МЕРКИ
ЗА ПОВИШАВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020-2021 ГОДИНА

Приети с Решение на Педагогическия съвет взето с протокол № 9 от 02.09.2020 г.
и утвърдени със Заповед на директора № РД-10-715/02.09.2020 г.

I.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

През 2020-2021 учебна година в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец се
обучават 303 деца и ученици. От тях 21 деца в подготвителна група, 112 ученика в начален
етап, 126 в прогимназиален и 43 в първи гимназиален етап. Етническият състав на учениците
е – 23% българи, 65% роми и 12% турци.
Училището е средищно за селата Калековец, Крислово и Динк и осигурява целодневно
обучение за 100% от децата в подготвителна група и за 64% от учениците в начален и
прогимназиален етап..
Анализът на цифровите данни при тригодишна ретроспекция показва, че при завършване
на средно образование резултатите от обучението на учениците са в устойчива тенденция в
долната половина на оценка „добър“ /между 3,50 и 4,00/. Оценките, получени по предметите
Български език и литература и математика, по които учениците се явяват и на Национално
външно оценяване са около и малко над добър 3,50, като се наблюдава относителна близост
между резултатите по двата предмета. При провеждането на националните външни
оценявания през последните три години СУ „Свети свети Кирил и Методий“ се нарежда между
103 и 114 място от общо 140 училища в областта.
СРЕДЕН УСПЕХ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

2016-2017

2017-2018

2018-2019

3,63
3,95
3,55
3,57
3,57
3,94
3,90
3,62
3,72
4,45
4,35
4,35
4,02

3,48
3,47
3,45
3,45
3,37
3,28
3,97
3,18
3,64
4,32
4,42
4,28
4,18

3,68
3,88
3,63
3,45
3,55
3,92
3,94
4,08
3,71
4,50
4,17
4,25
4,05

Български език и литература
Чужд език - английски/немски
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – IV КЛАС
УЧЕБНА
ЧОВЕКЪТ И
ЧОВЕКЪТ И
БЕЛ МАТЕМАТИКА
ГОДИНА
ПРИРОДАТА
ОБЩЕСТВОТО
2016-2017*
68,9
67,5
77,5
74,25
2017-2018
21,24
23,34
24,73
26,17
2018-2019
13,83
11,71
11,82
11,26
2019-2020**
*различието в резултатите за 2016-2017 учебна година и следващите години се
дължи на промяна в методиката на оценяване при провеждането на НВО в IV клас.
** За 2019-2020 уч. год. не е проведено НВО в IV клас.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VII КЛАС
УЧЕБНА
ГОДИНА
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

ЗА УЧИЛИЩЕ
БЕЛ МАТЕМАТИКА
19,50
17,32
23,14
16,34
24,47
17,05
21,90
22,00

ЗА ОБЛАСТТА
БЕЛ
МАТ
48,25
33,38
32,27
29,72
52,65
34,66
51,50
36,70

ЗА СТРАНАТА
БЕЛ
МАТ
34,47
28,05
32,25
30,34
53,06
33,62
51,06
36,33

При анализа на резултатите от НВО в VII клас се наблюдава отчетлива връзка между
по-високия успех и по-големия процент българчета за съответната година.
От друга страна нивото на усвояване на учебния материал от учениците от малцинствен
произход е в пряка зависимост от нивото на базово ограмотяване и количеството на
положените в тази посока усилия. Ето защо в училището обръщаме особено внимание на
засиленото обучение по български език и литература в начален етап и на дейността на
училищната библиотека.
През 2018-2019 учебна година 55 ученика взеха участие в общинските кръгове на
олимпиадите по български език и литература - 17, история и цивилизация - 17, география и
икономика - 15 и биология и здравно образование - 6.
От тях 11 ученика се класираха и взеха участие на областните кръгове на олимпиадите
по география и икономика - 6 и по български език и литература - 5.
През 2019-2020 учебна година поради наложената карантина ученици от СУ - с.
Калековец не взеха участие в ученическите олимпиади и състезания.
През предходната учебна година в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Калековец
бяха сформирани 8 кръжочни групи за провеждане на извънкласни дейности, в които взеха
участие общо 129 ученика. Извънкласните дейности бяха организирани като кръжоци и
клубове по: DJ и озвучаване, футбол, изобразително изкуство, интердисциплинарен кръжок
„Аз обичам България“, приложно изкуство, аеробика, християнски ценности и технологии.
Новата концепция в ЗПУО изисква положителни промени в следните области:
-

Образователна среда – изграждане на толерантна, здравословна и сигурна

образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; практическа насоченост на
обучението; привлекателни извънкласни дейности за постигане на позитивно отношение към
учебния процес; измерими образователни резултати
-

Педагогически

специалисти

–

регулярно

повишаване

квалификацията

на

педагогическите специалисти; обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики
-

Мониторинг – регулярен контрол на планираните дейности и отчетените резултати.
II.

