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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 
телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

       Утвърдил: 
        Директор: 
          (Е. Велкова) 
       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 
 

 

 

МЕРКИ 

 

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

 

на образованието в 26. СУ „Йордан Йовков“ 

през учебната 2022/2023 година 
 

 

 

Целта на настоящите мерки е да бъдат подготвени учениците за учене през целия 

живот, като им се предостави качествено образование, което дава възможност на младите 

хора за по-добра реализация и конкурентноспособност на пазара на труда, както и лична 

удовлетвореност. 
Училището ще работи в следните приоритетни направления, които ще осигурят 

повишаване на качеството на образованието. 

 

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството на обучението. 
Приоритетно направление 2: Поддържане и повишаване на квалификацията на 

учителите. 

Приоритетно направление 3: Утвърждаване на училището като научно, кул-

турно и спортно средище. 

Приоритетно направление 4: Осигуряване на равен достъп до качествено обра-

зование. 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на образователните потребнос-

ти на даровити и изоставащи ученици.  
Приоритетно направление 6: Недопускане на преждевременното напускане на 

училище. 
Приоритетно направление 7: Взаимодействие с родителската общност, учи-

лищното настоятелство и бизнеса в региона. 

Приоритетно направление 8: Осигуряване на извънкласни форми за свободно-

то време на учениците. 
Приоритетно направление 9: Участие в национални и европейски програми и 

проекти. 
Приоритетно направление 10: Подобрение във външната и вътрешната среда 

на училището. 
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ПЛАНИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ 
 

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството на обучението 

Дейности: 
1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материа-

ли в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците. 
2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориен-

тирането му към конкретни резултати. 
3. Издигане равнището на езиковата подготовка по роден и английски език с ак-

цент върху грамотността на български език. Анализ на обучителните резултати – вход-

но, междинно, изходно ниво, годишни резултати в сравнение с предходните години. 

Насърчаване на четенето. 
4. Подобряване успеваемостта на учениците и недопускане на разликата между 

външно и вътрешно оценяване повече от 0,5. 
5. Анализ на резултатите от обучението на учениците по предметни области. Из-

ползване на разнообразни форми на проверка на знанията и ритмичност на оценяване-

то. 
6. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията 

и компетентностите и информиране на учениците и родителите за тях. 
7. Осигуряване в максимална степен на присъствено обучение и поддържане на 

много добро качество на обучението от разстояние в електронна среда, ако се наложи 

преминаване към такова, посредством електронна платформа „Школо“. 

8. Осъществяване на процедура по самооценяване на училището за резултатите 

от обучението на учениците. 
 

Индикатори за качество: 

- използване в педагогическата практика на дидактични материали, които прово-

кират мисленето и самостоятелността на учениците; 
- въвеждане в педагогическата практика на електронни ресурси – брой, честота на 

употреба; 

- повишаване на успеха на учениците спрямо този от предходната учебна година; 

- брой разработени практически учебни проекти; 

- повишаване на резултатите по български език и литература от НВО и ДЗИ; 

- повишаване на резултатите по английски език на ДЗИ; 

- повишаване на броя на регистрираните читатели в библиотеката и на броя на 

заеманите книги; 

- разлика между външно оценяване на НВО и ДЗИ с оценките от вътрешното 

оценяване – не повече от 0,5; 

- наличие на разнообразни изпитни материали по отделните учебни предмети; 

- спазване на изискванията за ритмичност на оценяването съгласно Наредба№ 

11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от оценяването на учениците. 

- наличие на формулирани критерии и скали за оценяване; 

 - брой дни в ОРЕС; 

 

 

Приоритетно направление 2: Поддържане и повишаване квалификацията на 

учителите 

 

Дейности: 
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1. Запознаване на учителите с новостите в нормативната база в сферата на обра-

зованието. 

2. Диагностика на потребностите от допълнителна квалификация на учителите. 
3. Организиране на обучения за работа със съвремени образователни технологии 

и интерактивни методи в преподаването по отделни дисциплини и подготовка за пре-

минаване към електронна платформа „Майкрософт тиймс“. 
4. Включване на учителите в различни форми на допълнително и продължаващо 

обучение, включително по НП „Квалификация”. 
5. Осигуряване на достъп до учебни ресурси – заплащане на абонамент за обра-

зователен сайт „Уча.се”. 

6. Включване в различни уебинари и онлайн квалификационни курсове. 

7. Ефективна работа на методическите съвети и анализ на дейността им. 
 

 Индикатори за качество: 

 - липса на нарушения на наредбите и стандартите в образованието; 

 - наличие на план за квалификация и % на изпълнението му; 

 - брой проведени обучения и брой участвали в тях; 

- брой закупени абонаменти за образователен сайт „Уча.се”; 
 - наличие на годишни планове на МС-и, % на изпълнение на плановете на МС-и; 

 - брой учители с/повишили ПКС. 

