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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
В СУ „Никола Йонков Вапцаров“ 

I.УВОД 
   С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна 
вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството. 
   Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на 
процесите за управление на качеството.  
    Важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото 
качество.  
    Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на 
СУ „Никола Йонков Вапцаров“, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на 
дейностите, оценяване и внасяне на подобрения. 

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните принципи: 

1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 
2. Автономия и самоуправление; 
3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението; 
4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 
5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри 

педагогически практики; 
6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията; 
7. Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и 

потребностите на заинтересованите страни; 
8. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 
9. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на 

институцията. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите 
и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от 



него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално 
равнище. 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на 
резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и 
съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. 
Измерването на постигнатото качество в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ се осъществява 
ежегодно чрез самооценяване. 

II.РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани 
действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото 
образование и/или обучение в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ и резултатите от него в 
съответствие с държавните образователни стандарти и на действащото 
законодателство. 

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва: 
1. политиката и целите по осигуряване на качеството; 
2. органите за управление на качеството и правомощията им; 
3. правилата за нейното прилагане; 
4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 
5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора в 
съответствие със стратегията за развитие на образователната институция. 

Органи за управлението на качеството са: 
 директорът 
 педагогическият съвет на образователната институция 
 комисия по качество (работна група) 

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в СУ „Никола 
Йонков Вапцаров“ е определена комисия за: 

1. Разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на 
качеството и актуализирането им; 

2. Разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 
3. Разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към 

тях за провеждане на дейностите по самооценяването; 
4. Провеждане на самооценяването; 
5. Изготвяне на доклад от самооценяването до директора. 

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията се 
определят от директора, в зависимост от вида и обема на възложените задачи. В състава 
на комисията може да се включват и външни специалисти. 

Директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“: 
1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането 

на вътрешната система за управление на качеството; 
2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 
3. Определя отговорника (секретаря) по качеството; 
4. Определя състава на комисията или комисиите; 
5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по 

самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите 
мерки в хода на изпълнението му; 

6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за 
провеждане на дейностите по самооценяването; 



7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване 
на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното 
самооценяване; 

8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в училището; 
9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на 

регионалното управление по образованието; 
10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в училището. 

Педагогическият съвет приема: 

1. Мерките за повишаване на качеството на образованието; 
2. Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата 
институция; 

3. Годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 
4. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване. 

Директорът на образователната институция отговаря за функционирането на 
вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди: 

1. Организира изпълнението на следните дейности: 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището; 
 анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието 

на училището; 
 посочване на индивидуалния напредък на всеки обучаем по отношение на 

неговите образователни резултати; 
 посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на 

качеството на предоставяното образование; 
 планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за 

развитие на образователната институция; 
 изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за 

развитие на образователната институция и реализиране на заложените в нея 
цели; 

2. Определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, 
задачите и сроковете за изпълнение; 

3. Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: 
обучаеми, учители, директор и родители; 

4. Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, 
критерии, показатели и инструментите за самооценяване; 

5. Утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който 
съдържа: 

 информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията 
през периода на самооценяването; 

 данни за използваните инструменти при самооценяването; 
 данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от 

предходното самооценяване; 
 анализ на резултатите от самооценяването; 
 предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с 

цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за 
срокове за тяхното изпълнение.  



Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за 
действие към стратегията за развитието на образователната институция. 

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството са 
разработени от комисия по качеството (работна група) и се приемат от педагогически 
съвет. Те включват: 

1. Правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на 
качеството, Правилник на комисията по качество (работна група) и процедури; 

2. Реда за организиране и провеждане на самооценяването е регламентирано в 
Стратегията на развитие и Правилника за дейността на Комисията по качество 
(работна група) и Наръчника за самооценка; 

3. Реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното 
самооценяване е регламентирано със заповед на директора и процедура за 
документална обезпеченост и документи по СУК (Система за управление на 
качеството); 

4. Взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите 
заинтересовани страни за осигуряване на качеството е регламентирано в план за 
работа със заинтересованите страни и комуникационен план; 

5. Начина за информиране на обществеността за получените резултати от 
проведеното самооценяване в училище е регламентирано в комуникационния 
план и в съответствие с имиджовата политика на образователната институция.. 

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по 
критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към 
тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им. 

План-графикът се приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора на 
образователната институция в началото на всяка учебна година. 

