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ЗАКОНОВА РАМКА: 

 Наредба № 2 за осигуряване на качество на професионалното образование и 

обучение; 

 Закон за народната просвета; 

 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета; 

 Закон за насърчаване на заетостта; 

 Закон за степента на образование, общообразователен минимум и учебен план; 

 Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета; г- Правилник за 

устройството и дейността на гимназията; 

 Учебни планове на професиите; 

 Училищни учебни планове. 

 

КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

ПГАТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” СЕ ОСИГУРЯВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: 

1.  Целенасоченост към постигане на високи резултати на професионалното 

образование; 

2. Ориентираност на обучението към изискванията и потребностите на пазара на 

труда; 

3. Ефикасност при ползване на ресурсите и ефективност; 

4. Ангажираност на всички участници в професионалното образование и обучение в 

процеса за осигуряване на качеството; 

5.  Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 

6. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики; 

7. Прозрачност, демократичност и социален диалог. 

ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГАТ „ЦАНКО 

ЦЕРКОВСКИ” ВКЛЮЧВА: 

1. Цели по осигуряване на качеството; 

2. Органи за управление на качеството и правомощията им; 

3. Правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение в ПГАТ; 

4. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

5. Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 

ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО В ПГАТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” СА ОПРЕДЕЛЕНИ 

СЛЕДНИТЕ КОМИСИИ : 

1. Комисия за разработване на правила за прилагане на вътрешната система за 

осигуряване на качеството и актуализирането им - Илиана Грунева, Невена 

Стоянова и Николинка Иванова 

2. Комисия за разработване на годишен план-график за провеждане на 



дейностите по самооценяване - Илиана Грунева, Николинка Иванова, Невена 

Стоянова 

3. Комисия за разработване на конкретни процедури по критерии и съответния 

инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването - 

Илиана Грунева, Николинка Иванова, Невена Стоянова 

4. Комисия за провеждане на самооценяването - Илиана Грунева, Николинка 

Иванова, Невена Стоянова 

ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО В ПГ АТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” СИ ПОСТАВИХМЕ СЛЕДНИТЕ 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се подобрява работната среда чрез: 

 прилагане на механизми за адаптиране на обучавания към средата на 

институцията; 

 осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

 модернизиране на материално-техническата база и обновяване на 

информационната инфраструктура; развитие на организационната култура в 

ПГАТ; 

2. Да се осигурява развитие на персонала чрез: 

 подобряване на възможностите за допълнителна и продължаващата квалификация 

на учителите по специалността им от висшето образование, за подобряване на 

тяхната иновационна култура и личностна ефективност; 

 изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

 създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията; 

повишаване на ефективността на административното обслужване; 

 повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на 

професионалното образование и обучение; 

3. Да се подобряват резултатите от обучението чрез: 

 повишаване на мотивацията на обучаемите; 

 повишаване на дела на успешно придобилите професионална квалификация; 

 намаляване дела на рано отпадналите от обучението; 

 повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна 

среда; 

 създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

4. Да се подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните 

партньори, работодателските организации и други заинтересовани страни 

чрез: 

 разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 



 проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 

 подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

професионалното образование и обучение; 

 информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и за 

постиженията на училището в областта на осигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение; 

 участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на професионалното 

образование и обучение. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Мисията на ръководният и преподавателски екип на ПГАТ „Цанко Церковски”е да 

подготвя професионалисти от високо качество с цел адекватна реализация. Това ни 

амбицира да търсим пътища за повишаване качеството и атрактивността на 

професионалното образование и обучение, един от които е разработването на вътрешните 

правила за осигуряване и подобряване на дейностите в гимназията, както следва: 

 Повишаване квалификацията на учителите на вътрешно-училищно 

ниво(методични обединения), насочена към познаване на нормативната уредба и 

усъвършенстване на професионалните компетенции; 

 Осъществяване на контакт и създаване на трайни взаимоотношения с фирми; 

организации на работодатели и работници; висши учебни заведения за 

подпомагане на професионалното обучение в гимназията; 

