МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Целта на училището е да подготвим бъдещите граждани за учене
през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на
световните тенденции образование и възпитание. Качественото
образование дава възможност на децата и младите хора да се
развиват като отговорни, грижовни и активни членове на
обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че
да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и
умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално
отговорна личност.
Мерките за повишаване на качеството на предлаганото
образование в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” се основават на
Закона за предучилищното и училищното образование.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Училище, което да формира у учениците национални и
общочовешки добродетели при подготовката им за социализация
и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на
педагогическия колегиум; Обособяването на педагогическия
персонал като екип от високо отговорни личности, проявяващи
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на
учебно- възпитателния процес за утвърждаване на младия човек
като гражданин на България и света Да бъдем приети като
училище, в което детето е висша ценност и развитието му се
гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички
закони, касаещи обществото като цяло и училището в частност и
в неразривна връзка с неговото семейство. Училище даващо

подготовка на възпитаниците, с която те да са конкурентно
способни на пазара на труда Училището ще се стреми чрез
високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни
умения у учениците за активно взаимодействие със социалната
среда, уважение към гражданските права и отговорности,
противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Повишаване на качеството на предоставяното образование и
възпитание от училището.
2. Развитие на системата за поддържане и повишаване
квалификацията на учителите.
3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно
средище.
4. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и
образование.
5. Взаимодействие с родителската общност.
6. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в
мултиетническа среда.
7. Подобрение във външната и вътрешната среда на училището

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към
средата на институцията
2. Развитие на организационната култура в институцията. 3.
Осигуряване на интерактивно обучение.
4. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

5. Реализиране на училищни, национални и международни
програми и проекти.
6. Активно взаимодействие с Обществения съвет
7. Ефективно взаимодействие училище- родители
8. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици.
9. Взаимодействие с местната общност, със социалните
партньори, университети и други заинтересовани страни 10.
Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции.
11. Повишаване на мотивацията и инициативността на всички
участници в процеса на образование и обучение 12. Насърчаване
на комуникацията между учителите.
13. Организация и планиране на урока.
14. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията,
уменията и компетентностите на учениците.
15. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на
знанията, уменията и компетентностите на учениците.
16. Развиване на позитивно отношение учител-ученик.
17. Повишаване на мотивацията на учениците.
18. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и
интеркултурното образование.
19. Ефективна обратна връзка с учениците.
20. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик.
21. Създаване на механизъм за ранно предупреждение за
различни рискове, свързани с развитието на учениците
22. Участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.
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