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I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
Мерките  за  повишаване  на  качеството  на  образованието  в  НУ  „Св. Софроний  

Врачански" - Враца  са  изготвени  въз  основа  на: Закона  за  предучилищното  и  училищното  

образование, Европейската  референтна  рамка  за  осигуряване  на  качеството  в  
образованието, Национална  стратегия  за  повишаване  и  насърчаване  на  грамотносrга, 
Механизма  за  съвместна  работа  на  институциите  по  обхващане, включване  и  
предотвратяване  на  отпадането  от  образователната  система  на  деца  и  ученици  в  
задължителна  предучилищна  и  училищна  възраст. 

II. ВИЗИЯ  
НУ  „Св. Софроний  Врачански" - Враца  е  авторитетен  образователен  ценrьр, който  

предлага  качествена  подготовка  и  формиране  на  ключови  компетентности  на  учениците. 

Училището  осигурява  безопасна  и  подкрепяща  среда, съобразена  с  уникалността  на  всяко  
дете. Екип  от  висококвалифицирани  педагогически  специалисти  възпитава  активни  млади  
хора, с  буден  и  rьрсещ  ум, чрез  създаване  на  стабилна  основа  от  положителни  нагласи  и  
умения. В  своята  работа  залагаме  на  интегрирано  междупредметно  взаимодействие  с  
практическа  насоченост. Обучението  е  ориентирано  към  постигане  на  високи  резултати  
чрез  прилагане  на  иновативни  подходи  и  практики. Насърчаваме  взаимно  уважение, 
толерантност  и  емпатия. Качественото  образование, позитивната  среда  и  привличането  на  
родителите  като  равноправни  партньори  нареждат  училището  сред  едно  от  най-желаните  
в  региона. 

., 
III. ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ДЕИНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО: 
Нашата  цел  е  да  предоставяме  качествено  образование, отговарящо  на  световните  

тенденции. Качественото  образование  дава  възможност  за  по-добра  реализация  и  лична  
удовлетвореност . Възпитателната  дейност  изгражда  у  учениците  съпричастност  към  
проблемите, както  на  училището, така  и  на  обществото . Училището  разполага  с  модерна  
материално -техническа  база, която  непрекъснато  се  обновява. 

Реализират  се  разнообразни  форми  на  ученическо  самоуправление . От  девет  
години  в  училището  функционира  Детски  парламент  „Детство  без  тревоги". 

IV.ФАКТОРИ, КОИТО  ОКАЗВАТ  ВЛИЯНИЕ  ВЪРХУ  КАЧЕСТВОТО  НА  
ОБРАЗОВАНИЕТО : 

Положителни  Отрицателни  
➢ Всички  първокласници  са  посещавали  ➢ Недостиг 	на 	сграден 	фонд 	за  

подготвителна  група  и  имат  училищна  оборудване  на  самостоятелни  стаи  за  
готовност  дейности  по  интереси  при  целодневна  

➢ Високи 	образователни  резултати 	при  организация  на  обучение. 
външно  оценяване  ➢ Пренатоварена  материална  база, което  

➢ Прилагане  на  система 	от  качествени  затруднява  ефективната  организация  и  
показатели  за  поставяне  на  оценки  с  провеждане  на  допълнителна  работа  за  
качествен 	показател 	на 	базата 	на  отстраняване  на  пропуските  в  учебния  
установени  резултати  от  изпитванията  материал  или  надграждане  на  знанията. 
на  учениците. ➢ Училището  не  разполага  с  библиотека. 

➢ Едносменен  режим  на  обучение  ➢ Някои 	родители 	проявяват  
➢ Осигуряване  на  целодневна  организация  незаинтересованост  и  липса  на  контрол  

на  учебния  ден. относно  резултатите  на  учениците. 
➢ Високо 	квалифициран 	педагогически  

екип. 
➢ Изградена  система  за  кариерно  развитие  
и  за  повишаване  квалификацията  на  



учителите. 
➢ Разнообразна  квалификационна  дейност, 

участие  в  училищни, регионални  и  
национални  форуми. 

➢ Прилагане  на  нови  образователни  
модели  и  иновационни  преподавателски  
практики. 

➢ Отлични  резултати  и  постижения  на  ., 
учениците  в  извънучилищни  деиности. 

➢ Успешно  участие  в  национални  
програми  и  проекти. 

➢ Наличие  на  форми  за  самоуправление - 

детски  парламент  „Детство  без  тревоги". 
➢ Работа  по  Европейски  проекти  

eTwinning и  програма  Erasmus +. 
➢ Много  добра  материална  база. 
➢ Безжичен  интернет. 
➢ Електронен  дневник. 
➢ Електронни  ученически  книжки  за  4 

клас  
➢ Електронна  Книга  за  подлежащи  
➢ Електронна  Главна  книга  
➢ Осигуряване 	от 	училището 	на  

квалифицирано  ресурсно  подпомагане  
на  учениците, нуждаещи  се  от  
допълнителна  подкрепа. 