ОБЕКТ

-

Учениците, обучаващи се в училището

-

Учителите, преподаващи по съответните учебни предмети

-

Училищната институция
III. ОСНОВНА ЦЕЛ

Повишаване качеството на образованието в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Калековец с
цел придобиване на знания, умения, компетентности, подготвящи учениците за живота и
реална професионална реализация.
В отговор на поставените изисквания за повишаване качеството на образованието в СУ
„Св.св. Кирил и Методий“, с. Калековец, през учебната 2020 – 2021 година чрез анализ, оценка,
планиране и мониторинг, насочва усилията си към система от мерки за повишаване качеството
на образованието в следните ключови области:
-

Ученици

-

Учители

-

Класна стая

-

Училищна среда

-

Заинтересовани страни

-

Мониторинг
МЕРКИ ЗА ПОВИШВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ключови
области

Ученици

Учители

Класна стая

Училищна
среда

Мерки
Засилване на мотивацията на
учениците за активното им участие в
учебния процес, чрез включването им
в привлекателни извънкласни дейности
(културни, спортни, туристически).
Активно участие на учениците в
традиционни училищни тържества и
празници с обществена значимост.
Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти чрез
участието им в обучения и обмяна на
опит и споделяне на добри практики.
Прилагане на техники, стратегии и
методи на преподаване и учене, които
поставят ученика в активна позиция.
Анализ на резултатите от входно,
междинно и изходно ниво; анализ на
резултатите от НВО в IV, VII, X клас и
съответствието им с годишните
оценки.
Извършване на дейности за получаване
на обратна връзка при обучението в
класната стая с цел установяване
степента на разбирането.
Изграждане на умения у учениците за
самооценяване чрез използване на
адекватни критерии и показатели.
Осигуряване на приобщаващо
образование на децата и учениците в
училищното образование и
реализиране на дейности за
предоставяне на подкрепа (обща и
допълнителна) за личностно развитие
на децата и учениците.
Създаване на условия за консултиране
на ученици по учебни предмети чрез
ранно оценяване на потребностите и
превенция на обучителните
затруднения
Създаване на условия за включване на
учениците в олимпиади, състезания,
конкурси и др.
Модернизация на физическата среда,
библиотечното и информационно
осигуряване
Превенция на училищния тормоз,
проблемното поведение и подобряване
дисциплината на учениците.
Осигуряване на възможности за
консултиране на ученици и родители
по проблеми, свързани с поведение,

Отговорник

Срок

Учители, учители
в ГЦОУД

15.09.2020 –
30.06.2021

Учители, учители
в ГЦОУД

според
утвърдения
график
15.09.2020 –
30.06.2021

Директор, ЗДУД

Учители, учители
в ГЦОУД

15.09.2020 –
30.06.2021

Учители, ЗДУД

ПС юли 2021

Учители, учители
в ГЦОУД

15.09.2020 –
30.06.2021

Учители, учители
в ГЦОУД

15.09.2020 –
30.06.2021

ЗДУД,
Педагогически
съветник, екипи

15.09.2020 –
30.06.2021

Учители, учители
в ГЦОУД

15.09.2020 –
30.06.2021

Педагогически
специалисти

15.09.2020 –
30.06.2021

Директор

15.09.2020 –
30.06.2021

Класни
ръководители и
Педагогически
съветник
Педагогически
специалисти

15.09.2020 –
30.06.2021

взаимоотношения, личностноинтелектуално развитие.
Публичност и популяризиране на
постиженията на учениците
Създаване на условия за безопасна и
здравословна училищна среда

Учители и учители 15.09.2020 –
в ГЦОУД
30.06.2021
Директор,
Медицинско лице
Директор, ЗДУД,
Педагогически
специалисти

Създаване на условия за активно и
демократично функциониране на
Обществен съвет, родителски съвети
на ниво паралелка
сътрудничество и комуникация между
преките участници в училищното
образование за осугиряване на
позитивен климат, загриженост и
партньорство.
Осъществяване на партньорство с ТИЗ, Директор, ЗДУД,
Заинтересовани
„Уилям Хюз – България“, институции
Педагогически
страни
в системата на предучилищното и
съветник
училищното образование,
териториалните органи на
изпълнителната власт, органи за
местно управление, Агенцията за
закрила на детето и структурите на
полицията, читалища,
неправителствени организации,
работодатели на територията на общ.
Марица, осигуряващи учебна практика.
Ефективен текущ контрол

Директор, ЗДУД

Мониторинг

15.09.2020 –
30.06.2021
15.09.2020 –
30.06.2021

15.09.2020 –
30.06.2021

В
съответствие
с плана за
контролна
дейност на
директора и
на ЗДУД

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калековец
1. Ученици
1.1.

Брой ученици включени в извънкласни дейности.

2. Учители
2.1.Брой педагогически специалисти, повишили квалификацията си и прилагащи
наученото в класната стая;
2.2. Брой уроци, представящи техники, стратегии и методи на преподаване и учене,
поставящи ученика в активна позиция;
2.3. Брой номинирани/наградени педагогически специалисти
3. Класна стая
3.1.Брой класни стаи с обособени зони с различни функции и за различни дейности
3.2. Повишен среден успех на учениците от съответната паралелка

3.3.Повишени резултати от Национално външно оценяване

4.

Училищна среда
4.1. Брой ученици, подобрили образователните си резултатите в резултата на работата
на екипите за обща подкрепа;
4.2. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН
и състезания и конкурси от календара на МОН;
4.3. Брой проведени инициативи, свързани с превенцията на училищния тормоз,
проблемното поведение и

подкрепа на гражданско, здравно, екологично и

интеркултурно образование.
5. Заинтересовани страни
5.1. Сформиран и действащ Обществен съвет
5.2. Сформирани и действащи родителски съвети
5.3. Брой осъществени партньорства със средни училища, институции в системата на
предучилищното

и

училищното

образование,

териториалните

органи

на

изпълнителната власт, органи за местно управление, Агенцията за закрила на детето
и структурите на полицията, читалища, неправителствени организации и др.
6. Мониторинг - Брой планирани и проведени проверки от директор, ЗДУД

