез инициативите на Ученическия съвет.  

6.2. Включване на учениците в подготовката и провеждането на училищни празници и 

тържества. 

 

 

7. Изграждане на позитивна личностна ценностна система с изявен  респект към 

учебния процес, дисциплината и умения за работа в екип: 

7.1. Изготвяне на характеристика на всеки ученик и на всеки клас. 

7.2. Провеждане на планирани общи родителски срещи и  индивидуални срещи с родители. 

7.3. Работа на училищния психолог по превенция и при разрешаване на конфликти. 

7.4. Провеждане на тематични родителски срещи. 

7.5. Работа на класните ръководители  за изграждане на класа като общност, зачитаща 

правилата, традициите и утвърждаваща позитивна нагласа към ученето като постоянен 

процес на усъвършенстване, продължаващ през целия живот. 

 

8. Удовлетворяване на индивидуалните потребности на всеки ученик, развитие на 

креативност и предприемачески дух: 

8.1. Стимулиране на ученическото участие в състезания и олимпиади. 

8.2. Оптимизиране на качеството на анализа и психологическата подкрепа за проследяване 

на ученическото развитие. 
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8.3. Съвместна дейност с дирекция “ Социално подпомагане”, отдел “ Закрила на детето” за 

подкрепа на деца в риск. 

8.4. Споделяне на вътрешни добри практики за успешна реализация на образователно-

възпитателния процес. 

8.5. Решения на перманентно появяващи се проблеми. 

8.6. Противодействие на проявите на агресивност и насилие с активното съдействие  на 

училищните специалисти. 

 

9. Поддържане на съвременна методическа подготовка в преподаването: 

9.1. Проучване на специфичните  потребности от квалификация и изготвяне на 

индивидуални планове за професионално развитие на учителите. 

9.2. Участие в обучителни семинари и други квалификационни форми, предлагани от РУО и 

МОН. 

9.3. Самостоятелно учене и постоянен стремеж към самоусъвършенстване от всеки 

педагогически специалист. 

9.4. Изграждане на обективна система за оценяване и самооценяване на преподавателския 

труд. 

 

10. Осъществяване на ефективна вътрешна и външна комуникация: 

10.1. Поддържане  на актуален училищен сайт. 

10.2. Ефективна вътрешна комуникация чрез действаща информационна система за 

изпълнение на служебните задължения. 

10.3. Регулярно провеждане на работни срещи по МО и действащи комисии. Работа с УН и 

Обществения съвет.  

10.4. Дейности с обществени организации, участия в проекти и програми.  



22 

КАРТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ В 78. СУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 2016/18 ГОДИНА 

Област 

на 

оценя-

ване 

Критерии по области на оценяване Измерители Показатели 

2 1. Изпълнение на ДОС за 

учебното съдържание. Контрол 

на качеството на преподаването 

и обучението. 

 

 

1.1. 2 точки 

1.2. 3 точки 

1.4. 3 точки 

1.1. Планиране на учебното 

съдържание чрез изготвяне на 

актуални тематични 

разпределения по учебните 

предмети, съобразени с 

потребностите на конкретния 

клас. 

1.2. Изготвяне на авторски 

учебни програми за ИУЧ и 

ЗИП. 

1.3. Контрол на качеството на 

преподаването и обучението 

2 2. Диагностика и анализ 

резултатите от учебната дейност 

с цел оптимизиране на 

постиженията на учениците. 

Контрол на качеството на 

образованието 

 

2.1. 2 точки 

2.2. 2 точки 

2.3. 2 точки 

2.4. 2 точки 

2.5. 2 точки 

2.1.  Провеждане на ефективна 

и навременна диагностика на 

входното равнище на знания и 

умения на учениците. 

2.2. Планиране на цялостната 

диагностика на постиженията 

на учениците в учебния процес 

през годината. 

2.3. Усъвършенстване на 

системата за оценяване 

съгласно новата нормативна 

уредба. 

2.4. Анализ на резултатите от 

диагностиката на входното 

ниво и осигуряване на 

диференцирана подкрепа на 
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учениците за повишаване на 

резултатите в образователния 

процес. 

2.5. Анализ на ученическите 

постижения от учебния процес 

в края на всеки  срок по 

методически обединения и 

набелязване на ефективни 

мерки за тяхното 

оптимизиране. 

 

 

2,3 3. Усъвършенстване на 

системата за оценяване в 

училището. Учебна среда 

 

3.1. 6 точки 

3.2. 4 точки 

3.1. Изграждане на единна 

система за ритмично и реално 

оценяване на учениците. 

3.2. Провеждане на пробни 

изпити за НВО и ДЗИ. 

 

2,3 

4. Обучение чрез интерактивни 

методи и използване на  ИКТ. 

Учебна и работна среда и МТБ 

 

 

 

4.1. 3 точки 

4.2. 3 точки 

4.3. 4 точки 

 

4.1. Използване на проектно 

базирано обучение в учебния 

процес. 

4.2. Включване на 

изоставащите ученици в 

реализация на проекти с екипна 

работа. 

4.3. Провеждане на уроци с 

използване на ИКТ. 

