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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Програмата за повишаване на качеството на предлаганото образование в ЧПГ „Едмънд Бърк“- Пловдив и се 

основа на закона за предучилищното и училищното образование, ДОС. 

 

ВИЗИЯ: 

 

ЧПГ „Едмънд Бърк“-Пловдив да бъде признато като училище, предоставящо качествена подготовка в 

областта на образованието и ползващо се с доверието на обществеността. 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Нашата цел е да подготвяме учениците през целия живот, като предоставяме качествено образование, 

отговарящо на световните тенденции. Качественото образование дава възможност на младите хора за по – 

добра реализация и конкурентноспособност, както и лична удовлетвореност. Възпитателната дейност 

изгражда у учениците съпричастност към проблемите, както на училището, така и на обществото. 

 

Приоритетно направление 1. 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование 

Приоритетно направление 2. 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите 

Приоритетно направление 3 

Удовлетворяне на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици 

Приоритетно направление 4 

Взаимодействие с родителската общност и училищното настоятелство 

Приоритетно направление 5 

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците 

Приоритетно направление 6 

Участие в национални и европейски програми и проекти 

Приоритетно направление 7 

Подобрение във външната и вътрешната среда на училището 

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИ 

 

Приоритетно направление 1 

 

Повишаване качеството на образованието Цели: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

 Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 

 Разширяване и стимулирана на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и 

патриотизъм, здравно и екологично образование, потребителска култура, физическа активност и спорт. 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

 По – широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение. 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване на нивото на 

познавателните умения, ориентирани към различни форми и начини за практическо прилагане на 

учебното съдържание и овладяване на компетентности. 

● Акцент върху грамотността (български език и математика) 

● Предоставяне на условия за изяви на учениците 



● Диференциация на обучението в посока на желания и възможности на обучението по 

следните основни направления – математика, български език и литература, чужди езици, 

информационни технологии и спорт. 

 Повишаване качеството на публичните изяви на учениците. 

 Повиване качеството и ефективността върху подрастващите. 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. 

 Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на 

ученици. 

 Извършване на перспективен прием за ученици. 

 Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, 

свързани с повишаване на 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 педагогически методи и форми на преподаване на учебния материал. 

 Извършване на ефективни диференцирана работа на учениците с намалена успеваемост. 

 Успешно въвеждане на новите учебни програми 

 

Стриктно спазване на изисквания: 

 За безопасност на труда и правилна за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с 

образованието, опазване на живота и здравето на учениците. 

 За превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал. 

 За здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

 

Засилване взаимодействието с родители, училищната и извънучилищната общност. Използване на 

създадени мултимедийни материали. 

Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и 

личностното им развитие. 

 

Приоритетно направление 2 

Развитие на системата за поддържане и повишаване на квалификацията на учителите Цели: 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 

работещи в училището. 

 Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск. 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

 Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация 

на всеки учител или възпитател. 

 Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 

 Подкрепа за учители работещи с надарени ученици. 

 Обмен на информация и съобщения чрез имейл. 

 Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионално ниво. 

 Квалификация на учители за работа с ученици в риск от отпадане. 

 Допълнително материално стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна 

заплата. 

Приоритетно направление 3 



Осигуряване на равен достъп до качествено образование 

 

Цели: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование 

 Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека 

 Обучение за работа с ученици от уязвимите групи 

 Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество 

образование. 

 Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и възможност 

за пълноценна социална реализация. 

 

Действия приети за постигане на целите: 

 

 Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение 

 Работа с деца със специални образователни потребности 

 Издигане равнището на езикова подготовка 

 Развиване на достъпност до новите информационни технологии 

 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците 

 

Приоритетно направление 4 

 

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици Цели: 

 Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности 

 Създаване на условие за приемственост между различните класове и степени 

 Развиване ефективността на връзката учител – родител 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

 Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни форми, ИУЧ, 

ФУЧ. 

 Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет на всички класни стаи и 

административни стаи и кабинети на училището. 

 

Приоритетно направление 5 Взаимодействие с 

родителската общност Цели: 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им 

 Развиване на конструктивна комуникация с родителската общност в съответствие с ЗУОП. 

 Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост. 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

 

 Повишаване на уменията за работа с родители. 

 Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите родители. 

 Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родители за: 



 Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно 

време или в друго време удобно за двете страни.; 

 Да участват в родителските срещи; 

 Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището; 

 Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

 Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист; 

 Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за дейността 

на училището; 

 Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или Директора; 

 Намиране на нови форми за общуване; 

 Правата на родителя в процедура по налагане на наказания; 

 Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на 

наказания на ученик; 

 

 Стриктно спазване на графика за консултации и приемно време. 

 Педагогическата колегия периодично и своевременно да представи информация: 

 За успеха и развитието на учениците в образователно – възпитателни процес; 

 За спазване на училищната дисциплина; 

 Уменията за общуване с учениците и учителите; 

 

Приоритетно направление 6 

 

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците Цели: 

 Създаване на условия за активна извънкласна дейност на учениците. 

 Привличане и мотивиране на учениците в извънкласни дейности 

 Развиване на усъвършенстване работата на клубове по интереси /при спускане проекти от МОН/ 

 Популяризиране постиженията на учениците и учителите 

 

Дейсвия предприети за постигане на целите: 

 Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно – възпитателна работа, свързана с училищни, извънучилищни мероприятия и 

дейности: 

 Състезания, екскурзии с учебно – възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни 

дейсности 

 Отбелязване на тържествени събития и ритуали на от националния календар ; 

 Участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания ; 

 Осъществяване на извънкасни и извънучилищени дейности, които спомагат за по – добрата 

организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците. 

 Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия . 

 Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади. 

 Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

ангажиране не свободното им време. 



Приоритетно направление7 

 

Участие в национални и европейски програми и проекти Цели: 

 Участие на училищната общност с проекти по национални програми обявени от МОН 

 Участие на училищната общност по европейски образователни, културни и 

инвестиционни програми на Центъра за човешките ресурси и Структурните фондове. 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

 

● Кандидатстване с проектни предложения към национални програми от МОН, които биха подпомогнали 

развитието на училището. 

● Търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти. 

● Подаване на проектни предложение по програма Еразъм +. 

 

Приоритетно направление 8 

 

Подобрение във външната и вътрешната среда на училището Цели: 

 

● Създаване на условия за активна образователно – възпитателна дейност у учениците. 

● Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

● Естетизация на околната среда. 

● Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, подобряване 

на учебната материална база. 

 

Действия предприети за постигане на целите: 

 

● Подобрения във външната среда: 

 Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 

 Поддръжка на зелените площи. 

 Оформяне на училищния двор. 

● Подобрение във вътрешната среда: 

 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи 

– кабинет, класна стая, физкултурен салон, коридори и фоайета; 

 Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с 

помощта на училищното ръководство и родителския актив реализират дейности за 

подобряване на работната среда. 

 Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е 

изпреварващо предоставяне на учители на най – модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение. 

● Поддържане на модерна ИКТ среда: 

 Развитие на благоприятна среда за използване на електронно образователно съдържание. 

 Въвеждане на иновативни технологии в образованието. 

 Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

 Постоянно поддържане на компютърната зала в училището ( компютри, 

терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по – активното навлизане на технологии в 

учебния процес. 


