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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите мерки за повишаване качеството на образованието в Езикова гимназия 

„Христо Ботев” град Кърджали за учебна 2020/2021 година са разработени  въз основа на 

разпоредбите в нормативната уредба в предучилищното и училищно образование, Стратегия за 

развитие и план за действие и финансиране на Езикова гимназия „Христо Ботев” град 

Кърджали за периода септември 2020 - септември 2024 година. 

Езикова гимназия „Христо Ботев” – Кърджали е училище с високи резултати както в 

чуждоезиковото обучение, така и в обучението по другите предметни области и с отлична  

реализация на своите възпитаници. Приоритет за училището е постигането на качествен 

образователен процес. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан 

на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в 

работата на училището и се основава на чрез следните принципи: 

➢ ефикасност и ефективност; 

➢ автономия и самоуправление; 

➢ ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса; 

➢ ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на училището; 

➢ непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в гимназията. 

Оценяването в процеса на управлението на качеството в училище се извършва чрез 

самооценяване и инспектиране. 

Областите, които подлежат на самооценяване, са: 

➢ управление на училището - ефективното разпределяне, използването и управлението 

на ресурсите за повишаване на качеството в училището, взаимодействието на 

Гимназията с всички заинтересовани страни; 

➢ образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; 

изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща 

индивидуалното развитие на всеки ученик; ясно определени задължителни знания и 

умения; привлекателни форми на обучение; представящи разбираемо учебното 

съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови 

информационни и комуникационни технологии; 

В процеса участват учениците, учителите, директорите, другите педагогически 

специалисти, както и родителите. 

Предвидените мерки за повишаване качеството на образованието в Езикова гимназия 

„Христо Ботев” се основават на: 

- Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; 

- Държавните образователни стандарти;  

- Стратегия за развитие на Езикова гимназия „Христо Ботев”; 

- План за развитие на Езикова гимназия „Христо Ботев”; 

- План за квалификационна дейност за учебната 2020/2021г. на Езикова гимназия 

„Христо Ботев”. 

 

II. ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Целите на управлението на качеството в Езикова гимназия „Христо Ботев”  са: 

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование. 

2. Подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите 

образователни резултати. 

3. Организационно развитие на училището. 

 

III.  МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

Настоящите мерки се опират на посочените в стратегията на училището силни и слаби 

страни, направени след цялостен SWOT-анализ на дейностите: 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Ученици  

- Приемът на ученици се осъществява 

съгласно Наредба № 

10/01.09.2016 г. на МОН за организацията на 

дейностите в училищното образование,  

което дава възможност за подбор на 

учениците; 

- Мотивация за учене и постигане на високи 

резултати при голям процент от учениците; 

- Съобразяване с интересите и потребностите 

на учениците; 

- Постигане на високи резултати на 

Държавните зрелостни изпити и на 

конкурсните изпити – стабилна  тенденция; 

- Отлично представяне на учениците на 

олимпиади, училищни, общински и 

национални състезания и конкурси; 

- Почти 100 % прием на учениците, 

завършили средно образование,  във висшите 

учебни заведения в страната и  в чужбина; 

- Работа по проекти с изявени ученици; 

- Традиции в работата по проекти за 

европейско партньорство; 

- Работа по проекти по Национални програми 

на МОН; 

- Липса на отпаднали ученици; 

- Активно действащ Ученически съвет; 

- Система за морално и материално 

стимулиране на учениците; 

- Своевременно преминаване към 

дистанционно обучение и успешно 

приключване на учебната 2019 – 2020 

година. 

- Предоставяне на качествено образование и 

чрез използване на онлайн приложения и 

образователни платформи; 

- Включване на учителите в различни форми 

на квалификация;  

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците;  

- Сформиран и функциониращ  Обществен 

съвет в подкрепа на работата на управленския 

екип в училище; 

- Изграждане на  по-ефективно и по- дейно 

ученическо самоуправление; 

- Поставяне на ученика в отговорна активна 

позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно 

търсене и използване на информация от 

разнообразни източници; 

- Създаване на подходящи условия за 

ефективно онлайн обучение.  

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Недостатъчна мотивация на всички 

учениците за изяви; 

- Недостатъчна осъзната принадлежност към 

училището и неговите символи; 

- Трудности при комуникацията с някои 

ученици и родители по време на онлайн 

обучението. 

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим 

за обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности; 

- Намаляване броя на учениците в областта; 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците; 

-Недостатъчна заинтересованост от страна на 

родителите и ненавременна обратна връзка; 

- Недостатъчна обезпеченест на 

педагогическия персонал с технически 

средства за осъществяване на онлайн 

обучението.  