При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки, въз основа на 
процедура за коригиращи мерки, за изпълнение на годишния план-график. След 
утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им. 

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО 

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява 
от образователната институция чрез прилагането на процедури по критерии и 
съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването 
с изготвен Наръчник за самооценяването. 

Самооценяването е процес, регламентиран в Наръчника по самооценяването, на 
изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез 
дейности, процедури и критерии, определени от образователната институция. Периодът 
за самооценяване за образователната институция е заложена в Наредба 16. 
Самооценяването се извършва от комисия определена от директора.. 

Самооценяването в образователната институция се извършва по предварително 
определени критерии и показатели към тях. Самооценяването се провежда по 
процедури, утвърдени от педагогически съвет и директор. 

Критериите може да се групират по следните области на оценяване: 

1. Област 1. Управлението на институцията.  



Подобласт 1.1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за 
повишаване на качеството на образователния процес.  

Критерии, свързани с  

Финансови ресурси   

Материални ресурси  

Човешки ресурси  

Спазване на приложими ДОС  

 

Подобласт 1.2 Лидерство, стратегии и планиране.  

Критерии, свързани с 

Ръководството (компетентност, демонстриране на ангажираност, спазване на 

нормативните изисквания) 

Ефективност на планирането  

Ефективност на мониторинга и постигането на целите  

Предприети действия и постижения по отношение на организационното 

развитие.  

Спазване на приложими ДОС 

 

Подобласт 1.3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.  

Критерии, свързани с 

Определянето на заинтересованите страни и изпълнение на „задълженията за 

спазване“ 

Обмена на информация  

Форми на сътрудничество  

Ефективност на работата на Обществения съвет  

Получени жалби/похвали  

Спазване на приложими ДОС 

Област 2. Образователния процес  

Подобласт 2.1. Обучение, възпитание, социализация и резултатите от тях.  

Критерии, свързани с 



Образователния процес (постижения на учениците в сравнение със средните за 

страната стойности – по основни предмети, по класове), други…  

Отсъствия, поведение на учениците, отношение на учебниците към учебния 

процес  

Качество на преподаването – планиране на учебния материал и уроците, 

управление на работата в час, връзка „учител-ученик“, оценяване и обратна 

връзка.  

Предприети мерки и постижения относно проследяване и подобряване на 

индивидуалния напредък на всяко дете и ученик.  

Получени жалби/похвали 

Постигане на целите за качеството на образователния процес 

Спазване на приложими ДОС 

 

Подобласт 2.2. Подкрепа на деца със СОП.  

Критерии, свързани с 

Предприемани мерки 

Постижения на децата със СОП  

Спазване на приложими ДОС 

 

Подобласт 2.3. Превенция срещу отпадане от системата на образованието.  

Критерии, свързани с 

Предприемани мерки 

Статистика на постиженията   

Спазване на приложими ДОС 

 

Показателите по всеки критерий са количествени и/или качествени и определят 
равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като 
максималния общ брой точки по всички критерии е 100. Максималния брой точки за 
всеки критерий се разпределя по показатели в три равнища на оценяване. Постигнатото 
качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените 
точки по всички критерии. Точките се приравняват към процентни показатели и се 
оценяват на база Наредба 12 

Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните количествени и 
качествени равнища:   



от 0 до 39 точки – ниско 
от 40 до 69 точки – средно 
от 70 до 100 точки – високо 

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на 
образователната институция. Те са описани в Наръчник за самооценка на 
образователната институция.  За проведеното самооценяване Комисията по качеството 
е изготвил годишен доклад. Към доклада се прилагат графики, таблици, статистическа 
информация и др. информационни материали. Докладът от самооценяването и 
набрания по плана доказателствен материал се утвърждава от директора преди края на 
учебната година. Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в 
образователната институция се приемат от Педагогическия съвет и се утвърждават от 
директора на образователната институция. 

IV.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

За осигуряване на качеството по отношение на връзки и проучване на заинтересованите 
лица в образователната институция се осъществяват методическо подпомагане и 
мониторинг най-малко четири пъти в годината. Методическото подпомагане за 
разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството 
включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри 
педагогически практики. 

VI.ФИНАНСИРАНЕ 

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 
качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по 
формула и от собствени приходи; 

Образователната институция може да ползва и други източници на финансиране – 
спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.  и е заложено в 
СФУК. 

Мерките са приети на заседание на ПС с протокол №9 от 05.09.2022г. 

