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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В
ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”, С. ШИРОКА ЛЪКА

Учебна 2016/2017 г.

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на
Педагогическия съвет с Решение № 7 от протокол № 1 / 28.09.2016 г. и са утвърдени
със заповед на директора № РД 06 – 42 / 28.09.2016 г.



І. ЦЕЛИ

1. Повишаване успеваемостта на учениците.
2. Повишаване квалификацията на учителите.
3.Обмен на добри практики в образователно – възпитателния процес.

ІІ. ЗАДАЧИ

 Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация.
 Провеждане на квалификационни курсове.
 Провеждане на тематични педагогически съвети.
 Участие в работни срещи и обмен на добри практики по различните учебни

предмети;
 Настойничество на учителите без или с малък професионален опит.
 Контрол над ефикасността на преподавателската работа.

ІІІ.ДЕЙНОСТИ

 Обсъждане по методически обединения промяната на нормативната база в
сферата на образованието.

Срок: 20.10.2016 г.
Отг. М. Гергьовска, Д. Стойкова

 Диагностика на познаването на съвременните образователни технологии
отучителите.

Срок: 14.10.2016 г.
Отг. М. Пеевска

 Диагностика на потребностите от допълнителна квалификация на учителите.
Срок: 14.09.2016 г.

Отг.М. Гергьовска, Д. Стойкова
 Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез

въвеждане на ИКТ;
Срок: уч. 2016 /2017 г.

Отг. М. Пеевска
 Организиране на обучение по иновации в информационните технологии.

Срок:30.03.2017 г.
Отг.М. Пеевска

 Повишаване ефективността на чуждоезиковото обучение, информационните
технологии, обучението по математика, български език и литература;

Срок:уч. 2016 /2017 г.
Отг. С. Шопова, М. Пеевска,
М. Згурова - Кирякова

 Разработване на мултимедийни уроци.
Срок:уч. 2016 /2017 г.

Отг. М. Пеевска, Ст. Пеевска,
Д. Стойкова

 Провеждане на „Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци от учители и
родители;

Срок:м. 11. 2016 г. и м. 04. 2017 г.



Отг. М. Гергьовска, Д. Стойкова

 Провеждане на тематичен педагогически съвет: „Добри практики, свързани с
преодоляване на пропуските на учениците в образователно – възпитателния
процес“;

Срок: м. 04. 2017 г.

 Активно сътрудничество на учители, родители и ученици;
Срок: уч. 2016 /2017 г.

Отг. М. Гергьовска, Д. Стойкова

 Ефективна работа на методическите обединения и анализ на дейността им;
Срок: м. 02и м. 06. 2017 г.

Отг. М. Гергьовска, Д. Стойкова

 Анализ на резултатите от предприетите мерки за по-висока ефективност
напреподаване по отделните предметни области и резултатите на учениците.

Срок: м. 06.2017 г.
Д. Стойкова

ІV. ИНДИКАЦИИ ЗА УСПЕХА

 Подобрена образователно - възпитателна среда;
 Брой включени учители в квалификационни курсове;
 Повишени образователни резултати на учениците;
 Резултати от външно оценяване;
 Брой слаби оценки;
 Брой ученици на поправителни изпити;
 Брой отлични оценки;
 Брой участници в олимпиади и състезания и резултати от тях;
 Брой учители включени в курсове за повишаване на ПКС и

магистърскипрограми;
 Брой проведени открити уроци;
 Брой проведени мултимедийни уроци;
 Брой проведени проверки и резултати от тях.

V. МОНИТОРИНГ

1.Експерти от МОН.
2.Експерти от РУО на МОН–Смолян.
3.Контролна дейност на директора.

Изготвили:

Маргарита Ал. Чакърова – ст. учител;

Магдалена Анг. Гергьовска – ст. учител.