 Обогатяване и осъвременяване на материалната база, както и оборудване на 

специализирани кабинети за всяка от професиите; 

Осигуряване на достатъчен брой реални работни места за провеждане на часовете 

по учебна и производствена практика на учениците; 

 Ползване на интерактивни методи в преподаване на учебното съдържание на 

предметите от професионална подготовка; 

Разработване на дидактически средства(макети, табла, презентации и др.)с 

участието на учениците; 

 Организиране на срещи с представители на браншови организации от 

професионалните направления на професиите в гимназията за осигуряване на 

реални работни места за провеждане на часовете по учебна и производствена 

практики; 

 Засилване на мотивацията у учениците за явяване и успешно полагане на ДИ по 

теория и практика на професията; 

 Провеждане на информационна кампания сред родители и ученици във връзка с 

организация и провеждане на ДИ по теория и практика на професията; 

 Провеждане на постоянна, целенасочена и мотивирана рекламна кампания за 

набиране на ученици в гимназията; 

 Разработване и кандидатстване с проекти по различни програми; 

Организиране на работни срещи с представители на бизнеса за подпомагане 

професионалната реализация на завършващите ученици 

 



ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Осигуряване на качествено професионално образование и обучение за придобиване на 

знания, умения и компетентности, правещи учениците от гимназията 

конкурентноспособни на трудовия пазар 

ПОДЦЕЛИ: 

 Добиване на ясна представа за състоянието на дейностите; 

 Въвеждане на добри практики и иновации; 

 Установяване на ранен етап рисковете и областите, нуждаещи се от подобрение; 

 Оптимално използване на ресурсите; у Мотивиране на работата на педагогическият 

колектив; 

 Насърчаване на партньорството с бизнеса , външни организации и институции; 

 Активно сътрудничество между професионалната гимназия и работодателите в 

региона; 

 Запазване и утвърждаване на ПГАТ „Цанко Церковски” като привлекателен 

професионален център; 

 Изграждане на механизми за мониторинг и контрол. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 Разработване на учебни програми и уроци с интегрирано съдържание, които да 

гарантират мобилност на образователния продукт, като осигурят надграждане с все 

по-динамично съдържание в най-важните предметни области. Превръщане на 

учителя в медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на 

дейностите. 

 Създаване на среда, в която образованието се възприема като ценност; 

 Развиване на системата за вътрешно оценяване; 

 Създаване на мрежа от услуги за учениците от уязвимите малцинствени групи, 

които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на 

стартовите им позиции с тези на останалите ученици. 

 Изграждане на ефективни партньорства между гимназията, работодатели и 

неправителствени организации за практическата реализация на продължаващото 

обучение. 

 Сключване на договори с работодатели за осигуряване на възможност за 

провеждане на част часовете по учебна практика в реални производствени условия 

 Създаване на възможност за участие на представители на работодателите, като 

реални обучители и консултанти в процеса на стажуването на учениците в реалната 

практическа среда 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО^ ДОБРИ И ЛОШИ СТРАНИ): 

1. Професии по които се извършва обучението в гимназията: 

 Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ 



 Професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“, 

специалност: „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ 

 Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност,  специалност: 

„Селски туризъм“ 

 Професия: Монтьор на селскостопанска техника,  специалност: 

„Механизация на селското стопанство“ 

 Професия „Офис мениджър“,  специалност: „Бизнес администрация“ 

 Професия „Полиграфист“,  специалност:“ Полиграфия“ 

 

Добри страни: 

 Относителният дял на заявилите желание, ученици да придобият степен на 

професионална квалификация е 100%, а на успешно положилите ДКИ 99%; 

 Осигурени са реални работни места на 100% за провеждане на производствената 

практика 

 Намален е броят на учениците, оставащи на поправителни изпити 

 Изградена система за провеждане на ежеседмични консултации по учебните 

предмети 

 Диференциран подход от страна на учителите според потребностите на учениците 

 Активна работа на методическите обединения за повишаване на квалификацията 

на учителите 

Лоши страни: 

 Висок ръст на извинените и неизвинени отсъствия на ученици; 

 Недостатъчна заинтересованост на ученици и родители по училищните проблеми; 

