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Съвместни мерки между учителите с цел повишаване качеството на
образованието през II учебен срок на учебната 2021/2022 година

1 клас 

Тясно взаимодействие между учителите от детската градина и от началното училище
с цел успешна адаптация на детето в първи клас.Оценяване на ефективността от
посещението на предучилищната подготовка. 

Споделяне на практики, насочени към участие на учениците в разнообразна учебна
дейност за затвърждаване на знанията и уменията за писане, четене и разбиране на
прочетеното.

Въвеждане на диференциран подход при задаване на домашна работа и
допълнителни упражнения в час, съобразени с индивидуалните резултати,
постигнати от всяко дете.

Приемане на единни мерки за стимулиране и отбелязване и на минималния успех,
постигнат от всяко дете.

Периодични срещи и разговори с ресурсните учители, психолога и логопеда, с
родители и настойници.

2 клас 

Работна среща за отчитане на резултатите от входящата диагностика и набелязване
на мерки за отстраняване на пропуските и уеднаквяване на критериите за оценяване
на знанията и уменията на учениците.
Провеждане на квалификационни дейности, насочени към съвременните методи на
преподаване и на диагностика на четенето.

Добра съвместна работа с колегите от ЦОУД и с ресурсните учители с цел
отстраняване на пропуските в знанията на децата и използване на учебното време
във всички форми. 
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Споделяне на добри педагогически практики за насърчаване на четенето и писането.

Периодично провеждане на екипни срещи за набелязване на мерки за работа с деца,
справящи се отлично, с цел развитие на максималния им потенциал.
 
3 клас 

Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на
учениците.
Екипни срещи за набелязване на мерки за диференцирана работа с учениците. 
Обмяна на идеи и опит между колегите за прилагане на иновативни методи и форми
на обучение.
Провеждане на ежемесечни срещи за обсъждане на възникнали проблеми и
ситуации и извънредни срещи на методическото обединение при необходимост.
Споделяне на обучителни практики, показали резултати, с цел използването им в
учебните часове.

4 клас 

Осъществяване на приемственост между 4-5 клас чрез използване на различни
форми на педагогическо взаимодействие.
Провеждане на текущи проверки за проследяване нивото на усвоените нови знания
за 4 клас.
Създаване на банка с тестове по всички предмети. Въз основа на резултатите от тях
провеждане на индивидуални консултации с деца, които срещат затруднения при
ученето, с цел разгръщане на максималния потенциал на всеки отделен ученик. 
Съвместна работа по подготовка на учениците за външното оценяване чрез
изготвяне на тестове за проверка на компетентностите през учебната година.
Обсъждане на подходящи помагала в учебната работа с цел по-добра подготовка на
децата за външното оценяване.

5 клас

Учители от началния и от прогимназиалния етап се обединяват около необходимия
обем от знания и умения, които са необходими за успешната адаптация на
учениците в 5 клас.
В методическите обединения въз основа на резултатите от входното ниво се 
планират дейности за мотивиране на изоставащите ученици и за диференцирана 
работа с тях.

По випуски се обсъждат и приемат единни изисквания за дисциплината на
учениците в часовете, за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.
Прилагане на интердисциплинарния подход в прогимназиалния етап на обучение.

Провеждане на проектно-базирано обучение в часовете по ИТ съвместно с други
предмети.



Съвместна работа с ресурсните учители за подобряване на образователните
резултати при децата със СОП.

6 клас 

Екипна работа по планиране и реализиране на дейности за успешно овладяване на
учебното съдържание.

Споделяне на интерактивни и иновативни методи на работа, тестове и
мултимедийни презентации с цел активно включване на учениците в образователния
процес;

Учителите по всички предмети контролират спазването на книжовноезиковите
норми на българския език по отношение на устната и писмена реч на учениците.

Осъществяват се междупредметни връзки с ИТ, като се вмъкват видеа, картини и
хиперлинкове в презентациите. 

Обсъждане на средства и методи за справяне с агресията на ниво клас и випуск.

7 клас 

Набелязване на стратегия за подготовка на учениците за външното оценяване.
Екипна работа за обсъждане и обменяне на методически материали, идеи, споделяне
на добър педагогически опит и участие във всички форми на вътрешно-училищна
квалификация.
 
Приемане и прилагане на единни критерии за оценка, известни на ученици и
родители.
Повишаване на изискванията по математика и оказване на подкрепа от
ръководството за учителите по математика, за които е необходима свобода да
определят методите си на работа и отстояване на по-високите си изисквания.
Развиване на логическо мислене и умения за търсене на връзки с усвоеното по други
предмети.
Провеждане на проектно-базирано обучение по всички предмети.

ЦОУД 

Приемане и прилагане на интерактивни методи и практически дейности,
мотивиращи учениците за успешно учене.
Съвместно планиране работата по модули за настоящата учебна година.
Текущи срещи с учителите от начален етап и преподавателите по предмети от
прогимназиален етап с цел уеднаквяване на изискванията за учебно-възпитателната
работа. 
Ежедневно осъществяване на връзка с преподавателите по предмети, което дава
възможност за по-добро усвояване на учебния материал от учениците.



Споделяне на добри техники и практики с цел формиране у учениците на умения за
организираност, дисциплина, самостоятелност и отговорност.

Приети с Решение на ПС, Протокол № 4 / 24.02.2022


