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  I  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
  Програмата  за повишаване качеството на образованието в Спортно 
 училище „Пиер дьо Кубертен” гр.Ямбол се основава на : 
   1. Закон за предучилищното и училищното образование 
   2. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО / чл.22,ал.2,т 15- 
 стандарт за управление на качеството в институциите/ 
   3. Приоритетите на Министерство на образованието и науката 
   4. Спецификата в структурата и приоритетите на училището 
 

 

  І/ ЦЕЛИ 

  Целта на настоящия документ е да предложи мерки за повишаване 
 качеството на образоване в училище. Мерките не бива да се разглеждат 
 едностранно, а да бъдат многостранни и да обхващат както учители и ученици, 
 така  и редът на обучение.  

1. Повишаване авторитета на СУ”Пиер дьо Кубертен” чрез изградена 
единна и ефективна система за управление,която да осигури високо 
качество  на образование и да повиши авторитета на образователната 
институция,като я направи предпочитана и конкурентноспособна в 
областта и страната 

2. Адаптиране на ученика към училищната среда 
3. Да не намали броя на безпричинните отсъствия. 
4. Да се повиши успеваемостта на учениците и трайно усвояване на учебния 

материал. 
5. Да се стимулира любознателността и стремежът към знания. 
6. Активно ангажиране на учениците в спортно-тренировъчния процес. 
7. Повишаване квалификацията на преподавателите  . 

 
  ІІ/ ДЕЙНОСТИ  
 

  1.Осигуряване присъствието на учениците чрез поддържане на редовна 
 връзка с родителя, треньора и индивидуални разговори със самия ученик. 
 
  Отг: кл.ръководител, треньорите    Срок:постоянен 
 
  2. Обсъждане на най-новите методически и научни постижения по 
 методически обединения – популяризиране на добрите практики. 
 
  Отг.:всички преподаватели    Срок: по график 
 
  3. Създаване на интерес към учебния материал, чрез предварително 
 поставени задачи, свързани с учебното съдържание. 
 
  Отг.: всички преподавателите   Срок: през учебната година 
   

4.Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от учителите 
специалисти. 

Отг: всички преподаватели   Срок: по график 
 

  5..Подготовка на учениците за успешно полагане на изпити от НВО и ДЗИ. 
  Отг.учители по предмети    Срок: през годината 
 
 



 
 
 
  6.Ефективно диференциране на задачите на учениците с ниски резултати и 
 на напредналите ученици от учителите и треньорите. 
 
  Отг: учители, треньори    Срок: през годината 
 
 

  7.Засилване на извънкласната дейност – участие на ученици в училищни 
 олимпиади  по отделните предмети и по проекти на МОН. 
  Отг.: учители     Срок: съгласно график  
 
  8. Редовно участие в Градски, Регионални и Републикански спортни 
 състезания. 
  Отг.: треньорите по вид спорт   Срок: през годината 
 
  9.Изготвяне на табла, постери, проекти в коридорите и класните стаи и 
 обявяване в училищния сайт на най-изявените спортни постижения. 
  Отг.: треньорите по вид спорт,   Срок: през годината 
   учителя по ИТ 
 
  10.Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая, кътове по интереси 
 и обогатяване на материално-техническата база. 
  Отг.: директорът, кл.ръководители,  Срок: през годината 
   Ученическия.съвет. 
 
  11.Екскурзии по обекти в страната с поставяне на конкретни задачи и 
 обсъждане на наблюдаваното чрез беседи.(с.Кабиле, ,връх Шипка, Казанлъшката 
 гробница, Мадарския конник, пещерата Леденика,Перперикон и др). 
   
  Отг.: учителите по история и    Срок: през годината 
          География 
 
  12. Посещение на музеи, библиотеки, художествени галерии, театри и срещи 
 със специалистите работещи в тях. 
   
  Отг.: учителите по музика,    Срок: постоянен 
  изобразително изкуство, 
  класните ръководители 
 
  13.Разширяване на партньорството и взаимодействието между училище, 
 родителска  общност и социални партньори. 
   
  Отг. директорът     Срок: през годината 
 
 

  Същите  се актуализират в началото на всяка учебна година ,  ако има 
 промени в нормативните актове в системата на народната просвета  или ако 
 Педагогическият съвет прецени, че спецификата на образователно-възпитателния 
 процес налага това. 

 
 

 
 
 
 