 

 

Приоритетно направление 3: Утвърждаване на училището като научно, кул-

турно и спортно средище. 

 

Дейности: 

1. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието 

му. 
2. Обособяване и поддържане на информационен кът. 

3. Редовно поддържане и обогатяване на училищния сайт и страница в социални-

те мрежи. 
4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт при спазване на 

противоепидемичните мерки. 
5. Поддържане на постоянни контакти с местната общност – район „Витоша”, чи-

талище „Братя Миладинови”, сдружение „За Княжево” и др. 

 

Индикатори за качество: 

- поддържане на актуална информация на сайта на училището; 

- огласяване на успехите на учениците, учителите и училището на сайта на учи-

лището и в официалната фейсбук страница на училището; 

- брой олимпиади, конкурси и състезания, в които са участвали учениците, брой 

участници и успехи; 

- брой съвместни инициативи с читалището и сдружение „За Княжево“. 

 

Приоритетно направление 4: Oсигуряване на равен достъп до качествено об-

разование 
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Дейности: 

1. Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на 

обучение – дневна, дневна в ОРЕС, индивидуална, самостоятелна. 
2. Осигуряване на приемственост между всички степени на образование с оглед 

плавен преход между тях и недопускане на отпадане на ученици. 
3. Ефективна работа с деца със специални образователни потребности с цел оси-

гуряване на тяхното приобщаване към училищната общност и развитие. 
4. Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците. 
5. Индивидуални и групови дейности с педагогическия съветник, ресурсния учи-

тел и психолога. 

6. Осигуряване на стипендии за учениците и подпомагане на нуждаещите се. 
 

 Индикатори за качество: 

 - % на изпълнение на училищните планове за равен достъп до образование и за 

превенция на ранното отпадане от училище; 

 - липса на отпаднали от училището ученици; 

 - изпълнение на индивидуалните планове за личностна подкрепа на учениците със 

СОП; 

 - брой проведени от педагогическия съветник, психолога и ресурсния учител 

групови дейности – в час на класа или в извънкласни дейности; 

 - брой отпуснати стипендии и еднократни помощи, брой организирани кампании 

за дарения за нуждаещи се. 

 

 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на образователните потребнос-

ти на даровити и изоставащи ученици 
 

Дейности: 

1. Идентифициране на учениците, които изостават в усвояването на учебния ма-

териал и на причините за това. 

2. Идентифициране на учениците с изявени способности и дарби и осигуряване 

на условия за развитие на техните възможности. 
3. Осигуряване на допълнителни консултации от учители. 

4. Диференциране на задачите, които учителите поставят на учениците с ниски 

резулта-ти и на напредналите. 
5. Подготовка и участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. 
6. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънклас-

ни форми, допълнителна и факултативна подготовка при спазване на противоепидемич-

ните изисквания. 
7. Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет на всички класни и ад-

министративни стаи и кабинети на училището. 

8. Осъществяване на диалог с Ученическия парламент за решаването на актуал-

ни проблеми на учениците. 
 

Индикатори за качество: 

- идентифицирани ученици, изоставащи в усвояването на учебния материал, из-

готвяне на планове за подкрепа и % на изпълнението им; повишаване на обучителните 

резултати на тези ученици; 
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 - идентифицирани ученици с изявени способности и дарби и изготвяне на плано-

ве за подкрепа на личностното им развитие; брой участия на такива ученици в изяви съ-

образно способностите им; 

 - брой осъществени допълнителни консултации за изоставащи и за напреднали 

ученици; 

 - брой и видове извънкласни дейности; 

 - брой срещи с представители на Ученическия парламент. 

 

 

Приоритетно направление 6: Предотвратяване на преждевременното напуска-

не на училище 
 

Дейности: 
1. Осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, решаване на казу-

си, участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати). 

2. Ангажиране на родителите за увеличаване на мотивацията за учене сред уче-

ниците чрез: 
- провеждане на родителски срещи – съгласно годишния план за дейността на 

училището или при възникнала необходимост; 

- възстановяване на инициативата „Ателие за родители“ за първокласниците и за 

петокласниците – ако епидемичната обстановка позволи; 

- осигуряване на индивидуални консултации на родителите с учителите; 

- осигуряване на участие на родителите в екипни срещи във връзка с проявите на 

техните деца; 

- осигуряване на педагогическо и психологическо консултиране за родителите. 

3. Системен контрол на отсъствията на учениците и причините за допускането 

им. Стриктно прилагане на разпоредбите на закона по отношение на отсъствията. 

4. Недопускане на тормоз и насилие сред ученици и учители. 

5. Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск чрез 

провеждане на подходящи вътрешноквалификационни форми. 
6. Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените про-

яви. Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните ро-

дители. Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и инсти-

туции. 
7. Убеждаване на учениците в риск за включване в извънкласни форми на обуче-

ние. 
8. Съгласуване на работата на Екипа за обхват със социалните служби, район Ви-

тоша и – при необходимост – с Полицията. 

