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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ОТ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Област: Достъп до образование и обучение
o Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието
му. Осигурена достъпна архитектурна среда
o Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети,
учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на
ДОС
o Равнище на административно обслужване
o Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на
обучение
o Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой
обучавани – %
Област:
Придобиване на професионална квалификация на учителите
o Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на
образованието и обучението в училището
o Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове
o Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството
o Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване
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o Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие
от общия брой обучавани – %
o Относителен дял на учебните програми ЗИП и СИП, ФУЧ и ИУЧ по
предмети, от общия брой на тези учебни програми – %

o Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на
изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на
квалификация по професия
o Осигурени условия за интерактивно обучение и учене
o Относителен дял на учителите, участвали в различни форми
допълнително и продължаващо обучение, от общия брой учители – %

на

o Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез
мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от
общия брой учители – %
o Относителен дял на отпадналите от училище към постъпилите в началото на
обучението – %
o Организация и планиране на урока
o Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и
компетентностите научениците
o Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията,
уменията и компетентностите, информираността на учениците за тях
o Ритмичност на оценяването
o Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади,
конкурси и др. от общия брой ученици – %
o Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти
o Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“
o Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и
регионално равнище
Област: Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието
му
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o Осигурена достъпна архитектурна среда
o Наличие на материално-техническа база за проведените обучения по
предмети (кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие
с изискванията на ДОС
o Равнище на административно обслужване
o Осигуряване на възможност за обучение в различни форми на обучение (за
проведени обучения)
o Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой
обучавани – % (за проведени обучения)
o Предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и
компетентности на учениците
o Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и
компетентностите на учениците
o Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията,
уменията и компетентностите, информираността на учениците за тях
o Ритмичност на оценяването
o Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади,
конкурси и др. от общия брой ученици – %
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