и са утвърдени от Директора със Заповед   № 626/05.09.2022г. 

Приложение 

  



Към Мерки за повишаване качеството на образование-планиране  2022/2023г. 

Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

1. Диагностика 

и качествен  

анализ на 

постигнатите 

от учениците 

знания, умения 

и отношения 

във връзка с 

конкретно 

учебно 

съдържание. 
 

Използване в обучението и 

оценяването на учениците 

от пети до седми клас на 

задачи в съответствие с 

формата на НВО – задачи с 

избираем отговор, задачи с 

кратък свободен отговор и 

задачи с разширен свободен 

отговор. 

Среден брой проведени писмени 

изпитвания в V -XII клас по 

графика за контролни и класни 

работи и по формата на НВО. 

 

5 кл. 

6 кл.  

7 кл. -  

През 1-ви срок по 3 

-входно 

-контролна работа 

-класна работа 

През 2-ви срок по 3 

-контролна работа 

-класна работа 

-контролна работа 

 

Анализ на резултатите по 

отношение на постигане на 

очакваните резултати по 

задачи в темите за писмени 

изпитвания. 

Изготвен анализ на резултатите 

от входно равнище, класна 

работа №1 и класна работа №2 

Брой ученици, получили оценка 

„Слаб 2“ на входно равнище на 

класна работа №1 и класна 

работа №2. 

Брой ученици на поправителен 

изпит.2 

Изготвен анализ на 

резултатите  

За 5кл. -/ за всяка паралелка/ 

съответно за входно ниво, 

кл.раб №1, кл.раб.№2 

За 6кл. –по 4 броя 

За 7кл. – по 5 броя 

Брой ученици /от 5 до7кл./, 

получили оценка „Слаб 2“ 

на: 

1. Входно ниво      51 

2. Кл.работа №1     44 

3. Кл.работа №2     34 

4. На поправителни 

изпити                 

 

 

 

На базата на изготвените 

анализи за всяка 

паралелка се установи 

различна степен на 

покриване на ДОС, като 

на поправителен изпит 

останаха 2 ученика, 

които не покриват 

минималните 

изисквания. 

2.Компенсиране 

на установените 

пропуски на 

Допълнителна работа с 

учениците с установени 

пропуски по математика 

1. Брой ученици, получили 

оценка „Слаб 2“, участвали в 

консултации след: 

Брой ученици, получили 

оценка „Слаб 2“, участвали 

в консултации след: 

        В следствие на 

установените пропуски 

във вх.контрол и във 



Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

учениците чрез 

установяване 

нивото на 

съответните 

знания, умения и 

отношения по 

конкретно 

учебно 

съдържание. 

(консултации, часове за 

самоподготовка в групи за 

целодневна организация на 

учебния ден и др.) 

1.1. Входно ниво 

1.2.Класна работа №1 

1.3.Класна работа №2 

2. Брой ученици, получили 

оценка  „Слаб 2“ на входното 

равнище, които участват в 

групи за ЦОУД 

Брой ученици, получили 

оценка  „Слаб 2“ на входното 

равнище, които участват в 

групи с обучителни 

затруднения по математика по 

проект „Твоят час“  
 

 Входно ниво съответно за  

5 кл – 16 

6 кл – 13 

7 кл – 12 

Класна работа №1 

5 кл – 14 

6 кл – 18 

7 кл – 12 

Класна работа №2 

5 кл – 16 

6 кл – 11 

7 кл – 7 

Участващи в групи за 

ЦОУД 

5 кл – 6 

6 кл – 6 

7 кл – 5 

 

 

 

 

 

 

връзка с получените 

„Мерки за подобр ...“ от 

РУО се проведе 

заседание на МО/ 

Протокол №2/ с цел 

предприемане на 

конкретни действия за 

преодоляване на 

констатираните 

пропуски.  

На видно място се 

постави график за работа 

на преподавателите по 

математика с 

присъствените часове за 

всеки работен ден, 

положени са усилия 

учениците да бъдат 

включени в ЦОУД, 

използваше се помощта 

на ресурсен учител. 

