ДЕТСКА ГРАДИНА №105 „РАКЕТА”, ГР.СОФИЯ,
Р-Н „ПОДУЯНЕ”, УЛ.”ЕМАНУИЛ ВАСКИДОВИЧ” №40-А,тел. 02/9450593

УТВЪРДИЛ:
ЙОРДАНКА МАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ №105 „РАКЕТА”
ЗАПОВЕД №89/29.03.2019г.

МЕРКИ
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Актуализиране, допълване и въвеждане на работеща нормативна уредба за
качеството на образованието и възпитанието.
2. Издигане качеството на образование по ОН и съществено повишаване нивото на
познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за
практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на
компетентности.
3. Създаване на условия за изяви на децата.
4. Повишаване качеството на публичните изяви на децата.
5. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
6. Осъществяване на допълнителна работа с децата.Откриване на заложбите на
всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви найдобре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и
диференцирана работа с децата.
7. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и
задържане на децата.
8. Прилагане на подходи , основани на демократични принципи и развити
образователни модели , свързани с повишаване успеваемостта на децата в
подготовката им за училище.
 Поставяне на детето в активна позиция по отношение на усвояването на
нови знания и практическата им приложимост;
 Използване на иновативни методи и форми за преподаване и усвояване
на учебния материал;
 Извършване на ефективна диференцирана работа с децата;



Засилване на взаимодействието с родителите , общността и
институциите;
 Използване на създадени мултимедийни материали.
9. Повишаване на социалните умения на децата, чрез подпомагане на
физическото, социалното и личностното им развитие.
10. Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и родителите и
утвърждаване на позитивни модели на поведение.
11. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца.
12. Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно
развитие.
13. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на
демократично гражданство и патриотизъм , здравно и екологично възпитание,
потребителска култура, физическа активност и спорт.
14. Стриктно спазване на изискванията:
 За безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони
и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на
децата;
 За превенция на различни форми на дискриминация сред децата,
педагогически и непедагогически персонал;
 За здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

Мерките за повишаване качеството на образованието са изготвени на основание
чл.263 ал.1 т.7 от ЗПУО , приети на ПС № 4 от 28.03.2019г. на ДГ №105 „Ракета” и
утвърдени със Заповед №89/ 29.03.2019г. на директора на ДГ №105.При необходимост
те могат да бъдат актуализирани.

