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1. Принципи за осигуряване на качеството на образование в ОУ „Отец Паисий“ - 

Силистра 

 Използване и управление на ресурсите. Ефективно разпределение. 

 Сътрудничество, прозрачност и социален диалог между всички участници в процеса на 

обучението и образованието. 

 Прилагане на добри педагогически практики. 

 Непрекъснатост, демократичност, прозрачност в процеса за повишаване на качеството. 

 Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на 

заинтересованите страни. 

 Целенасоченост към постигане на всички резултати в процеса на обучение и 

образование. 

 Лидерство и разпределение на готовността за постигане на целите на стратегията. 

2.Дейности за повишаване на качеството. 

2.1.Дейности, свързани с училищната институция: 

 Модернизиране на материално-техническата база. 

 Реализиране на училищни, национални, европейски международни програми и 

проекти. 

 Активно и коректно взаимодействие училище-родители. 

 Организиране на извънкласни форми на обучение на учениците. 

 Взаимодействие с местната общност, със социалните партньори и др. 
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2.2. Дейности, свързани с учителите: 

 Подобряване на възможностите за допълнителна и продължителна квалификация на 

учителите по специалността им от висшето образование за повишаване на тяхната личностна 

ефективност. 

 Подкрепа на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновационни 

подходи за преподаване. 

 Използване на всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на 

уроци за обединяване на знания и умения на учениците в различни предмети. 

 Максимално намаляване на административното бреме за сметка на повече време за 

новаторство в класната стая. 

 Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците. 

 Насърчаване на комуникацията между учителите; провеждане на открити пратики и 

бинарни уроци. 

 Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетенциите 

на учениците. Ясно формулиране на критериите. 

 Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

2.3.Дейности,свързани с учениците: 

 Повишаване на мотивацията на учениците. 

 Ефективна обратна връзка с учениците. 

 Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

 Подобряване на образователните резултати на учениците. 

 Активност в учебния процес на учениците. 

 Участия в олимпиади, състезания, конкурси на общинско и национално ниво. 

 Политики за подкрепа на гражданското, здравното  и интеркултурното образование. 

2.4.Дейности,свързани с родителите: 

 Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и възпитанието 

на децата им. 

 Родителите –партньори в образователния процес. 

 

3. Показатели за измерване на постигнатото качество на образование  

 Повишаване на общия успех на учениците. 

 Резултати от Национално външно оценяване. 

 Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади. 

 Заемане на призови места  на международни и национални състезания, конкурси и 

олимпиади. 

 Брой ученици, участващи в национални и международни програми. 

 Брой участници в извънкласни дейности. 

 Брой учители, повишили квалификацията си. 

 Брой проведени открити уроци. 

 Подобрена материална база в училище. 

 Брой реализирани проекти и програми. 

 