 Недостатъчна заинтересованост на работодатели и браншови организации от ПОО; 

 Недостатъчни по обем и нетрайни знания по предметите от професионална 

подготовка; 

 Трудности при усвояване на учебния материал по предметите от 

общообразователна и професионална подготовка; 

 Липса на достатъчно учебници, пособия; дидактически материали и др. за нуждите 

на професионалната подготовка; 

 Слабо владеене на специфичната терминология от учениците и частични умения за 

прилагане на знанията, логическото мислене и ползването на справочна литература 

 Незадоволителна мотивация и желание за учене; 

 Снижен родителски контрол и дори липсващ на места(родители в чужбина; 

разделени и др.), както и нисък социален статус на семействата 

 Ниска степен на информираност на училището за реализацията на учениците и 

липса на изградена система за обратна връзка. 

 

 



ПРОЦЕСИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПГ АТ „ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” 

Основни процеси: 

 Планиране на учебната дейност; 

 Разработване на училищни учебни планове; 

 Ученически прием; 

 Обучение и възпитание на ученици:училищно;извънкласно и извънучилищно 

ниво; 

 Професионално обучение на граждани; 

Дипломиране и придобиване на степен на професионална квалификация; 

 Продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация. 

Спомагателни процеси: 

 осигуряване на финансови, материални и информационни ресурси; 

 назначаване, атестиране и обучение на персонала; 

 осигуряване на реални работни места за учебна и производствена практика; г 

осигуряване на социални партньори, за участие в провеждането на държавните 

изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; 

 разработване на проекти на международно, национално и регионално 

ниво; осигуряване на здравословна и безопасна работна среда. 

Очаквани резултати: 

 Усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и 

обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и 

реализацията им в тяхната преподавателска дейност. 

 Разгръщане на процесите за организация и управление на дейността на учителите. 

Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на 

нови средства за това ще осигурят възможности за оптимално самообразование и 

квалификация. 

 Създаване и реализиране на изследователска, изпреварваща и дългосрочна 

квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки 

ресурс, материална база и резултатна образователна работа с учениците.Нови 

компетенции 

 Приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и 

реализация с желание, комуникативност, взаимопомощ, целеустременост, 

равнопоставеност, опознаване на личностите , работещи в екипа, поведението им, 

стремежите и нагласите им, рефлексия, създаване на позитивна екипна атмосфера: 



 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

НАПРАВЛЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПГАТ 

Направление 1: 

Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение  

1. Цели: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. 

 Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно 

оценяване. 

 Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие. 

 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. 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

 По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, 

проектна работа). 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и 

начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на 

компетентности. 

 Реализиране на прием по актуални специалности, отговарящи на търсеното на 

пазара на труда. 

 Създаване на условия за изяви на учениците. 

 Диференциация на обучението в посока на желания и възможности на обучението 

по следните основни направления - професионална подготовка, български език и 

литература, чужди езици, информационни технологии и спорт. Осъществяване на 

допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и 

насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя 

потенциал. 

 Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците. 

 Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и 

задържане на ученици 

 Използване на иновативни педагогични методи и форми за преподаване и 

научаване на учебни знания; 

 Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост; 

 Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното 

настоятелство. 

 Използване на създадени мултимедийни материали. 



 Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване 

на позитивни модели на поведение. 

 Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици. 

 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. 

Направление 2: 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите 

1. Цели: 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите 

работещи в училището. 

 Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. 

 Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

 Квалификация на учителите за работа с родителите ученици в риск от отпадане. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - семинар, 

лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, интернет. 

 Вътрешно училищна квалификация: Подпомагане на новоназначени учители и 

такива с по-малък професионален опит; провеждане на бинарни уроци; 

провеждане на открити уроци; мултимедийно интерактивно обучение; тематични 

Педагогически съвети; запознаване с новостите в нормативната уредба на 

Педагогически съвет; повишаване на личната квалификация чрез индивидуално 

учене и самообразование. 

 Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално- 

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия. 

 Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 

допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за 

работна заплата. 

 Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната 

контролна дейност и измерване на резултатите. 

 Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 

качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи 

от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби. 

 Подкрепа за учители, работещи с надарени ученици и ученици със СОП. 

 Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 

 Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 

разработване на актуализирани оценъчни карти. 



 

 

Направление 3: 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище 

1. Цели: 

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към 

развитие на творческия потенциал на учениците. 

 Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището 

 Поддържане на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно- 

училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и 

ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са 

насочени към развитие на творческия потенциал на учениците и техните 

професионални компетенции. 

 Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси от 

регионален и национален характер. 

 Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни 

видове дейност. 

 Организиране на спортни състезания по различни видове спорт. 

 Участие в културните празници на общинско ниво. 

 Организиране училищни мероприятия с активното участие на ученици. 

Направление 4: 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование 

1. Цели: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование 

 Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека 

 Повишаване на изискванията към работата на учителя Обучение за 

работа в мултиетническа среда и деца със СОП 

 Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество 

образование. 

 Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и 

възможност за пълноценна социална реализация 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение 

 Приемственост между всички фази от обучението 

 Работа в мултиетническа среда 

 Работа с деца със специални образователни потребности Издигане 

равнището на езиковата подготовка 

 Развиване на достъпност до новите информационни технологии 

 Съвместно обучение и възпитание на ученици с различен етнически произход 

 Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците. 



Направление 5: 

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи 

ученици 

1. Цели: 

 Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с 

безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. 

 Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания 

и възможности. 

 Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени 

 Развиване ефективността на връзката учител - родител. 

 Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока 

утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен, 

културен и професионален център. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни 

форми. 

 Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет на всички 

административни стаи и кабинети на училището. 

 Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното 

съдействие на педагогическия колектив. 

 Осъществяване на диалог с учениците за решаване на актуални проблеми на 

учениците. 

Направление 6: 

Предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

1. Цели: 

 Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище преди 

възникването на проблемите. 

 Предоставяне на набор от механизми за подпомагане на отделните застрашени от 

отпадане ученици, съобразени с техните потребности 

 Подпомагане на преждевременно напусналите отново да се включат в 

образованието, чрез предлагане на пътища за завръщане в системата на 

образование и обучение и за придобиване на пропуснатите от тях квалификации. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Повишаване качеството на професионалното обучение и създаване на интерес към 

образованието, чрез осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, 

решаване на казуси, участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати); 

 Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество 

с учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците; 

 Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и 

поведението с цел недопускане на тормоз и насилие; 

 Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск; 

 Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие 

и уважение; 



 Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви. 

Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните 

родители. Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и 

институции; 

 Подпомагане на пътуващите ученици, чрез осигуряване на безплатни карти за 

пътуване. 

 Агитиране на напусналите ученици отново да се включат в образованието, чрез 

самостоятелна форма на обучение. 

 

 

Направление 7: 

Взаимодействие с родителската общност , училищното настоятелство и бизнеса в 

региона 

1. Цели: 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

 Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за народна просвета. 

 Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. 

 Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост. 

 Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците. 

 Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Повишаване на уменията за работа с родители 

 Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и 

неговите родители 

 Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното 

приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

  Да участват в родителските срещи; 

 Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

 Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

 Да участват в училищното настоятелство; 

 Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от 

специалист; 

 Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

 Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на ученика; 

 Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора; 

 Намиране на нови форми за общуване; 

 Правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 



 Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане 

на наказания на ученик. 

 Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

 Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация 

за успеха и развитието на учениците в образователно - възпитателния процес; за 

спазването на училищната дисциплина; за уменията за общуване с учениците и 

учителите; за интегрирането им в училищната среда; за посещаемостта на учебните 

часове от учениците; за отсъствията на ученика от учебни часове; 

 Когато започне процедура за налагане на наказание да консултира родителите за 

възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално 

развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа 

и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

 

Направление 8: 

Участие в национални и европейски програми и проекти 

1. Цели: 

 Развитие на конкурентно-способността на училището. 

 Участие на училищната общност с проекти по национални програми обявени от 

МОН, покриващи наши потребности. 