 

 Индикатори за качество: 

 - липса на отпаднали от обучението ученици; 

 - снижаване на броя на отсъствията; 

 - брой организирани срещи с родители. 

 

Приоритетно направление 7: Взаимодействие с родителската общност, Учи-

лищното настоятелство и бизнеса в района. 
 

Дейности: 
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1. Използване на разнообразни способи за комуникация между учители и роди-

тели – лични срещи, родителски срещи, телефонни разговори, чрез електронния днев-

ник и електронна поща и др.  
2. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика 

и неговите родители.  
3. Запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дей-

ността на училището в началото на всяка учебна година. 
4. Определяне на време за консултации с родители.  
5. Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, 

спортни мероприятия и др. 
6. Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и об-

щественост. 
7. Сътрудничество с Училищното настоятелство за подпомагане и участие в дей-

ности, организирани от училището, както и за подпомагане на социално слаби ученици. 
8. Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато 

това се налага, включително в електронна среда. 
9. Осъществяване на групово социално-педагогическо консултиране на родите-

лите в „Ателие за родители на първокласници“ и „Ателие за родители на петокласници“. 
10. Своевременни, изчерпателни и компетентни отговори на въпроси, жалби и 

сигнали от страна на родители. 

 

 Индикатори за качество: 

 - наличие на графици за консултации с родителите – за I и II учебен срок; 
 - брой проведени родителски срещи и консултации; 

 - осъществени съвместно с родителите инициативи; 

 - удовлетвореност на родителите от сътрудничеството с Училището; 

 - липса на жалби от родители във връзка със сътрудничеството им с Училището. 

 

 

Приоритетно направление 8: Осигуряване на извънкласни форми за свободно-

то време на учениците. 

 

Дейности:  
1. Осигуряване на допълнителни часове по предмети в рамките на факултативна-

та подготовка с цел развиване на потенциала на учениците и осмисляне на свободното 

им време – при спазване на противоепидемичните правила. 
2. Организиране на състезания, екскурзии с познавателна цел, участие в олимпи-

ади, изложби, спортни форуми и др. – при спазване на противоепидемичните правила. 
3. Отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар. 
4. Участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 
5. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за 

по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците – при спазване на противоепидемичните правила. 
6. Подпомагане на работата на ученическия парламент. 

7. Активно съдействие и подпомагане на инициативите на учениците от педаго-

гическата колегия. 

8. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на 

учениците в рамките на целодневното обучение и заниманията по интереси. 
9. Включване на библиотекаря в дейности, приобщаващи учениците към общо-

човешките ценности чрез четене и литература. 
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 Индикатори за качество: 

 - брой организирани клубове за извънкласна дейност; 

 - брой проведени организирани училищни извънкласни дейности – състезания, 

олимпиади, екскурзии, празници и др.; 

 - брой участвали ученици в организираните от училището извънкласни дейнос-

ти; 

 - брой инициативи, организирани от Ученическия парламент; 

 - степен на удовлетвореност на учениците и техните родители от извънкласните 

дейности. 

 

 

Приоритетно направление 9: Участие в национални и европейски програми и 

проекти, подпомагащи постигането на стратегическите цели на училището. 

 

Дейности: 
1. Кандидатстване с проектни предложения към европейски и национални прог-

рами, които биха подпомогнали развитието на училището. 
2. Продължаване на дейността по действащите в момента национални програми 

на МОН. 

 

 Индикатори за качество: 

- брой национални програми, по които работи училището. 

- брой разработени проекти за кандидатстване по национални и европейски про-

грами и проекти; 

- брой спечелени програми и проекти. 

 

 

Приоритетно направление 10. Подобрения във външната и вътрешната среда на 

училището. 
 

Дейности: 
1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се 

работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, физкултурни салони. 

2. Подобряване на интериора на кабинетите и класните стаи в училището със 

съдействие от родители и социални партньори. 
3. Предоставяне на учителите на съвременни средства за осъществяване на ин-

терактивно обучение (компютри, мултимедия, интерактивни дъски). 
4. Участие в проекти по национална програма „ИКТ в училище”. 
5. Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територия-

та на училището. 
6. Постоянно поддържане и осъвременяване на компютърните зали в училището 

с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес, включително еже-

годно обновяване и допълване на част от хардуера. 

7. Осигуряване на бърз и надежден достъп до информация, полезни и лесни за 

използване инструменти. 

 

 Индикатори за качество: 

 - повишаване на размера на инвестициите в лева; 

 - брой ремонтирани и преоборудвани помещения; 
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 - брой доставени електронни устройства – компютри, интерактивни дъски, мулти-

медийни проектори и др.; 

 - наличие на бърза и надеждна интернет свързаност на територията на учили-

щето. 

 

 

 

Мерките за качество са приети на заседание на Педагогическия съвет на 26. СУ 

„Йордан Йовков“ от 07.09.2022 г. (Протокол № 13/07.09.2022 г.). 


