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МЕРКИ  

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЪРВОМАЙ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
Приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. 

Първомай 

 
 

Цели и мерки №  Дейности  Очаквани резултати  Целева група 

Осигуряване на равен 

достъп до качествено 

образование 

1  1.1 Подпомагане на 

пътуващите ученици, 

чрез осигуряване на 

карти за пътуващи. 

 1.2 Осигуряване на 

устройства за всички 

ученици при 

необходимост в 

ОРЕС. 

 1.3 Подпомагане на 

социално слаби 

ученици чрез 

отпускане на 

еднократна 

стипендия. 

Получаване на 

качествено 

образование и равен 

достъп до него. 

Ученици от уязвими 

групи 

Предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училище 

2  2.1 Наблюдения и 

анализ върху 

поведението на 

учениците и техните 

отсъствия. 

  2.2 Провеждане на 

индивидуални 

разговори с ученици в 

риск и  техните 

родители. 

 2.3 Оказване на 

педагогическа и 

психологическа 

подкрепа за общуване 

и социализация с цел 

Намаляване броя на 

отсъствията и по-

голяма ангажираност 

в образователния 

процес. 

Повторно привличане 

на напусналите 

ученици към 

образователния 

процес. 

Ученици в риск 
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постигане на по-

добър диалог с 

учениците и 

родителите им. 

  2.4 Съвместно 

обучение и 

възпитание на 

ученици с различен 

етнически произход. 

2.5 Провеждане на 

разговори с 

напусналите ученици 

за повторно 

включване в 

образователния 

процес. 

Насърчаване на 

ученето и 

повишаването на 

грамотността на 

учениците. 

3  3.1 Поставяне на 

учениците в активна 

позиция по 

отношение на 

усвояването на нови 

знания и 

практическата им 

приложимост. 

 3.2 Допълнителна 

работа  с ученици с 

по-ниска успеваемост. 

3.3 Осигуряване на 

лесен достъп до книги 

и други четива. 

Повишаване на успеха 

на учениците по 

всички предмети чрез 

популяризаране 

достъпа до книги и 

други четива. 

Ученици с нисък 

успех 

По-голяма 

ангажираност на 

родителите в 

образователния 

процес 

4 4.1 Постоянна 

обратна връзка с 

родителите чрез 

телефонни разговори, 

средства за масова 

комуникация и 

родителски срещи. 

Повишаване на 

ангажимента на 

родителите, засилване 

на тяхното 

сътрудничество с 

учителите за 

увеличаване на 

мотивацията за учене 

сред учениците. 

Родители и ученици 

Удовлетворяване на 

образователните 

потребности на 

учениците 

5 5.1 Реализиране на 

прием по актуални 

специалности, 

отговарящи на 

търсенето на пазара 

на труда. 

5.2 Задоволяване на 

желанията на 

учениците за 

допълнително 

обучение в ЗИП, СИП 

и извънкласни форми. 

Обучение, отговарящо 

на съвременните 

нужди на учениците. 

Всички ученици 



 Преодоляване на 

неравнопоставеността 

при ученици, чийто 

майчин език не е 

бългрски. 

6 6.1 Допълнителна 

работа с ученици, 

които срещат 

затруднения с 

четивната и писмена 

грамотност, поради 

факта, че майчиният 

им е език е различен 

от  българския. 

Преодоляване на 

слабости, адаптация 

Ученици от различен 

етнос 

Преодоляване на 

дигиталната пропаст 

7 7.1 Развиване на по-

голяма достъпност до 

новите 

информационни 

технологии и 

създаване на условия 

за въвеждане на ИТ 

при провеждане на 

учебния процес по 

всички учебни 

предмети. 

Развиване на 

дигиталната 

компетентност 

Всички ученици 

Утвърждаване на 

училището като 

научно, културно и 

спортно средище 

8 8.1.Публикуване на 

сайта на училището 

информация за 

осъществени 

инициативи 

8.2. Организиране 

на училищни 

мероприятия с 

активното участие 

на учениците. 