В началото на втори срок 

всеки преподавател от 

обединението проведе 

допълнителна 

десетчасова 

индивидуална работа по 

програма с учениците 

получили двойки за 

първи срок 

 



Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

Индивидуална или групова 

работа с учениците за 

развиване на четивна и 

математическа грамотност 

и осъществяване на между 

предметни връзки 

Брой обхванати ученици по 

чл.27 от Наредбата за 

приобщаващо образование  

 

5 кл. – 34 

6 кл. -  30 

7 кл. -  43  

Включени са ученици 

присъствали на:   

-консултации за 

преодоляване на 

обучителни затруднения 

-консултации в помощ 

на ученици за явяване 

на Олимпиада, 

математическо 

състезание, подготовка 

за НВО 

3. Създаване на 

условия за 

повишаване на 

познавателния 

интерес и 

мотивацията на 

учениците за 

учене 

Използване на методи, 

форми и средства за 

обучение и оценяване: 

- практико - приложни 

задачи; 

- проектно-ориентирано 

обучение; 

- използване на динамичен 

софтуер или електронна 

платформа; 

- изследователски и 

проблемен подход в 

обучението; 

- групова и екипна работа; 

- игрови подход; 

- позитивно и стимулиращо 

оценяване напредъка на 

учениците; 

- формиране на умения за 

взаимно оценяване и 

Използване на практико-

приложни задачи по теми от 

учебната програма; 

Използване на проектно-

ориентирано обучение;  

Използване на динамичен 

софтуер и/или електронна 

платформа; 

Използване изследователски и 

проблемен подход в 

обучението; 

Използване на групова и екипна 

работа; 

Начини за позитивно и 

стимулиращо оценяване 

напредъка на учениците; 

Начини за формиране на умения 

за взаимно оценяване и 

самооценяване в процеса на 

обучение. 

Използване на практико-

приложни задачи по теми 

Използване на проектно-

ориентирано обучение 

Използване на динамичен 

софтуер- Geo Gebra, 

GeoNext 

Използване на изследо- 

вателски и проблемен 

подход в обучението и 

използване на групова и 

екипна работа при 

измерване на площ и обем 

/на кабинета, игрището и 

др./ , при изготвяне на 

таблици, скали за 

оценяване, при работа по 

проект и др. 

Начини за позитивно и 

стимулиращо оценяване 

напредъка на учениците; 

Все още има резерви за 

повишаване 

използването на 

проектно-ориентирано 

обучение, 

разнообразяване на 

работа с динамичен 

софтуер  

 



Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

самооценяване в процеса на  

обучение. 

Начини за формиране на 

умения за взаимно 

оценяване и самооценяване 

в процеса на обучение. 

Стимулиране интереса на 

учениците към участие в 

извънкласни и извън 

училищни форми 

(математически състезания, 

празници на математиката, 

занимания по интереси, 

изработване на 

математически табла, 

презентации с биографии 

на известни математици и 

др.) 

Брой общински състезания/ 

мероприятия по математика 

(ако има организирани в 

общината); 

Брой организирани прояви по 

проект „Твоят час“; 

Брой организирани празници на 

математиката; 

Брой изработени табла; 

Брой изработени макети/ 

модели; 

Брой изработени презентации от 

ученици 

Участие на общински кръг 

на олимпиада по 

математика 

5 кл – 20 

6 кл. – 8 

7 кл. – 10 

Участие в областен кръг на 

„Европейско Кенгуру“ - 

Брой организирани прояви 

по проект „Твоят час“ –  

Брой организирани праз- 

ници на математиката-4 

Брой изработени табла -10 

Изработени макети/ модели 

по темите свързани с 

геометрични фигури и тела 

от преобладаващ брой 

ученици 

Брой изработени презен- 

тации от ученици -2 

 

Класирани за областен 

кръг от олимпиади - 2  

Изработени презентации 

на тема  “Златното 

сечение” и 

“Уравненията - 

приложение” 

Обогатяване на материално 

– техническата база с 

подходящи дидактически 

средства и математическа 

литература. 

Брой дидактически средства и 

литература по математика, 

закупени със средства от 

бюджета на училището 

Комплект чертожни 

инструменти 

Сборници „Задачи и тестове 

за НВО“ 7 кл  

  

 

4. Обмен на 

добри практики 

за повишаване 

Представяне на ефективни 

модели за обучение  по 

предмета.  

Брой представяния Средно по 5 за клас При подготовка за 

писмени изпитвания, 

онлайн попълване на 



Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

квалификацията 

на учителите 

Използване на ИКТ за 

подготовка на уроци по 

математика 

Използване на ИКТ в уроците по 

математика 

тестове, за извличане на 

информация по време на 

час, за работа по проект 

и групова работа 

Популяризиране на добри 

практики.  

