Гимназия с преподаване на чужди езици“Симеон Радев”
- гр. Перник
2304 Перник, ул.”Бл.Гебрев” 17; тел./факс: 076/ 67 01 40; 67 01 20; GSM: 0879 168 982
www.simeonradev.org; e-mail:gp4e@mail.bg

Утвърдил,

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
през учебната 2018/ 2019г

Тези мерки са изработени на основание чл.5, ал.1 и чл.263, ал.1т.7 от ЗПУО,
съобразно показателите, условията и реда за измерване на постигнатото
качество и като продължение на мерките, разработени за 2017/2018г, следвайки
Стратегията за развитие на ГПЧЕ „Симеон Радев” за периода 2016 - 2020г.
С тях се цели непрекъснатото подобряване на условията и реда за разработване
на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на
образованието.
Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за
усъвършенстване на процесите за управление на качеството и пряко
кореспондират с областите, показателите и критериите за самооценяване.

1. Мерки, насочени към училищната институция
Подобряване на материално-техническата база на училището:
➢ Създаване на кабинет по БЕЛ, оборудван със съвременна ИКТ среда;
Срок: 14.09.2018г
Отг: Зам. Директори УД
➢ Подмяна на осветлението и осигуряване на мултимедия в класните стаи
на 8 - те класове;
Срок: 10.09.2018г
Отг: Ж. Йорданова, А. Владимирова
➢ Основен ремонт на покрива.
Срок: 22.09.2018г
Отг: Директор
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2. Мерки, насочени към учениците
Повишаване образователните резултати на учениците
Допълнителна работа за ученици със системни пропуски в усвояване на учебния
материал, в т.ч.:
➢ консултации;
Срок: ежемесечно
Отг: М. Танева - гл.учител БЕЛ
➢ индивидуални домашни работи;
Срок: ежемесечно
Отг: Анг. Страхилова
➢ срещи с родителите;
Срок: при необходимост
Отг: Педагогически съветник
➢ включване на учениците с обучителни затруднения в проекти на МОН
за извънкласни дейности
Срок: до края на уч. година
Отг: Директор
Надграждане на знания и умения
Развиване възможностите на учениците с изявени способности чрез извънкласни
дейности, включително:
➢ подготовка за олимпиади, състезания и други изяви;
Срок: постоянен
Отг: М. Петкова - гл.учител ИТ
➢ участие в проекти на МОН за подкрепа на талантливи ученици
Срок: до края на уч. година
Отг: Директор
Повишаване на мотивацията на учениците за учене
Използване на иновативни и интерактивни методи за обучение по всички учебни
предмети чрез използване на съвременни ИКТ в училище, а именно:
➢ мултимедийни проектори;
➢ интерактивни дъски и екрани
➢ използване на образователен софтуер
➢ ефективно използване на Wi-Fi средата, изградена в сградата на
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училището
➢ използване на онлайн - средата за уроци по различни предмети
Срок: постоянен
Отг: А. Владимирова, М. Петкова
3. Мерки, насочени към учителите
Квалификационни курсове
мотивацията на учениците

за

учители,

ориентирани

към

повишаване

Срок: постоянен
Отг: Директор
Обмен на добри методически практики между МО в ГПЧЕ и с останалите
училища в област Перник
Срок: м. юли 2019г
Отг: М. Драганова

Мерките са приети с Решение №1 от Протокол №13 на ПС, проведен на
06.07.2018г.
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КРИТЕРИИ ПО ОБЛАСТИ НА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО В ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ”
ОБЛАСТ 1 : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
1.1. Училищен мениджмънт
Критерии:

– 60 точки
- 25 точки

1. Система за осигуряване качество на ПОО
2. Инвестиции в ПОО
3. Квалификационна дейност
4. Нормативно осигуряване
5. Училищен персонал

- 9, 50 точки
– 4 точки
– 2,50 точки
– 3,00 точки
– 6,00 точки

1.2. УЧИЛИЩНА СРЕДА

- 20 точки

Критерии:
1. Индивидуална среда на ученика
2. Училището като социално място
3. Материално-техническа база
1.3 : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

– 4,50 точки
– 6,50 точки
– 9,00 точки
– 15 точки

Критерии:
1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50т
2. Външно партньорство
-7,50 точки
ОБЛАСТ 2 : ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

– 40 точки

Критерии:
1. Учебна дейност
2. Оценяване и самооценяване
3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик
4. Резултати от обучението
5. Надграждане на знания и умения
6. Педагогически постижения

– 10 точки
- 5 точки
– 5 точки
- 8 точки
- 5 точки
- 5 точки

