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 Промените в търсенето на повишаване качеството на образованието се основават на разбирането, че 

главна ценност в образователната система е ученикът. Всяка идея за развитие на българското училище 

трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. 

 В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на 

образованието се дефинират две основни цели на образователната политика – равен достъп до образование 

и качествено образование. Те могат да бъдат изведени като основни цели и за развитието на българското 

училищно образование и посока за определяне на мерки за повишаване на качеството на образование. 

 Ръководството на ПГРЕ „Г.С.Раковски“- гр. Бургас декларира своята политика по качеството на 

всички равнища в училището. В изпълнение на образователните си функции гимназията предлага 

пълноценна общообразователна подготовка и задълбочена профилирана чуждоезикова подготовка в двата 

етапа на средно образование. Приоритет в образователните дейности в гимназията е интензивното 

специализирано обучение по четири чужди езика – френски, испански, италиански и английски език. 

 Настоящите мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРЕ „Г.С.Раковски“- гр. Бургас 

за учебната 2022-2023 г. са разработени въз основа на разпоредбите в нормативната уредба на ЗПУО, 

Стратегията за развитие на гимназията и Правилника за дейността на училището. 

1.       МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧИТЕЛИТЕ: 

1.1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация на 

всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите 

специалисти. 

1.2. Повишаване мотивацията на учителите. 

1.3. Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции. 

1.4. Насърчаване комуникацията между учителите. 

1.5. Осигуряване на педагогическа подкрепа на новопостъпилите учители. 

1.6. Създаване на условия за изява на децата. 

1.7. Използване на иновативни педагогически методи и форми на преподаване в училище. 

1.8. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и компетентностите на 

учениците. 

1.9. Реализиране на системна и целенасочена рекламна кампания за привличане и задържане на учениците, 

както и целенасочени дейности за мотивиране на приетите в гимназията ученици да продължат 

образованието си във втория гимназиален етап в ПГРЕ. 

1.10. Комисията по превенция на насилието и агресията сред учениците продължава своята работа за 

утвърждаване на позитивни модели на поведение, като ежегодно актуализира Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между учениците и го адаптира към потребностите на системата. 

1.11. Използване на възможностите на електронната обучителна платформа GOOGLE CLASSROOM, 

МУДЪЛ и други съвременни електронни приложения за създаване на електронно учебно съдържание по 

отделните предмети. 
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1.12. Акцентиране върху развитието на функционалната грамотност на учениците с оглед отговаряне на 

нуждите на съвременното общество и успешната им бъдеща реализация. 

1.13.Поддържане високо ниво на компетентност на педагогическите специалисти чрез организиране на 

вътрешноучилищни обучения и участия в други форми за повишаване на квалификацията. 

2.       МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕНИЦИТЕ: 

2.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояване на нови знания и практическата им 

приложимост. 

2.2. Повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни 

резултати. 

2.3. Развиване на позитивни отношения учител - ученик. 

2.4. Прилагане на мерки за намаляване на броя на отсъствията на учениците. 

2.5. Използване възможностите на националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ за 

осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади и състезания, за 

развиване на таланти и удовлетворяване на ученическите потребности и интереси. 

2.6. Работа по прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, 

самостоятелна и индивидуална, с цел удовлетворяване на потребността  за достъп до образование, както и 

предотвратяване на преждевременното отпадане и ранното напускане на училище. 

2.7. Разработване на съвременни програми за избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците, с оглед автономията, позволена ни от новия 

ЗПУО. 

2.8. С цел осигуряване на приобщаващо и подкрепящо образование, се създават екипи за подкрепа  от 

педагогически специалисти под ръководството на координатор по приобщаващо образование заместник-

директор  по УВД, психолога на училището и учители и класни ръководители за всеки отделен случай. 

Екипът оценява и осъществява обща и при необходимост допълнителна подкрепа на ученици, които имат 

затруднения в образователния процес и адаптацията към учебната среда. 