2,3 5. Осигуряване на подкрепа на 

учениците за повишаване на 

учебните резултати и равен 

достъп до образование за 

развитие и реализация на всяко 

дете и ученик. Учебна и работна 

5.1. 2 точки 

5.2. 2 точки 

5.3. 2 точки 

5.4. 4 точки 

5.1. Осигуряване на системни 

консултации на учениците със 

затруднения в усвояването на 

учебното съдържание. 

5.2.  Провеждане на 

допълнително обучение на 
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среда 

 

 

изявени ученици  с цел 

подготовка за НВО и ДЗИ, 

олимпиади и състезания. 

5.3. Квалифицирана 

педагогическа подкрепа за деца 

с изявени дарби за развитие на 

техния потенциал. 

5.4. Проучване на 

индивидуалните потребности 

на учениците и изграждане на 

добър психоклимат в училище, 

превенция срещу насилието и 

преодоляване на проблемно 

поведение с активната дейност 

на  специалистите от 

съответния ресор. 

2  6. Практическо прилагане на 

знания, развитие на умения и 

компетентности. Учебна среда и 

възпитание 

 

6.1. 5 точки 

6.2. 5 точки 

6.1. Изграждане на 

продуктивна училищна среда 

чрез инициативите на 

Ученическия съвет.  

6.2. Включване на учениците в 

подготовката и провеждането 

на училищни празници и 

тържества. 

2,3 7. Изграждане на позитивна 

личностна ценностна система с 

изявен  респект към учебния 

процес, дисциплината и умения 

за работа в екип. Учебна среда и 

възпитание 

 

  

7.1. 2 точки 

7.2. 2 точки 

7.3. 2 точки 

7.4. 2 точки 

7.5. 2 точки 

7.1. Изготвяне на 

характеристика на всеки ученик 

и на всеки клас. 

7.2. Провеждане на планирани 

общи родителски срещи и 

индивидуални срещи с 

родители. 

7.3. Работа на училищния 

психолог по превенция и при 
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разрешаване на конфликти. 

7.4. Провеждане на тематични 

родителски срещи. 

7.5. Работа на класните 

ръководители  за изграждане на 

класа като общност, зачитаща 

правилата, традициите и 

утвърждаваща позитивна 

нагласа към ученето като 

постоянен процес на 

усъвършенстване, 

продължаващ през целия 

живот. 

 

2,3 8. Удовлетворяване на 

индивидуалните потребности на 

всеки ученик, развитие на 

креативност и предприемачески 

дух. Учебна среда и възпитание 

 

 

8.1. 1 точка 

8.2. 2 точки 

8.3. 1 точки 

8.4. 2 точки 

8.5. 2 точки 

8.6. 2 точки 

8.1. Стимулиране на 

ученическото участие в 

състезания и олимпиади. 

8.2. Оптимизиране на 

качеството на анализа и 

психологическата подкрепа за 

проследяване на ученическото 

развитие. 

8.3. Съвместна дейност с 

дирекция “ Социално 

подпомагане”, отдел “ Закрила 

на детето” за подкрепа на деца 

в риск. 

8.4. Споделяне на вътрешни 

добри практики за успешна 

реализация на образователно-

възпитателния процес. 

8.5. Решения на перманентно 

появяващи се проблеми. 
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8.6. Противодействие на 

проявите на агресивност и 

насилие с активното 

съдействие  на училищните 

специалисти. 

3  9. Поддържане на съвременна 

методическа подготовка в 

преподаването. Квалификации 

 

9.1. 2 точки 

9.2. 2 точки 

9.3. 2 точки 

9.4. 2 точки 

9.1. Проучване на 

специфичните  потребности от 

квалификация и изготвяне на 

индивидуални планове за 

професионално развитие на 

учителите. 

9.2. Участие в обучителни 

семинари и други 

квалификационни форми, 

предлагани от РУО и МОН. 

9.3. Самостоятелно учене и 

постоянен стремеж към 

самоусъвършенстване от всеки 

педагогически специалист. 

9.4. Изграждане на обективна 

система за оценяване и 

самооценяване на 

преподавателския труд. 

1 10. Осъществяване на ефективна 

вътрешна и външна 

комуникация. 

Управление 

Партньорство с институции, 

участие в проекти и програми 

 

  

10.1. 2 точки 

10.2. 3 точки 

10.3. 3 точки 

10.4. 2 точки 

10.1. Поддържане  на актуален 

училищен сайт. 

10.2. Ефективна вътрешна 

комуникация чрез действаща 

информационна система за 

изпълнение на служебните 

задължения. 

10.3. Регулярно провеждане на 

работни срещи по МО и 

действащи комисии. Работа с 
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УН и Обществения съвет. 

10.4. Дейности с обществени 

организации, участия в проекти 

и програми 

 ОБЩО: 100 точки  

Области на самооценяване: 

 

1. Управление на институцията и взаимодействие между заинтересованите страни 

2. Образователен процес 

3. Работна и учебна среда, МТБ и квалификация на педагогическите специалисти 

 

РАВНИЩА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

 

ОТЛИЧНО   91 ДО 100 ТОЧКИ 

 

ДОБРО        66 ДО 90 ТОЧКИ 

 

ЗАДОВОЛИТЕЛНО  46 ДО 65 ТОЧКИ 

 

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО  ДО 45 ТОЧКИ 

 