.. 
V. ПЛАНИРАНЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  НА  ДЕИНОСТИ, СЪГЛАСНО  
ПРИОРИТЕТИТЕ  НА  УЧИЛИЩЕТО  
Приоритетно  направление  I 
Повишаване  на  качеството  на  образованието  

1.1. Цели: 
Осигуряване  на  качествено  и  ефективно  образование. 
✓ Успешно  участие  във  външното  и  усъвършенстване  на  системата  за  вътрешно  
оценяване. 
✓ Стимулиране  на  пълноценно  личностно  развитие  чрез  възпитателната  работа. 
✓ Разширяване  формите  за  обучение  и  възпитание  в  дух  на  демократично  гражданство  и  
патриотизъм, здравно  и  екологично  възпитание, физическа  активност  и  спорт. 
✓ Развитие  на  компюrьрните  умения  на  училищната  общност. 
✓ Приложение  на  нови  методи  на  преподаване  и  обучение  (интерактивност, проектна  
работа). 

1.2. Дейности  за  постигане  на  целите: 
✓ Осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  обучение, възпитание  и  труд. 

✓ Издигане  качеството  на  обучение  по  всеки  учебен  предмет  и  повишаване  нивото  на  
познавателните  умения, адаптирани  към  различни  форми  и  начини  за  практическо  
прилагане  на  учебното  съдържание  и  овладяване  на  компетентности . 
✓ Акцент  върху  грамотносrга  (български  език  и  математика, чуждоезикова  подготовка). 
✓ Използване  на  практико  - приложими  задачи  в  урочната  работа, които  да  формират  



умения  и  функционална  грамотност. 
✓ Създаване  на  условия  за  изяви  на  учениците. 
✓ Търсене  и  осигуряване  на  възможности  за  повече  публични  изяви  на  учениците . 

✓ Реализиране  на  системна  и  целенасочена  рекламна  стратегия  за  привличане  и  
задържане  на  ученици. 
✓ Осъществяване  на  допълнителна  работа  с  учениците. Откриване  на  заложбите  на  всеки  

ученик  и  насочване  на  развитието  му  в  област, в  която  то  ще  изяви  най-добре  своя  
потенциал. 
✓ Развиване  и  подобряване  на  индивидуалната  работа  с  учениците. 

✓ Прилагане  на  подходи, основани  на  демократични  принципи  и  развити  образователни  
модели, свързани  с  повишаване  успеваемостта  на  учениците  в  обучението : 

• поставяне  на  ученика  в  активна  позиция  по  отношение  на  усвояването  на  нови  знания  
и  практическа  приложимост  на  преподавания  материал; 

• използване  на  иновативни  методи  и  форми  за  преподаване  и  научаване  на  учебни  
знания; 

• провеждане  на  ефективна  диференцирана  работа  с  учениците  с  намалена  успеваемост; 
.. 

• взаимодеиствие  с  родителите; 
• споделяне  на  създадени  мултимедийни  материали; 
• изграждане  и  усъвършенстване  на  социалните  умения  на  учениците; 
• целенасочена  работа  за  превенция  на  насилието  и  агресията  сред  учениците  и  

утвърждаване  на  позитивни  модели  на  поведение; 

Приоритетно  направление  II 
Развитие  на  системата  за  поддържане  и  повишаване  квалификацията  на  учителите  

1.1. Цели: 
✓ Утвърждаване  на  авторитета  и  подпомагане  на  кариерното  им  развитие. 
✓ Повишаване  компетентностите  в  работата  на  учителите  в  съответствие  с  новите  
изисквания. 
1.2. Дейности  за  постигане  на  целите: 
Усъвършенстване  на  създадената  система  за  квалификация  и  повишаване  личната  
квалификация  от  всеки  учител. 
✓ Провеждане  на  въвеждаща, поддържаща  и  надграждаща  квалификация  на  
педагогическата  колегия. 
✓ Обучение  на  учители  по  системата  „Монтесори". 
✓ Използване  на  разнообразни  форми  на  квалификационна  работа  - практикум, тренинг, 
семинар, лектория, дискусия, уебинари, участие  в  научна-практическа  конференция . 
✓ Създаване  на  възможност  за  повишаване  на  постигнатата  професионално - 
квалификационна  степен  за  членовете  на  педагогическата  колегия. 
✓ Повишаване  на  изискванията  към  работата  на  учителя  чрез  вътрешно-училищната  ., контролна  деиност  и  измерване  на  резултатите . 
✓ Създаване  на  условия  за  повишаване  резултатите  от  обучението  - подобряване  
качеството  на  предварителната  подготовка; спазване  задълженията  произтичащи  от  
нормативната  уредба  и  вътрешните  правилници  на  училището. 
✓ Насърчаване  на  работата  с  надарени  ученици. 
✓ Обмен  на  информация  и  съобщения  чрез  електронни  платформи. 
✓ Участие  във  форми  за  квалификация  организирани  на  регионално  и  национално  ниво. 
✓ Повишаване  мотивацията  на  педагогическите  кадри  за  професионално  
усъвършенстване  чрез  система  от  стимули. 
✓ Използване  на  различни  форми  и  начини  за  практическо  прилагане  на  учебното  
съдържание . 



