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     Настоящата програма е приета на заседание на ПС с протокол № 12 от 

09.09.2022 г. и е утвърдена със заповед  № РД-12-1391/09.09.2022 г. на директора на 

СУ „Васил Кънчов“-Враца. 

 

 



I. Необходимост от програмата 

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на 

знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки ученик 

и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, 

образованието трябва да позволи да се развие заложеното у всеки ученик. То 

трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите 

на ученика както в процеса на обучение (натрупване на знания и формиране 

на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От друга 

страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за 

добра социална реализация както в професионален, така и в личностен план. 

Ученикът 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. 

II. Фактори, които оказват влияние върху качеството на образование в 

училището: 

Обективни фактори: 

 Пропуски в основополагащи знания; 

 Незаинтересованост от родителите и липса на подкрепа;  

 Нередовно посещение на учебни занятия; 

 Ниска мотивация за учене на учениците; 

 Ученици със специални образователни потребности, чиито родители не 

ги идентифицират като такива и не са регистрирани от Екипа;  

 Липса на външни звена, поддържащи училището като институция. 

Субективни фактори: 

 Недостатъчна индивидуална работа с учениците, срещащи трудности в 

овладяването на учебното съдържание; 

 Еднообразни и неефективни методи на преподаване, без да се отчитат 

индивидуалните образователни потребности на учениците;  

 Преобладаващо тестово оценяване; 

 Непоследователно и рядко се възлагат задачи за създаване на собствени 

текстове от учениците; 



 Не се използват в достатъчна степен практико-приложни задачи от типа 

PISA; 

 Формални консултации на ученици, без да се проследява личностният 

им напредък; 

 Не се възлагат системно задачи за създаване на собствени текстове от 

учениците; 

 Не се ползват достатъчно възможностите на новите технологии за 

онагледяване на учебното съдържание.   

III. Цели на програмата 

1. Организиране на дейности в училище, ориентирани към непрекъснато 

развитие на деветте ключови компетентности за учене през целия живот в 

един общ процес: 

1. компетентности в областта на българския език;  

2. умения за общуване на чужди езици;  

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и на технологиите;  

4. дигитална компетентност;  

5. умения за учене;  

6. социални и граждански компетентности;  

7. инициативност и предприемчивост;  

8. културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 

живот.  

2. Превръщане на ученето през целия живот във фактор за успех и 

конкурентоспособност на учениците  чрез осигуряване на условия за 

постигане на по-високи образователни цели. 

3. Насърчаване развитието и активното участие на учениците в дейности, 

свързани с културния и социален живот . 

4. Промяна на педагогическия модел на преподаване. Ориентация на 

учебния процес към учащите. 



5. Използване на алтернативни методи на обучение: метод на обучение, 

основан на решаване на проблеми, метод на учене във и чрез опита, пазарно 

ориентиран метод на обучение. 

6. Споделяне на успешни педагогически практики. 

IV. Очаквани резултати: 

1. Прилагане на единен комплекс от мерки и дейности на регионално и на 

училищно ниво, основаващи се на системно наблюдение, анализ и оценка, от 

които да произтичат коригиращи действия.  

2. Намаляване броя на отсъствията на учениците от училище. 

3. Подобряване на резултатите от обучението, измерени от вътрешното 

оценяване, НВО и ДЗИ. 

4. Ефективна образователна подкрепа за развитието на всеки ученик, 

включително на ученици от уязвими етнически общности и на ученици със 

СОП, както и на изявени ученици с високи образователни постижения.  

5. Прилагане на модерни техники на преподаване: учене в неформална 

среда, учене с техники за мотивация, учене чрез игри, изследователски 

базирано учене, учене чрез аргументация. 

6. Постоянно партньорство и координация между училище, родители и 

институции на различни нива. 



 

Мярка Дейности на ниво училище 
Отговорни 

лица 
Срок Отчет 

I. Продължаваща 
политика на 
фокусиране на 
вниманието на 
училищния екип 
към ниските 

резултати от 
обучениeто на 
учениците 

1. Анализ на резултатите от входни нива, 
външни оценявания и планиране на мерки за 
преодоляване на  ниските резултати при 

определени ученици. 
2. Изготвяне на списък на учениците, 

допуснали голям брой извинени и неизвинени 
отсъствия през учебната 2021/2022 г. 

3. Разширяване на формите за допълнително 
обучение на учениците с обучителни 
пропуски. Прецизиране на дейностите в 

часовете за допълнителна и консултационна 
работа. 

4. Усъвършенстване на изпитните материали 
за вътрешно оценяване. 
5. Сформиране на групи по разширена и 

допълнителна подготовка по предметите за 
НВО с акцент БЕЛ и математика. 

6. Включване в учебната програма по 
разширена и допълнителна подготовка на 

теми, отработващи задачи с формата на ДЗИ. 
7. Ефективно използване на възможностите 
на: 

- електронните уроци; 
- домашната работа; 

- консултациите и допълнителната работа; 
- ЦОУД. 

