ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

“Екзарх Антим I”- Видин

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Да се популяризира предлаганото образование в училището ни чрез издаване на
брошури, рекламни материали и училищен вестник, електронни информационни
средства и др.;
2. Да се поддържа динамичен училищен сайт през цялата учебна година с архивиране
на предходните
3. Да се поддържа наличната рампа към входа на училището
4. Да се осигури съвременно административното обслужване чрез използване на
различни форми на ИКТ, което ще позволи бърз и надежден достъп до нужната
информация.
5. Да се осигури възможност за образование и обучение на ученици в дневна,
самостоятелна и индивидуална форма на обучение.
6. Да се направи анализ за наличие на ученици от уязвими групи и да се организира
индивидуална работа с тях през учебната година
7. Да се разработи вътрешна система за осигуряване на качеството по МО , като се
отчитат резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се
формулират мерки за повишаване на качеството.
8. Да се създаде механизъм за работа с ученици в риск
9. Да се изготви план-график за вътрешен мониторинг и контрол на качеството на
образованието от ръководството на училището
10. Да се изготвят показатели и критерии за самооценяване на учителите
11. Да продължи участието на учениците в проекта на МОН „ Кариерно развитие на
учениците“
12. Да се осигурят условия за постояння квалификация на членовете на учителския
колектив, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС
13. Да се осиугрят условия за ползване на мултимедия и интернет в класните стаи и
кабинети и да се осигурят интерактивни дъски.
14. Да се прилагат интерактивни методи в обучението и да се докладват и обсъждат на
заседание на Педагогическия съвет и на методически обединения
15. Да се изготви програма за работа с ученици, застрашени от отпадане.

16. Да се извърши навременно планиране, съобразено с изискванията на ЗПУО, като се
проявяват гъвкавост, творчество и разбиране на необходимостта от промени, за да
се отговори на образователните потребности на групи или отделни
ученици(изоставащи, напреднали).
17. Да се изготви система за използване на разнообразни форми за проверка на знанията,
уменията и компетентностите на учениците
18. Педагогическите специалисти да изготвят ясно формулирани и точни критерии за
оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците и да ги запознаят
с тях.
19. Педагогическите специалисти да оценяват ритмично постиженията на учениците в
съответствие с Наредбата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи,
отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия.
20. Да се осигури участието на желаещите ученици в състезания, олимпиади, конкурси
и др
21. Да се стимулират педагогическите специалисти да разработват и участват в
училищни, национални, европейски и международни програми и проекти
22. Да продължи съвместната работа с
Училищното настоятелство съгласно
изискванията на ЗПУО.
23. Да се изгради в училището информационен кът за родителите.
24. Да се създаде рубрика „За вас, родители“ към училищния сайт, от който родителите
могат да се запознаят с ДОС, с националните изпитни програми, с учебните
програми за целия етап на обучение и с училищните учебни планове, както и за
планираните извънкласни дейности.
25. Да се изгради система за работа със зрелостниците в училище, включваща тяхната
информираност и подготовка
26. Училището да участва активно в процеса на взаимодействие с всички
заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на
качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на
училището и др.

Приети на заседание на ПС с Протокол № 20 и утвърдени със Заповед
на директора № 15/15.09.2016 г.

