
 

 

Мерки за повишаване качеството на образованието в 

ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ за учебната 2022-

2023г. 

 

I. Общи положения 

Мерките за повишаване качеството на образованието в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ за 

2022-2023г. се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование, 

Националната стратегия за развитите на педагогическите кадри, Държавните 

образователни стандарти, Стратегия за развитие ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ за 2022-

2023г. и план за квалификационната дейност за учебна 2022/2023 г. 

 

II. Цели 

1. Осигуряване на по-изразена практическа насоченост на обучението, 

посредством проектно-базирано обучение. 

2. Повишаване на мотивацията на учителите за активно взаимодействие с 

учениците. 

3. Повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес като 

активна страна. 

4. Повишаване на мотивацията на учениците за участие в извънкласни форми на 

обучение и взаимодействие. 

5. Повишаване на квалификацията и дигиталните компетентности на учителите. 

6. Поддържане и подобряване на материалната база на училището и адаптирането 

й към прогресивни модели на преподаване и учене. 

 

 



 

 

III. Мерки за повишаване на качеството на образованието в ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ за 2022-2023г. 

 

За постигане на поставените цели, с решение на педагогическия съвет с протокол №1/ 

10.09.2022г. бяха приети и утвърдени следните мерки: 

 

1. За осигуряване на по-изразена практическа насоченост на обучението : 

 Сформиране на екипи от ученици от профил „Предприемачески“ за 

създаване на ученически учебни компании и участие в международни 

състезания, в сътрудничество с Junior Achievment. 

 Сформиране на екипи от ученици от 9ти клас за работа по проекти по 

иновативния предмет „Човекът и жизнената среда“, с  поставяне на критерий за 

оценяване, включващ изработване на реални дигитални продукти, и 

разработване на бизнес план за тяхната теоретична реализация на пазара. 

 Възлагане на задачи, свързани с поддръжката и конфигурацията на 

компютърните системи и мрежи в училище, на ученици от профил „Софтуерни 

и хардуерни науки“, под ръководството на преподавателите по Компютърни 

мрежи. 

2. За повишаване на мотивацията на учителите: 

 Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения; 

 Въвеждане на материални стимули за организиране на извънкласни 

форми на обучение и комуникация; 

 Сформиране на екипи от учители  за провеждане на интердисциплинарни 

уроци по иновативните предмети 

 Организиране на тиймбилдинг за учители и ученици 

 

3. За повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес като 

активна страна 

 Възлагане на самостоятелни задачи и презентации 

 Организиране на ученически групи  за разработване на проектни задачи 

 Учредяване на ученически парламент 

 Организиране на викторини и състезания 



 

 

 Материално стимулиране на учениците, завоювали призови места на 

национални и международни олимпиади и състезания 

 Определяне на ученици от 10 и 11 клас за ментори,  които да подпомагат 

работата по проектните задачи на 8 и 9ти клас. 

 Предоставяне на възможност за избор на учениците при определяне на 

темите за годишни проекти по иновативните предмети 

4. За повишаване на мотивацията на учениците за участие в извънкласни форми на 

обучение и взаимодействие: 

 Ежегодно награждаване на учениците, взели активно участие в 

училищния живот през предната учебна година 

 Организиране на театрален клуб 

 Сформиране на клуб по дебати и участие на отбора на международни 

състезания 

 Сформиране на клуб „Наука“ 

 Сформиране на клуб „Журналистика“, който да издава училищен вестник 

всяко тримесечие 

 Обявяване на конкурс за създаване на училищен химн – музика и текст 

 Сформиране на училищен хор 

 Организиране на летен курс за ученици по програма Еразъм+, като за 

участие в обученията се номинират ученици с активно участие в 

извънкласни форми на взаимодействие и контакт 

5. За повишаване на квалификацията и дигиталните компетентности на учителите 

 Ежегодно организиране на квалификационни курсове за учители по 

програма Еразъм+; 

 Периодично организиране на вътрешни курсове за подпомагане на 

учителите при работа с електронни образователни платформи и 

електронен дневник; 

 Ежегодно организиране на курсове за учители по дигитални 

компетентности в училище; 

 Осигуряване на система за непрекъсната помощ и съдействие на 

учителите при работа с електронни платформи и облачни системи 



 

 

6. За поддържане и подобряване на материалната база на училището и 

адаптирането й към прогресивни модели на преподаване и учене. 

 Обособяване на отворени пространства, отговарящи на концепцията за 

STEAME обучение; 

 Изграждане на пътеки за бягане и баскетболно игрище в двора на 

училището. 

 Осигуряване на пространство за Agile learning; 

 Обособяване на библиотеки с ресурси за свободно ползване на всеки 

етаж в училището; 

 Оборудване на лабораторията с консумативи за работа в часовете по 

природни науки и заниманията на клуб „Наука“; 

 Оборудване на всяка класна стая с компютър и мултимедийно 

устройство; 

 Осигуряване на Chromebook станции на всеки етаж в училище 

 Обособяване на кариерен център за консултации на учениците 

 Обособяване на допълнителна компютърна зала на третия етаж на 

училището 

 Обособяване на копирен център за ползване от учители и ученици 

IV. Показатели за измерване на степента на постигане на поставените цели и 

ефективността на предприетите мерки. 

За измерване на степента на постигане на поставените цели и ефективността на 

предприетите мерки са заложени следните показатели 

1.  Повишаване на общия успех на учениците – изчисляване на средния успех на 

учениците индивидуално и по класове, и сравняването му с този от предходната 

учебна година  

2. Резултати от ДЗИ  - сравняване на средните резултати от ДЗИ по български език 

и литература и по английски език, и сравняване с тези от миналата година 

3. Резултати от национално външно оценяване  - изчисляване на средния брой 

точки от националното външно оценяване за десети клас по български език и 

литература, математика и английски език и сравняването му с този от миналата 



 

 

година. Сравняване на броя явили се ученици на НВО по дигитални 

компетентности, и сравняване на средния резултат с този от миналата година. 

4. Брой ученици участници и класирани на олимпиади •  

5. Брой ученици класирани на на призови места в състезания и конкурси •  

6. Процент ученици, приети във Висши учебни заведения в страната и чужбина, и 

сравняване с миналата година. • 

7.  Брой ученици участвали в обучителни курсове в чужбина и сравняването им с 

този от миналата година  

8.  Поведение и дисциплина – брой положителни и отрицателни отзиви от 

преподавателите, и сравнението им с броя от миналата година 

9. Брой на отсъствия по неуважителни причини  и сравнение с броя им от миналата 

година  

10. Брой ученици с наложени административни наказания и сравнение с този от 

миналата година  

11. Участие в извънкласни мероприятия, дейности и инициативи-брой организирани 

инициативи и брой участвали ученици. 

12.  Брой участници в извънкласни обучителни дейности  и клубове по интереси• 

13. Брой учители, повишили квалификацията си и сравнение с миналата година  

14. Подобрена материална база – показателят се отчита чрез анкети между учители 

и ученици. 