2. Кадрови ресурси 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

-Квалифицирани учители, по-голямата част 

от които притежават богат педагогически 

опит; 

-Търсене на нови възможности за 

квалификация и преквалификация на 

учителските кадри по общообразователните 
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-Относителна устойчивост на състава на 

педагогическия персонал; 

-Сформирани и работещи професионални 

общност; 

-Много добра професионална  методическа 

подготовка на учителите; 

-Работа за осигуряване на езикови асистенти 

по чужди езици, носители на езика; 

-Предоставяне на възможност за включване в 

квалификационни дейности; 

- Активно включване  в квалификационни 

дейности по национални програми за 

квалификация; 

-Участие на преподаватели в международни 

квалификационни дейности; 

- Традиционно участие във 

вътрешноучилищна квалификационна 

дейност; 

-Редовно изплащане на трудовите 

възнаграждения; 

- Създадени възможности за работа по 

проекти и осигуряване на допълнително 

възнаграждение; 

- Осигурена медицинска и стоматологична 

помощ; 

- Осигурен психолог и педагогически 

съветник. 

предмети; 

- Търсене на възможности за квалификация на 

учители по общообразователни предмети в 

курсове за придобиване на ниво на владеене 

на чужд език; 

-Провеждане на индивидуални консултации 

на педагогическия съветник и училищния 

психолог с  ученици и родители; 

-Действащ  Етичен кодекс на училищната 

общност. 

 

 

                                                            

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Недостатъчни възможности за 

квалификация и преквалификация на 

учителските кадри по общообразователните 

предмети; 

- Недостатъчна мотивация на част от 

учителите да участват в индивидуални 

форми на обучение по програмата „Учене 

през целия живот”  и Еразъм +; 

- Недостатъчно ефективна екипна работа на 

някои от професионалните общности; 

- Недостатъчна мотивация и желание за 

работа по проекти на част от учителите; 

- Недостатъчно познаване на 

новата нормативна уредба от страна на част от 

педагогическия персонал;  

-Недостиг на нови млади  

квалифицирани педагогически специалисти; 

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим 

за обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности; 

 

3. Образователно-възпитателен процес 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

-Превръщане на Гимназията в дом за всяко 

дете, съгласно избраната визия на 

училището; 

- Възпитаване на чувство за принадлежност и 

приемственост между поколенията; 

-Възможности за получаване на чужди 

езикови дипломи, признати в ЕС; 

- Отлични резултати и постижения на 

учениците при участието им в 

извънучилищни дейности       (олимпиади, 

състезания, турнири, конкурси); 

-Целенасочена допълнителна работа с деца в 

- Търсене на възможности за обучение в 

сътрудничество между основните партньори в 

училищната общност – ученици, учители и 

родители; 

- Отбелязване на бележити дати от 

празничния календар и честване на 

стогодишния юбилей от създаването на 

Гимназията; 

- Търсене на възможности за практическа 

приложимост на изучаваното учебно 

съдържание и използване на методите за 

учене чрез действие; 
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риск и с даровити деца; 

-Осигурени възможности за извънкласна 

работа и търсене на нови форми за 

разширяване на кръга от дейности; 

- Статут на иновативно училище с 

изработена и одобрена четиригодишна 

програма и действащ Експертен съвет; 

-Изпитен център за получаване на 

Кеймбридж сертификати  и за немски 

езикови дипломи; 

-Обмяна на добри практики по 

професионални общности; 

-Успешно функциониращ електронен 

дневник; 

-Възможност на ученици от XI. клас, 

изучаващи немски език, за дуално следване в 

Германия;  

- Избран и функциониращ  Обществен съвет 

в подкрепа на работата в училище и за 

осигуряване на условия за активна и 

демократично функционираща общност;-

Постигнато добро взаимодействие с 

институциите, имащи отношение към 

училището; 

-Положително отношение на  

обществеността към Гимназията; 

-Сравнително добро взаимодействие с 

родителите  при необходимост. 

- Компенсиране на намалените часове по 

чужд език с цел продължаване на 

дългогодишната успешна традиция в областта 

на чуждоезиковото обучение.  

- Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти; 

- Осъществяване на сътрудничество с други 

водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на 

добри педагогически практики; 

- Индивидуална работа на педагогически 

съветник и психолог с ученици, отсъстващи 

често от училище; 

- Принос на иновативното училище за учене и 

изявяване според собствения креативен и 

интелектуален потенциал на учениците, 

освободени от предразсъдъци и стереотипи; 

- Бърза обратна връзка с родителите и 

взаимодействие за ограничаване на 

отсъствията и повишаване успеха на 

учениците; 

- Стъпки към намаляване на 

административната тежест в Гимназията. 

 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

-Сравнително ниска физическа 

дееспособност, висока заболеваемост, 

нездравословни навици на учениците, 

понижаващи работоспособността им; 

- Все още сравнително голям брой  отсъствия 

допуснати по уважителни причини в някои 

паралелки. 