8.3 Организиране 

участието в 

конкурси и 

състезания от 

училищен, градски, 

общински, 

регионален, 

национален и 

международен 

характер. 

8.4 Организиране 

на спортни 

състезания по 

различни видове 

спорт. 

Повишен интерес към 

училищния живот 

Всички ученици 



8.5 Информиране и 

стимулиране на 

учениците за 

участие в екскурзии 

с учебно-

възпитателна цел. 

Повишаване 

качеството на 

образование и 

създаване на интерес 

към обучението 

9 9.1Използване на 

иновативни 

педагогически 

методични форми 

за преподаване 

9.2 Участие в 

проекти, 

експерименти, 

дискусии, решаване 

на казуси 

Засилване 

мотивацията  на 

учениците за активно 

участие в учебния 

процес. 

 

Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

10 10.1 Обучителни 

курсове на 

педагогическите 

специалисти чрез 

семинари, лекции, 

дискусии, участия в 

конференции и в 

различни форми за 

квалификация, 

организирани на 

регионално и 

национално ниво. 

10.2 Обвързване на 

постигната 

професионално-

квалификационна 

степен с 

допълнително 

материално 

стимулиране, 

предвидено във 

вътрешните 

правила за 

работната заплата. 

10.3 Засилване 

качеството на 

Постоянно 

усъвършенстване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

Всички учители 



предварителната 

подготовка и 

повишаване 

реалните резултати 

от обучението. 

 

Поддържане на 

материалната база 

чрез търсене на 

партньори за 

осъществяване на 

съвместни проекти. 

11 11.1  Поддръжка на 

зелените площи и 

цветните лехи 

11.2 Подобряване 

на условията за 

ученически спорт 

11.3 Поддръжка на 

местата за отдих 

11.4 Поддръжка на 

полигона и 

паркингите на 

училището 

11.5 Дългосрочно 

планиране на 

дейности за 

подобряване на 

средата на работа 

Създаване на 

благоприятна среда за 

учене и придобиване 

на теоретични и 

практически умения. 

Всички участници в 

образователния 

процес, Общината и 

бизнесът. 

Целенасочена 

рекламна кампания за 

привличане и 

задържане на 

ученици. 

 

12 12.1 Срещи с 

различни целеви 

групи в общината за 

популяризиране на 

професиите и 

специалностите в 

нашето училище 

Привличане на 

обществено внимание 

и повишаване броя на 

учениците 

Всички участници в 

образователния 

процес. 

Мониторинг на 

постигнатите 

резултати 

 

 

13 13.1Вземане на 

констатации, 

изводи и решения 

за усъвършенстване 

на качеството на 

образование  

Подобряване на 

постигнатите 

резултати 

Директор, ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 



Финансиране 14 14.1 Търсене на 

спонсорство, 

кандидатстване по 

национални и 

европейски 

програми и проекти 

Получаване на 

допълнително 

финансиране 

Всички участници в 

образователния 

процес 

 

Индикатори за успех: 

1.Брой включени учители в обучителни курсове. 

2.Успеваемост на учениците по предмети. 

3.Успеваемост на учениците на ДЗИ. 

4.Успеваемост на учениците при външно оценяване. 

5.Брой дипломирани зрелостници. 

6.Брой зрелостници, защитили ПК. 

7.Пълняемост на паралелките. 

8.Среден брой отсъствия на ученик.  

9.Брой на отпаднали ученици 

10. Брой наградени ученици. 

11. Брой наказани ученици. 

12. Брой родители, привлечени към работата в училище. 

13. Брой участници в училищни форуми. 

14. Брой участници в извънучилищни форуми. 

15. Подобрения по външната и вътрешната училищна среда. 

16. Резултати от осъществени проверки в училище. 

 


