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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 

Настоящите мерки за повишаване качеството на обучението в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – 

Варна кореспондират с новите реалности в сферата на образованието, както и с 

предизвикателствата създадени от актуалната епидемична обстановка в страната и света. 

Мерките са изработени в съответствие с изискванията на закона за предучилищно и 

училищно образование и изпълнението на държавните образователни стандарти, както и от 

желанието на училищната ни общност да запази високия рейтинг на гимназията сред 

училищата в страната.  

Гимназията поставя в центъра на образователно-възпитателния процес 

интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото 

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

интересите му, като се ръководи от принципа за ориентираност към мотивацията на ученика 

и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Наш приоритет 

също е учителят и неговото професионално и кариерно развитие.  

За осъществяване на поставените цели набелязваме следните мерки: 

1. Да се осигури възможност за обучение в различни форми на обучение – дневна, 

самостоятелна, индивидуална, ОЕСР. 

 

2. Да се осигурят условия за интерактивно обучение и учене: 

2.1. да се осигурят условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички 

кабинети;  

2.2. да се осигурят интерактивни дъски, подходящ софтуер за профилирано обучение.  

2.3. да се прилагат интерактивни методи: ситуационни (симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, 

дискусии).  

 

3. Качеството на образованието да се повиши и чрез: 

3.1. използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците; 

3.2. точно и ясно да се формулиране на критериите за оценяване на знанията; 

3.3. осъществяване на ритмичност на оценяването; 
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3.4. оценяване и прецизно проверяване на писмените работи и поставяне на  

аргументирана рецензия; 

 

4. Да се използват многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на 

предлаганото образование и съдържанието му: 

4.1.  издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни 

информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; 

4.2. да се поддържа динамичен училищен сайт за учебната година,  

4.3. използване на иновативни методи на обучение 

4.4. по-широко използване на информационните и комуникационните технологии в 

учебната дейност, както и електронните медии във взаимодействието между 

учители, ученици и родители 

 

5. Да се повиши относителният дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, 

конкурси и др. от общия брой ученици. 

 

6. Да се запази относителният дял на учениците, положили държавните зрелостни изпити 

с отлична оценка. 

 

7. Да се продължи ефективното прилагане на разработения механизъм за ранно 

предупреждение за различни рискове, който да функционира координирано, 

перманентно и ефективно: 

7.1. за ранно напускане на училище; 

7.2. за системно отсъствие от учебни занятия; 

7.3. за незадоволителни резултати от учебната работа. 

 

8. Във връзка с епидемичната ситуация в страната да се създаде необходимата 

организация за провеждането на учебен процес в безопасна среда, съгласно приетите 

Правила и мерки за провеждане на учебен процес и работа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ през 

учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid-19. Да се поддържа достъпна 

архитектурна среда, материално-техническа база за обучение (кабинети, лаборатории 

и др.) в съответствие с изискванията на ДОС и възможностите на училището 

8.1. обособените рампи към входовете;  

8.2. адаптираните санитарни помещения за специални потребности на ползващите ги;  

 

9. С цел повишаване качеството на образованието педагогическият колектив следва да 

поддържа своята квалификация като: 

9.1. Се създават условия за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти 
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9.2. Се насърчават дейности за вътрешноучилищен обмен на добри педагогически 

практики – разработване на съвместни уроци, посещение на часове на колега и др, 

 

10. Да се повиши равнището на административно обслужване: 

10.1. да позволява бърз и надежден достъп до информация; 

10.2. да се предлагат полезни и лесни за използване инструменти;  

10.3. да се използват и различни форми на ИКТ. 

 

11. Да се осигури функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на 

образованието и обучението в училището, като се създаде механизъм за вътрешен 

мониторинг и контрол на качеството: 

11.1. Да се отчитат резултати чрез провеждане на самооценяване, на основание на коeто 

да се направят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството 

на училището за повишаване на качеството. 

11.2. Да се провежда вътрешен мониторинг, чиито резултати да се предоставят на 

комисията по ДТВ. 

11.3. След провеждане на самооценяване да се изготви доклад и се формулират 

коригиращи мерки. 

 

12. Да се активира педагогическо взаимодействие „училище – семейство“. 

 

13. Да се осъществява ефективно взаимодействие с Обществения съвет към училището във 

връзка с дейността му. 

 

14. Училището много активно да участва в процеса на взаимодействие с всички 

заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване качеството на 

образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др. 

 

 

Документът е обсъден и приет с решение на Педагогически съвет, Протокол №14 от 

14.09.2020 г. 