- Голяма административна тежест в работата 

на учителите 

 - Липса на мотивация у учениците за 

включване в допълнителни извънкласни 

занимания, проекти и допълнителни часове по 

спорт; 

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим 

за обезпечаване на разнообразните училищни 

дейности; 

 - Липса на финансов ресурс за обезпечаване 

на дейностите през иновативната седмица; 

4. Учебно-техническа и материална база 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

-Общо добро състояние на училищната база; 

-Наличие на библиотечно -  информационен 

център, кабинети по почти всички учебни 

предмети, физкултурен салон; 

-Осигурен Интернет достъп в цялата сграда 

на училището; 

-Извършен цялостен ремонт на училищната 

сграда; 

-Цялостно обновяване на всички спортни 

площадки; 

- Оборудване на всички кабинети с модерни 

аудио-визуални и информационни средства. 

- Търсене на  нови възможности за включване 

в проекти с цел допълнително финансиране и 

обновяване на материалната база; 

- Търсене на възможности за разширяване на 

сградния фонд; 

- Търсена на допълнителни източници за 

финансиране; 

- Търсене на възможности за естетизиране на 

учебната среда (учебни стаи и коридори); 

- Създаване на стратегически план за работа в 

извънредни ситуации. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
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-Недостиг на класни стаи и кабинети за 

обучение в една смяна; 

-Недостатъчна обезпеченост на всички 

учебни кабинети с компютри, мултимедии; 

- Наличие на нефункциониращи 

интерактивни дъски и телевизионни 

приемници; 

-Липса на взискателност и контрол по 

отношения на опазване на училищното 

имущество; 

- Течащ покрив, компрометирана PVC 

дограма, липса на климатизация в горещите 

месеци.  

- Недостатъчен финансов ресурс, необходим 

за обезпечаване на материалната база. 

 

 

1. Мерки свързани с  учителите. 

1.1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 

1.2. Повишаване мотивацията на учителите. 

1.3. Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции. 

1.4. Насърчаване на комуникацията между учителите. 

1.5. Осигуряване на педагогическа подкрепа на новопостъпили учители. 

1.6. Създаване на условия за изяви на децата.  

1.7. Повишаване качеството на публичните изяви на децата.  

1.8. Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и научаване 

 на знания 

1.9.Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

1.10.  Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

1.11.  Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците. 

1.12.  Повишаване на ефективността на административното обслужване. 

1.13. Използване на всички налични Интернет ресурси за осигуряване на условия за  

дистанционно обучение в електронна среда. 

2. Мерки свързани с учениците. 

2.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания 

и практическата им приложимост. 

2.2.  Повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати. 

2.3. Прилагане на политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното 

образование. 

2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-учител. 

2.5. Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците. 

2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината. 

2.7. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение. 

2.8. Мотивиране на учениците за участие в проекти,  състезания, олимпиади, конкурси и 

др. 

3. Мерки свързани с училищната институция. 

3.1. Утвърждаване на училището като прилагащо иновации и  иновативни технологии 

3.2. Подобряване на МТБ. 

3.3. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес. 

3.4. Осигуряване на интерактивно обучение и дистанционно обучение в електронн 

среда. 
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3.5. Постижения на учениците на училищни, национални и международни програми и 

проекти. 

3.6. Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

3.7. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство. 

3.8. Ефективно взаимодействие училище-семейство. 

3.9. Подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

образованието и обучението. 

3.10. Осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

3.11. Стриктно спазване на изискванията:  

- за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, 

свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата; 

 - за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и 

непедагогически персонал; 

 - за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

 

 

IV.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО  

 

1.Повишаване на общия успех на учениците. 

2.Резултати от Национално външно оценяване и ДЗИ. 

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

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

олимпиади. 

5.Брой ученици, участващи в национални и международни програми. 

6.Намален брой допуснати отсъствия. 

7.Намален брой провинили се ученици. 

8.Брой участници в извънкласни дейности. 

9.Брой учители, повишили квалификацията си. 

10.Подобрена материална база в училище. 

11.Брой реализирани проекти и програми. 

 

V. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩЕ 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимно свързани 

действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото 

образование и/или обучение в училище и резултатите от него. 

Органи за управлението на качеството са: 

- директорът; 

- педагогическият съвет. 

Вътрешната система за осигуряване на качеството  влиза в сила след обнародването на 

Наредбата за управление на качеството в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

VI.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ 

1.Методическо подпомагане за разработване и функциониране на вътрешната система за 

осигуряване на качеството. Включва: консултиране, информиране, инструктиране и 

представяне на добри педагогически практики. 

2.Мониторингът е вътрешен и външен. Резултатите от него включват констатации, изводи и 

препоръки за вземане  на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване 

на качеството в съответната институция. 

3.Вътрешният мониторинг се осъществява от Директора. 

4.Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата от 

Министерството на образованието и науката и от Регионалните управления по образованието, а 

за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално 

образование и обучение. 