 Участие на училищната общност с проекти по европейски образователни, 

културни и инвестиционни програми на Центъра за развитие на човешките ресурси 

и Структурните фондове. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

 Кандидатстване с проектни предложения към национални програми от МОМН, 

които биха подпомогнали развитието на училището. 

 Търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти. 

 Подаване на проектни предложения по програми Еразъм+ 

Направление 9: Подобрения във външната и вътрешната среда на училището 

1. Цели: 

 Създаване на условия за активна образователно - възпитателна дейност с 

учениците. 

 Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

 Естетизация на околната среда. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

Подобрения във външната среда: 

 Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 

 Поддръжка на зелените площи. 

 Оформяне на училищния двор. 

Подобрения във вътрешната среда: 

 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи - 

кабинет, класна стая, коридори, фоайета. 

 Промяна облика на кабинетите. Всеки учител с помощта на училищното 

ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора на работната среда. 



Поддържане на модерна ИКТ среда: 

 Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно 

съдържание. 

 Въвеждане на иновативни технологии в образованието. 

 Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание. 

 Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел 

обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на 

административната дейност. 

 Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището 

(компютри, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на 

технологии в учебния процес. 

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОО В ПГАТ: 

 Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на ПС и лична 

отговорност на всеки негов член; 

 Да се набележат по-резултатни начини за стимулиране на персонала с цел 

повишаване на степента на ангажираност и подобряване на качеството на ПОО 

 Да се идентифицират добрите практики и да се създадат условия за повсеместното 

им прилагане чрез усъвършенстване на квалификационния процес у 

Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на МО и лична 

отговорност на всеки негов член; 

 Създаване на комисии за различни дейности, касаещи професионалната 

подготовка на учениците; информираност на родителите и учениците; 

квалификацията на учителите;мониторинг и самооценяване и др.; 

 Популяризиране дейността на училището и участие на учениците в националните 

състезания,извънкласни дейности, училищни състезания по професии и др. 

 Привличане на партньори за популяризиране постиженията на училището; 

Развиване и обогатяване на МТБ; 

 Подобряване на условията на труд в учебните лаборатории; г Намаляване броя на 

отсъстващите ученици; 

 Усъвършенстване на контактите с бизнеса за осигуряване на максимален брой 

реални работни места за учениците, за провеждане на учебната и производствена 

практика; 

 Да се насърчават партньорствата с външни организации и институции ; 

 Подобряване системата за ежеседмични консултации в гимназията у Изграждане на 

система за самооценяване на гимназията(комисия, процедури, документи и др.) 

 Усъвършенстване на на механизмите за мониторинг и контрол 

 Приобщаване на родителите към проблемите на гимназията 

ИЗВЪРШВАНЕ НА САМООЦЕНКА В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА. 

Критерии и показатели за оценяване на качеството на професионалното 

образование, съгласно заповед на министъра на образованието и науката РД 09- 

872/29.06.2012 г: 



1. Постигнато равнище в учебния процес: 

1.1. Относителен дял на напусналите професионално образование. 

1.2. Относителен дял на квалифицираните учители. 

1.3. Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация. 

1.4. Относителен дял на социалните партньори, участващи е професионалното обучение. 

1.5. Относителен дял на учениците, провели практическо обучение в реална работна 

среда. 

2. Участие в извънкласни и извънучилищни дейности. 

2.1. Относителен дял на ученици, участващи в такива дейности. 

2.2. Относителен дял на участници в международни, национални и регионални проекти и 

инициативи 

3. Осигурени условия за учене през целия живот 

3.1. Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна или задочна 

форма за придобиване на професионално образование; 

3.2. Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове 

за професионална квалификация. 

МЕРКИ ЗА ПРОМЯНА В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО 

Ако се налагат мерки за промяна на дейностите по осигуряване на качеството, то те се 

вписват в анекс към настоящите вътрешни правила. 

Вътрешните правила за оценяване на качеството на професионалното 

образование в ПГАТ са разработени въз основа на заповед на министъра на 

образованието и науката РД09-872/29.06.2012 г., приети са на заседание на ПС с 

протокол № 18/11.09.2020 г. и влизат в сила от учебната 2020/2021 г.



 