педагогически  
специалисти 
 

 
педагогически  

специалисти, 
педаг. съветник, 

класни 
ръководители 
 

педагогически  
специалисти 

 
 
 

 
 

 
педагогически  

специалисти 
 
 

 
 

 
 

31.10.2022г. 
 
 

 
31.10.2022 г. 

 
 

 
до  
31.10.2022 г. 

 
 

 
Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

 
 

 
 
 

Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

Работни срещи 
по МО 

 

 
Провеждане на 

ПС 
 

 
 
 

 
 

 
 

Проведени 

работни срещи 



8. Включване на представители от училището 

и подпомагане на дейността на Екипите за 
съвместна работа на институциите за 

обхващане и включване в образователната 
система на деца и ученици в задължителна 

училищна възраст. 

 

 
 

Експерти от 
РУО-Враца, 

училищен екип 

 

 
 

 
Учебна 

2022/2023 г. 

II. Целенасочена 
методическа, 

контролна и 
квалификационна 
дейност за 
повишаване на 
качеството на 

образование 

1. Прилагане на разнообразни дейности по 

методически обединения и предметни 
комисии, насочени към повишаване на 

резултатите та учениците: методически 

срещи за анализ на резултатите; обмяна на 

добри педагогически практики на ниво 

училище, обучение на учителите в 
мотивационни умения и по-ефективна 

комуникация с ученика и родителя, 
определяне на учители-наставници за млади и 

без педагогически опит учители; провеждане 
на семинари, тренинги, насочени към 
разширяване на знанията. 

2. Осигуряване на възможности за 
поддържаща квалификация на 

педагогическия персонал; 
3. Подкрепа и целенасочен контрол от 

страна на директорите на изпълнение на 
функционални задължения на 

педагогическите специалисти, свързани с 
предварителната подготовка, планирането, 

провеждането на образователни дейности и 
оценяването, с оглед повишаването на 
качеството на обучението по отделните 

Учители 

Експерти от 
РУО по учебни 

предмети 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Директор 
Експерти от 

РУО по учебни 
предмети 

 
 

 
 

Учебна 

2022/2023 г. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

 
 

 
 

Констативни 

протоколи, 
доклади, 

анализи 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Констативни 
протоколи 



учебни предмети и на учебните резултати. 

4. Промяна в образователната дейност на 

учителя: 
 Планиране на образователната дейност – 

предварителна подготовка, определяне на 
показатели за постигнати очаквани резултати, 

ефективно задаване на домашна работа, 
мотиви за поставени оценки, ефективна 
обратна връзка за нивото на усвояване и 

разбиране на учебното съдържание; 

 Формиране умения у учениците да си служат 

говоримо и писмено с изразните средства на 

родния език; да спазват нормите на 
книжовния език; да оценяват качествата на 
българския езиков израз и сами да 

усъвършенстват собствената си реч; 

 Развиване на познавателните и речеви 

възможности на учениците, логическото им 

мислене и самостоятелността в работата и 
изграждане на патриотичното им съзнание; 

 Задаване на домашна работа с инструкции за 
изпълнение;   

 Проверка на тетрадките на учениците (не по-

малко от два пъти в срок), извършена с 
червено чрез четивна корекция на установени 

грешки и личен подпис на учителя; 

 Изготвяне на компютър на тестови комплект 

за задължителните писмени изпитвания 
(входно равнище, контролни работи и класни 

работи) 

 

 
Директор 

Експерти от 
РУО по учебни 

предмети 
 
 

 
 

 
педагогически 
специалисти 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

педагогически 
специалисти 
 

 
 

 

 

 
Учебна 

2022/2023 г. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

 



  Въз основа на знанията учениците да си 

изградят критерии за самооценка и 

рефлексия, което има значение за 
представянето им на НВО и ДЗИ. 

 Консултации по предмети по график, 
утвърден от директора; 

 Разнообразяване на методиката на 
преподаване посредством включване на 

интерактивни дейности с 
интердисциплинарен характер, училищни 

проекти и целенасочено прилагане на ИКТ 
при реализация на педагогическите цели; 
Ориентация на учебния процес към 

учащите – определяне на потребностите на 
обучаващите се и създаване на условия за 
обучение и самоусъвършенстване; 

Използване на модерни, гъвкави методи за 
обучение, ориентирани към ученика; 

 Осъществяване на поне три урочни 

единици с практико-приложими занятия с  
разработен инструментариум за оценка на 

работата на учениците. 
5. Системен контрол от директора /ЗДУД на: 

 консултации по предмети  по график, 

утвърден от директора – ежемесечно; 

 планирани и осигурени часове за 

допълнителна индивидуална работа по 
учебни предмети с ученици във връзка с НВО 

и ДЗИ; 

 реално и своевременно отразяване на 

 

педагогически 
специалисти 

 
 

 
 
 

 
педагогически 

специалисти 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Директор, зам. 