Приоритетно  направление  III 
Осигуряване  на  условия  за  развитие  на  образователните  потребности  на  даровити  и  
изоставащи  ученици  

1.1. Цели: 
✓ Създаване  на  условия  за  изява  на  всички  ученици  в  съответствие  с  техните  желание  и  
възможности . 
✓ Създаване  на  условия  за  приемственост  между  различните  класове  и  етапи. 
✓ Ефективно  взаимодействие  между  учители  и  родители  с  цел  по-добри  образователни  
резултати  на  учениците. 
✓ Възпитаване  на  качества  за  работа  в  конкурентна  среда  чрез  участието  в  извънкласни  
форми. 
✓ Утвърждаване  на  училището  като  образователен, духовен  и  културен  ценrьр  чрез  
творчески  изяви  на  учениците. 

1.2. Дейности  за  постигане  на  целите: 
✓ Удовлетворяване  желанията  на  учениците  за  допълнително  обучение  в  извънкласни  
форми. 
✓ Интернет-свързаност  на  училището. 
✓ Осигуряване  на  подкрепяща  среда  за  развитие  на  даровитите  и  подпомагане  
изоставащите  ученици  от  колегите. 
✓ Оказване  на  психологическа  подкрепа  на  участниците  в  образователния  процес. 

Приоритетно  направление  IV 
Взаимодействие  с  родителската  общност  - Училищно  настоятелство  „Св. Софроний  
Врачански" и  Обществен  съвет  

1.1. Цели: 
✓ Подготовка, обучение  и  възпитание  на  учениците  в  сътрудничество  с  родителите. 
✓ Прилагане  на  модели  на  поведение, основани  на  идеите  и  принципите  на  гражданското  
образование. 
✓ Спазване  на  единни  изисквания  за  поведение  и  успеваемост . 
✓ Използване  възможностите  на  електронния  дневник  за  получаване  на  обратна  
информация  за  поведението  и  успеваемостта  на  учениците. 

1.2. Дейности  за  постигане  на  целите: 
✓ По-тясно  взаимодействие  с  родителите  с  цел  постигане  на  по-високи  резултати  в  
образователно -възпитателния  процес. 
✓ Използване  възможностите  за  комуникация  чрез  електронен  дневник. 
✓ Училището  предоставя  възможност  и  оказва  необходимото  съдействие  на  родителите  
за: 
• Срещи  и  консултации  с  класния  ръководител  и  учители  по  предмети  в  определеното  

приемно  време  или  в  друго  удобно  за  двете  страни  време; 
• Организиране  и  провеждане  на  родителски  срещи; 
• Предоставяне  на  възможност  за  изразяване  на  мнение  и  отправяне  на  предложения  за  

развитие  на  училището; 
• Присъствие  и  изслушване  на  родителите  при  решаване  на  въпроси, които  засягат  права  
и  интереси  на  детето  им; 

• Участие  в  училищното  настоятелство ; 
• Консултации  от  психолог  по  въпроси, свързани  с  възпитанието  на  учениците; 
• Контрол  по  осигуряване  посещаемостта  на  ученика  в  училище; 
• Запознаване  с  училищния  учебен  план  и  с  правилника  за  дейността  на  училището; 



• Среща  - разговор  при  покана  от  класния  ръководител  или  директора; 
✓ Педагогическата  колегия  периодично  и  своевременно  предоставя  информация: 

• За  успеха  и  развитието  на  учениците  в  образователно -възпитателния  процес; 
• За  спазването  на  училищната  дисциплина; 
• Уменията  за  общуване  с  учениците  и  учителите; 
• Интегрирането  им  в  училищната  среда; 
• За  посещаемостта  на  учебните  часове  от  учениците; 
• Консултира  родителите  за  възможностите  и  формите  за  допълнителна  работа  с  ученика  

с  оглед  максимално  развитие  на  заложбите  му, както  и  за  възможностите  за  оказване  на  
педагогическа  и  психологическа  подкрепа  от  специалист, когато  това  се  налага; 

✓ Намиране  на  нови  форми  за  общуване. 