Брой участия на учителите по 

математика в провеждане и 

наблюдение на открити уроци   

1 открит урок – 

“Неравенства” в 7клас 

,представен от Елена Точева 

Редовни срещи в МО за 

обсъждане на добри 

практики 

Участие на учителите по 

математика в 

квалификационни форми за 

повишаване на 

методическата  компетент- 

ност по предмета.  

Брой учители, участвали в 

квалификационни форми за 

повишаване на методическата 

компетентност по предмета 

Брой обучения 

Брой учители, участвали в 

квалификационни форми за 

повишаване на методи- 

ческата компетентност по 

предмета - 2 

 

Недостатъчно участие  в 

обучителни програми за 

повишаване на мето- 

дическата компетент- 

ност 

Методическа подкрепа на 

млади и/или новоназначени 

учители с акценти върху 

нормативната уредба, 

наставничество, дейностите 

в урока по математика, 

оценяването и др.  

Политика на училището за 

подкрепа на учителите по 

математика: 

- подкрепа на учители с малък 

педагогически опит; 

- назначен учител – наставник 

по математика; 

- проведени дейности за 

запознаване с нормативна 

уредба; 

- изградена база данни с изпитни 

материали по математика; 

- изградена база данни с 

дидактически материали, 

подпомагащи урочната дейност 

на учителя по математика 

Изградена база данни с 

дидактически материали, 

подпомагащи урочната 

дейност на учителя по 

математика  

Всички преподаватели 

са старши учители 

Базата данни е в 

електронен и хартиен 

вариант  

 

5. 

Взаимодеиствие 

Включване на родителската 

общност в училищния 

Брой проведени съвместни 

срещи по проблема 

Родителски срещи свързани 

с обучението на учениците, 

Проведени са и редовни 

срещи с родители в 



Мерки Дейности Индикатор Крайна стойност 
Анализ на крайната 

стойност 

с родители и 

институции. 

живот за решаване на 

проблеми в класа, свързани 

с обучението на учениците, 

както и с мотивацията за 

явяване на допълнителния 

модул на НВО  

както и с мотивацията за 

явяване на допълнителния 

модул на НВО  по 2 за 

паралелки 5 и 6 кл. и по 5 за 

7 клас 

часовете за консултации 

с родителите. 

Участие на родители в 

часове по математика в 

организирани дни на 

отворените врати.  

Брой часове 

  

  

Участие в национални 

програми и проекти, 

насочени към повишаване 

на резултатите от 

обучението по математика   

Брой групи по математик с 

ученици от V до VII клас: 

- с обучителни затруднения 

- по интереси 

Групи за факултативна 

подготовка в 7 клас     -    

3 групи 

 

 

             

7НВО(БЕЛ) Да се използват пълноценно възможностите на часовете по ИУЧ и ФУЧ, и работа по проекти 

Необходими са повече часове за упражнение и за преговор, включително на материала от  предходните учебни години 

7НВО(М) Планирани мерки и конкретни подкрепящи политики за преодоляване на дефицитите и запазване на 

постиженията: 
 

Мерки: 

 Стимулиране на мисленето и активността в часовете за усвояване на необходимите умения чрез използване различни ресурси; 

 Поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация; 

 Овладяване на техники за работа и анализиране ,за работа с текст и данни; 

 Мотивиране на учениците да  посещават часовете за консултации; 

 Планиране на индивидуална и групова работа с тези , които срещат затруднения; 

 Системен контрол; 



 Повече упражнения в клас  и домашна работа; 

 Участие в проекти; 

 Постоянна проверка с цел преодоляване на пропуските в специфичните за всеки клас области; 

 Повече уроци за практическа работа; 

 Работа с интерактивни методи за обучение за провокиране на творческото мислене на учениците; 

 Постоянна връзка с родителите; 

 Усървършенстване на урочната работа; 

 Провеждане на задължителна индивидуална работа с напреднали ученици; 

 Запознаване с показателите за наличието на евентуален риск от появата на трудност в обучението:речников дефицит,неадекватно 

познание,липса или слабо познание за значението на термините и грешните недостатъчни умения за разбиране и различаване на 

заложени в текста идея,обяснение и др.т.е. осмисляне на съдържанието ,обработка на данни,затруднения при диферинциране и 

определяне на важната информация,проблеми при запомняне и възпроизвеждане на вербална информация; 

 

Индикатор за повишаване на резултатите: 

 

 Планиран междинен контрол 

 Изходно ниво 

 Пробен вариант на НВО 

 
 

 

  