2.9. Изграждане на навици за здравословен начин на живот, след обособяване на специален тематичен 

модул в часовете на класа  и продължаване на работата в направленията „Здравословно хранене“, 

„Екологично образование“, „Зависимости“ в учебните и извънучебните дейности и чрез активно 

включване на учениците в допълнителния час по ФВС. 

2.10. Възпитаване в дух на родолюбие чрез активно участие при отбелязване на официалните национални, 

регионални и училищни празници. 

2.11. Формиране на групи за занимания по интереси в различни области и с превес на STEM-профили с цел 

развитие потенциала на всяко дете. 

2.12. Развитие на ученическото самоуправление и включване на повече ученици в различни инициативи,  

както и продължаване и развиване традицията за привличане в живота на училището на бивши възпитаници 

на гимназията. 
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2.13. Подпомагане кариерното развитие на учениците чрез информационни кампании, срещи с доказани 

специалисти в различни области, бивши възпитаници на гимназията, участие в програми за себепознание с 

цел младите хора да направят своя личен избор за успешна житейска реализация. 

3.       МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ: 

3.1. Утвърждаване на училището като иновативно. 

3.2. Подобряване на материално-техническата база. 

3.3. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес. 

3.4. Активно взаимодействие с Обществения съвет и Училищното настоятелство. 

3.5. Ефективно взаимодействие училище – семейство. 

3.6. Активна работа по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, след създаване на организация, 

включваща ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните 

общности. 

3.7. Превръщане на училищната библиотека в информационно - документационен център чрез въвеждане 

на съвременна електронна техника и системно обогатяване на библиотечния фонд. 

3.8. Осъществяване на взаимодействието между училището и родителската общност, чрез използване на 

възможностите на електронния дневник, както и сътрудничеството с външните институции (културни 

центрове, посолства, музеи, читалища, центрове за психологическа подкрепа и др.) 

3.9. Разработване на система за материално и морално стимулиране на учениците и учителите за 

постигнатите успехи. 

4.       ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО: 

4.1. Повишаване на общия успех на учениците. 

4.2. Резултати на НВО и ДЗИ. 

4.3. Брой ученици, участващи в национални и международни програми. 

4.4. Намаляване на броя на допуснатите отсъствия. 

4.5. Брой участници в извънкласни дейности. 

4.6. Брой учители, повишили квалификацията си. 

4.7. Подобрена материална база. 

4.8. Брой реализирани проекти и програми. 

 5.       ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: 

Вътрешната система за управление на качеството е съвкупност от взаимно свързани мерки и действия за 

постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото обучение в училище и резултатите от 

него. Органи за управление на качеството са: 

-          Директорът на ПГРЕ „Г.С. Раковски“; 

-          Педагогическият съвет на ПГРЕ „Г. С. Раковски“. 

6.       МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ: 
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6.1. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешната система за осигуряване 

на качеството включва консултиране, информиране, инструктиране и представяне  на добри педагогически 

практики. 

6.2. Мониторингът е вътрешен и външен. Резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за 

вземане на информирани решения за усъвършенстване на качеството на образованието в институцията. 

6.3. Вътрешният мониторинг се осъществява от директора. 

6.4. Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата от МОН и РУО - 

Бургас. 

 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

В ПГРЕ «Г. С. РАКОВСКИ» 

 ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК/ЦИ СРОК 

І. На ниво училище   

1. Определяне на комисия за изработване на 

мерките за повишаване на качеството на 

образованието 

Директор 07.09.2022 

2. Продължаване и разширяване на дейностите 

по НП «Иновации в действие» чрез 

включване на нови колеги и класове за 

прилагане на иновативни решения в класната 

стая, споделяне на добри практики и обмяна 

на опи 

Директор 

Учители, включени в 

програмата 

15.09.22 - 30.06.23 

3. Работа по одобрените проекти по програма 

Еразъм + 

Директор 

Учители и ученици, 

включени в 

дейностите по 

програмата 

15.09.22 - 30.06.23 

4.  Контрол за изпълнение на ДОИ по отделните 

предмети 

Директор 

Заместник-директори 

УВД 

15.09.22 - 30.06.23 

съгласно план за 

контролната 

дейност 

5 Контрол за навременно и точно отразяване на 

отсъствията на учениците в електронния 

дневник  

Директор 

Заместник-директори 

УВД 

15.09.22 - 30.06.23 

6. Провеждане на педагогически съвети за 

отчитане и анализ на резултатите на 

учениците поне три пъти в годината - входни 

нива, първи срок и накрая на годината. 