Приоритетно  направление  V 
Осигуряване  на  извънкласни  форми  за  развитие  способностите  на  учениците  

1.1. Цели: 
✓ Създаване  на  условия  за  активна  извънкласна  дейност  с  учениците. 
✓ Представяне  на  добри  педагогически  практики. 
✓ Мотивиране  на  учениците  за  участие  в  извънкласни  дейности. 
✓ Развиване  и  усъвършенстване  работата  на  групите  по  интереси. 
✓ Популяризиране  постиженията  на  учениците  и  учителите. 

1.2. дейности  за  постигане  на  целите: 
✓ Развиване  дейността  на  групите  по  интереси. 
✓ Включване  на  учениците  в  групи  по  проект  „Приобщаващо  образование". 

✓ Информиране  и  стимулиране  на  учениците  за  участие  в  състезания, екскурзии  с  
учебно-възпитателна  цел, олимпиади, изложби, спортни  форуми; отбелязване  на  
rьржествени  събития  и  ритуали  от  националния  календар; 
✓ Творчески  изяви  на  групи  по  интереси; 
✓ Осъществяване  на  извънкласни  и  извънучилищни  дейности, които  спомагат  за  по- 
добрата  организация  на  свободното  време  и  са  насочени  към  развитие  на  творческия  
потенциал  на  учениците. 

Приоритетно  направление  VI 
Участие  в  национални  и  европейски  програми  и  проекти  

1.1. Цели: 
Участие  на  училищната  общност  с  проекти  по  национални  или  европейски  програми  

обявени  от  МОН. 

1.2. дейности  за  постигане  на  целта: 
✓ Кандидатстване  с  проектни  предложения  по  национални  или  европейски  програми  от  
МОН, които  биха  подпомогнали  развитието  на  училището  
✓ Изпълнение  на  дейностите  заложени  в  проектните  предложения  по  Национални  
програми: 
- НП  „Заедно  в  изкуствата  и  спорта" 
✓ Работа  по  европейски  проекти  по  програма  „Еразъм  +": 
- ,,Развитие  на  дигиталната  компетентност  и  усъвършенстване  използването  на  ИКТ". 

Приоритетно  направление  VII 
Подобряване  материалната  база  на  училището  



1.1. Цели: 
✓ Създаване  на  условия  за  активна  образователно  - възпитателна  дейност  с  учениците. 
✓ Подобряване  състоянието  на  външната  и  вътрешната  среда. 
✓ Естетизация  на  околната  среда. 

1.2. Дейности  за  постигане  на  целите: 

А. Подобрения  във  външната  среда: 
✓ Подобряване  състоянието  на  външната  среда. Планиране, реализация, поддръжка. 
✓ Изграждане  на  нова  училищна  корпус. 
✓ Поддръжка  на  Зелените  площи  в  прилежащия  парк. 
✓ Оформяне  на  зони  за  отдих  в  училищния  двор  във  връзка  с  насоките  за  работа  на  
системата  на  училищното  образование  през  учебната  2022-2023 година  в  условията  
COVID 19. 
✓ Оформяне  на  площадка  за  провеждане  на  практически  дейности  по  БДБ  във  вътрешния  
двор. 

Б. Подобрения  във  вътрешната  среда: 
✓ Дългосрочно  планиране  на  дейности  за  подобряване  на  средата, в  която  се  работи  - 
класни  стаи, коридори, фоайета. 
✓ Поддържане  облика  на  класните  стаи  в  училището. Всеки  учител  с  помощта  на  
училищното  ръководство, реализира  дейности  за  подобряване  на  интериора  на  работната  
среда. 
✓ Поддържане  постигнатото  високо  ниво  на  технологично  развитие. Предоставяне  на  
съвременна  техника  за  осъществяване  на  интерактивно  обучение. 

В. Поддържане  на  модерна  ИКТ  среда: 

✓ Участие  в  Националната  програма  „Информационни  и  комуникационни  технологии  
(ИКТ) в  системата  на  училищното  и  предучилищното  образование". 
✓ Използване  на  електронно  образователно  съдържание  за  повишаване  ефективността  на  
учебния  процес. 
✓ Въвеждане  на  иновативни  технологии  в  образованието. 
✓ Съхраняване  и  използване  на  електронно  съдържание  чрез  електронен  дневник  и  
облачни  технологии. 
✓ Използване  на  надеждна  и  гъвкава  ИКТ  инфраструктура  с  цел  управление  на  
административната  дейност. 
✓ Развитие  на  безжичната  инфраструктура  (тип  Wi-Fi свързаност) на  територията  на  
училището. 
✓ Постоянно  поддържане  на  техниката  в  училището  (компютри, таблети, мултимедийни  
проектори  и  дисплеи, телевизори, интерактивна  дъска) за  ефективно  използване  в  учебния  
процес. 