директор 

 

 
 

 
 

 
Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

 
 
 

Учебна 
2022/2023 г. 

 
 

 
 
Учебна 

2022/2023 г. 
 

 
 

 
 
 

Учебна 
2022/2023 г. 

 



отсъствията на учениците в дневника на класа, 

обхвата на учениците, общата и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на 

учениците. 
6. Реализиране на квалификация според 

нуждите, иновативни и резултатни подходи 
при работа с родителите на учениците. 
7. Подобряване качеството на работата на 

учителите и другите педагогически 
специалисти чрез обучения и други 

квалификационни форми, насочени към 
подготовката им за работа в условия на 
приобщаващо образование, и за предоставяне 

на подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците. 

педагогически 

специалисти 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Директор 
 

педагогически 
специалисти 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Учебна 
2022/2023 г. 

III.Повишаване 
мотивацията на 
учениците за 

постигане на по-
високи резултати и 
за участие в 
състезания, 
конкурси, 
олимпиади и 

други извънкласни 
дейности 

8. Дейности за подготовка и участие на  
учениците в олимпиади, състезания  и 

конкурси. Използване на различни механизми 
за привличане на ученици за участие в 

състезания, конкурси, олимпиади. 
9.  Диагностициране на училищно ниво 
умението за четене с разбиране. 

10. Провеждане на междинно оценяване по 
учебни предмети в VІІ и X  клас, по които 

предстои НВО. 
11.  Контрол от страна на ръководството на 

училището за използването на наличната 
училищата техника за онагледяване на 

Директор 
 

педагогически 
специалисти 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Учебна 

2022/2023 г. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Изготвяне на 
анализи. 

Представяне 
на дейности 

пред широка 
аудитория 
/медии, 

училищен 
сайт, сайт на 

РУО/ 



учебното съдържание и върху използването на 

електронните учебници във всички класове. 
12. Включване в часовете предвидени за 

„Занимания по интереси“ на дейности, които 
да  развиват  уменията на учениците за учене, 

компетентностите, творческите и спортните 
им способности, както и за преодоляване на 
образователните дефицити на учениците, 

които срещат затруднения в подготовката си 
по задължителните дейности в училище и 

повишаване на мотивацията им за учене. 
13.  Провеждане на учебни часове в различна 
образователна среда (музеи, библиотеки, 

спортни клубове, съд, администрации и др.) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

IV. Приемственост в 
образованието на 
учениците 
между 
образователните 

институции и 
между 
различните 
етапи на 
образование в 

тях. 

1. Диагностика на училищната готовност и 
анализ на резултатите. 

2. Разписване на конкретни дейности в 
методическите обединения и предметни 
комисии и осигуряване на ефективно 

изпълнение на плановете посредством 
подходящ механизъм на отчетност. 

3. Съвместни методически разработки на 
урочни единици. 
4. Представяне на добри практики на учители, 

които осъществяват приемственост. 
5. Участие на учители в методически срещи за 

представяне на добри практики на учители, 
преподаващи в ХІІ клас в училища с трайно 

високи резултати на ДЗИ. 

Директор/ЗДУД 
 

МО 
 
 

педагогически 
специалисти 

 
 
 

Учебна 
2022/2023 г. 

 

Анализи 

V.Информираност, 1. Провеждане  и анализ на анкетно проучване    



координация и 

взаимодействие с 
родители и 
институции 

сред учениците и родителите в училището за 

диагностика на конкретните причини, водещи 
до ниска мотивация на учениците за учене, 

ниски резултати на вътрешно и външно 
оценяване и очертаване на мерки за активно 

участие на родителите в училищния живот.  
2. Осъществяване на целенасочен контакт с 

родителите и привличането им като 

съюзник на училището. Изграждане на 
родителски активи по класове с цел 
приобщаване на родителите към училищния 

живот. Целенасочена последователна 
политика за привличане на семействата на 

децата и учениците като съмишленици в 
интерес на учениците и техните постижения. 
3. Разяснителна дейност сред родителите за 

последствията от отпадане от училище. 
4. Ефективност на дейностите на училищното 

настоятелство и създаване на предпоставки за 
повишаване на инициативността и 

самоорганизацията на родителската общност 
към училището. 
5. Подпомагане и координиране на 

взаимодействията между институциите и при 
прилагане на: 

 Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване 
в образователната система на децата и 
учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст; 

Директор 

педагогически 
специалисти 

родители 
 

Учебна 

2022/2023 г. 

Събиране и 

анализиране  
на 

информация, 
предприемане 

на действия. 



 Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното 
образование. 

6. Предприемане на действия за налагане на 
административни санкции за родители, които 
не осигуряват образование на децата си. 

 