Своевременно набелязване на мерки за 

подобряване постиженията на учениците. 

Директор 

Председатели на МО 

по отделните 

направления 

 

30.10.2022 - вх 

ниво 

06.02.2023 - І срок 

04.07.2023 - 

Годишен доклад 

7. Създаване на Училищен координационен 

съвет за противодействие на тормоза  и 

насилието  

Директор 15,.09.2022 

8.  Формиране на групи за занимания по 

интереси 

Директор, 

Учители, заявили 

желание  

30.09.2022 

9. Провеждане на анкетни проучвания за Директор, Еднократно до м. 
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степента на удовлетвореност на учениците и 

родителите от образователния процес в ПГРЕ 

Заместник-директири 

УВД, психолог 

април 2023 г. 

текущо при 

необходимост 

ІІ. УЧИТЕЛИ   

1. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на 

педагогическите специалисти, съобразно 

нуждите им. 

Учители 15.09.22 - 30.06.23 
съгласно план за 

квалификационната 

дейност 

2. Осигуряване на педагогическа подкрепа на 

новопостъпилите учители 

Председатели на МО, 

главен учител, старши 

учители, психолог 

15.09.22 - 30.06.23 

 

3. Споделяне на добри практики за прилагане на 

различни приложения и съвременни  методи 

за преподаване, провеждане на 

интердисциплиинарни уроци и открити 

уроци по отделни дисциплини. 

Учители 15.09.22 - 30.06.23 

съгласно плановете 

на отделните 

методически 

обединения 

4. Разработване и прилагане на ясни критерии 

за оценка на компетентностите на учениците 

Председатели на МО, 

Учители 

15.09.22 - 30.06.23 

 

5. Активна работа за привличане на родителите 

като сътрудници за повишаване на 

мотивацията на учениците.  

Учители 

Класни ръководители 

15.09.22 - 30.06.23 

 

6.  Екипна работа с ученици, които имат 

затруднения в учебния процес, проявяват 

поведение, несъвместимо с изискванията на 

ПД на ПГРЕ или допускат отсъствия по 

неуважителни причини. 

Класни ръководители, 

Учители, Координатор 

ПО, Психолог 

15.09.22 - 30.06.23 

 

7. Работа с външни институции - ЦКО, ЦПЛР, 

ПИЦ - Бургас, НПО, музеи и културни 

организации, родители, бивши възпитаници и 

др. с цел разширяване на уменията и 

компетентностите на учениците 

Директор, 

Заместник - директори 

УВД, Учители,  

Класни ръководители, 

Психолог  

15.09.22 - 30.06.23 

 

ІІІ.  УЧЕНИЦИ   

1.  Повишаване на дела на учениците, които 

работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати чрез включването 

им в разнообразни дейности и активности: 

дебати по различни теми, търсене/ създаване 

на ресурси; посещения на външни 

институции; на паметници на културата, 

музеи, театри и др. 

Учители 

Класни ръководители 

15.09.22 - 30.06.23 

 

2. Избор на нов Ученическия съвет и активното 

му включване в училищния живот и в 

организирането на различни събития, 

съгласно календарния план на училището. 

Директор, 

Главен учител, 

класни ръководители, 

психолог 

15.09.22 - 30.06.23 

 

3. Включване на по-голям брой ученици в 

групите за занимания по интереси 

Учители 30.09.2022 

4. Провеждане на срещи с бивши възпитаници 

на гимназията за обмяна на опит и насоки за 

кариерно развитие. 

Класни ръководители, 

психолог 

15.09.22 - 30.06.23 
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