
 
  

 

Мерки за подобряване качеството на образование 

 в Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле  

през учебната 2019-2020 г. 

 
1. Засилване на взаимодействието с родителите чрез активизиране работата на 

Родителския клуб и включването на родителите в училищните празници и тържества, 

благотворителни инициативи, неформални задължение в учебни часове. 

2. Подобряването четивната грамотност на учениците чрез изпълнението на „Програмата 

за насърчаване и подобряване на грамотността“ в училище и прилагане на добрите 

практики от реализирана програма по проект FIERST на „Еразъм +“ за повишаване на 

четивната грамотност в от I, IV, VI клас. 

3. Провеждане на бинарни уроци от педагогическата колегия, когато урочните единици и 

седмичната натовареност позволява това; 

4. Постоянен обмен на информация между учителите по предмети и учителите в 

ГЦДОУД. 

5. Повишаване на резултатите от обучението по български език и литература чрез 

допълнително обучение по Български език и литература, заложени в Планове за 

допълнително обучение по български език на ученици, за които българският език не е 

майчин и имащи пропуски в знанията си. 

6. Повишаване на резултатите от обучението по математика чрез реализиране на План за 

подобряване и развитие по математика за учениците от прогимназиалния етап. 

7. Прилагане на инициатива на Ученическия парламент за подпомагане на ученици в 

риск от отпадане и със обучителни затруднения „Връстници помагат на връстници“ 

чрез ученици-наставници. 

8. Провеждане на консултации с ученици и родители по график, както и допълнителни 

консултации по учебните предмети, извън задължителните учебни часове по график, 

според Наредбата за приобщаващото образование. 

9. Индивидуална и диференцирана работа с учениците в учебните часове, имащи 

необходимост от подкрепа. 

10. Проследяване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик. 

11. Прилагане на формиращо оценяване. 

12. Прилагане на иновативни и интерактивни методи на обучение. 

13.  Ефективна наставническа дейност на новоназначени млади учители. 

14. Системна работа на целия педагогически състав за намаляване броя на 

безпричинните отсъствия. 

15. Прилагане на добри практики,  придобити от реализирането на обмяна на опит по 

национална програма „Заедно в грижата за ученика“, „Иновации в действие“ и др.; 

16. Прилагане на интерактивни и иновативни методи на обучение. 


