
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА 

 

Утвърждавам: 

Живка Москова 

Директор на ПГ по електротехника 

 

МЕРКИ 

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ЗА ПЕРИОДА  2020-2022 ГОДИНА 

 

І. ЦЕЛ:  

        Разработване на взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и 

развиване на качеството на провежданото професионално образование и обучение  и 

резултатите от него в съответствие с държавните  образователни изисквания за придобиване 

на квалификация по професии и на действащото законодателство. Настоящите мерки са 

разработени като коригиращи мерки и дейности въз основа на доклада за резултатите от 

проведеното самооценяване за периода 2018-2020 г. 

II. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Област 1: Управление на институцията 

Област 2: Образователен процес 

ІІI. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

№ Мерки/дейности Изпълнители Срок 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА 

Дейност 1. Прилагане на система за осигуряване качество на образованието 

1.1. Разработване на училищни учебни планове, 

съобразени с желанията, възможностите на 

учениците и образователните им резултати 

Директор, 

Педагогически 

съвет, Обществен 

съвет 

IX, 2020 

IX, 2021 



1.2. Разработване на училищни програми за РПП и 

ЗИП, съобразени с интересите на учениците и 

възможностите на училището 

 

Директор, 

учители 

IX, 2020 

IX, 2021 

1.3. Избор на учебници и учебни помагала, 

съобразени със спецификата на училището и 

възможностите на учениците 

Директор, 

учители 

VI, 2020 

VI, 2021 

1.4. Изграждане на училищни екипи за подкрепа за 

личностно развитие на ученика 

Директор, 

координатор по 

чл.7, ал.1 от 

Наредба за 

приобщаващото 

образование 

постоянен 

Дейност 2. Инвестиции в образованието и финансови ресурси 

2.1. Участие в национални, европейски и други 

програми и проекти и изграждане на училищни 

екипи за разработване на проекти 

Директор, 

Педагогически 

съвет 

Съгласно 

сроковете на 

проектите и 

програмите 

2.2. Привличане на други алтернативни източници за 

финансиране – дарения, наеми, спонсорство и др. 

и тяхното законосъобразно, целесъобразно и 

икономично използване 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.3. Подобряване на материалната база на училището Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

Дейност 3. Квалификационна дейност 

3.1. Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационната дейност на педагогическите 

специалисти 

Директор, 

комисия за 

квалификационна 

дейност 

постоянен 

3.2. Проучване на нагласите и потребностите от 

квалификация на персонала в училище и 

провеждане на ефективни обучения с доказан 

резултат 

Директор, 

комисия за 

квалификационна 

дейност 

VI, 2021 

VI, 2022 

3.3. Мултиплициране и практическо приложение на 

добрия педагогически опит от 

квалификационната дейност 

Директор, 

председатели на 

МО 

постоянен 

АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1.1 . Осигуряване на условия за информационно и 

библиотечно обслужване 

Директор постоянен 

1.2. Изграждане на система за охрана и сигурност  Директор постоянен 

1.3. Осигуряване на условия за интерактивно учене Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.4. Включване на учениците в различни извънкласни 

дейности 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

Дейност 2. Утвърждаване на училището като привлекателно и желано място 

2.1. Провеждане на тренинги за преодоляване на 

проблемното поведение по училищния проект 

„Умения за живот“ 

Училищен 

психолог 

по график 



2.2. Актуализиране на правила на паралелката Класни 

ръководители 

IX, 2020 

IX, 2021 

2.3. Оказване на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  

Директор, 

координатор по 

чл.7, ал.1 от 

Наредба за 

приобщаващото 

образование, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.4. Популяризиране на дейността на училището чрез 

сайта, информационно табло и др. 

Ръководител 

ИКТ 

постоянен 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Дейност 1. Учебна дейност 

1.1. Съобразяване на урочното планиране с учебната 

програма и резултатите от входяща, изходяща 

диагностика и текущо оценяване и гъвкавото му 

преструктуриране при необходимост 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

IX, 2020 

IX, 2021 

1.2. Прилагане на диференциран и индивидуален 

подход към нуждаещи се от подкрепа ученици 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.3. Включване на учениците в предварителната 

подготовка на урока със задачи за проучване, 

презентации, информационни съобщения и др. 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.4. Самостоятелно разработване на мултимедийни и 

електронни уроци от учителите 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.5. Прилагане на интерактивен подход в обучението, 

създаване на условия за формиране на умения за 

самостоятелно и съзнателно усвояване на 

учебния материал 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.6. Възлагане на повече задачи на учениците с 

практическа насоченост 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

Дейност 2. Оценяване и самооценяване 

2.1. Прилагане на разнообразни  форми за проверка и 

оценка на постиженията на учениците 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.2. Прилагане на еднаква система и единни 

изисквания за оценяване  

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.3. Използване на възможностите на ИКТ в процеса 

на оценяване на постиженията на учениците 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.4. Изграждане на умения на учениците за 

самооценяване чрез използване на адекватни 

критерии и показатели 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

Дейност 3. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-

ученик 

3.1. Изграждане на взаимоотношения на 

партньорство между учители и ученици 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

3.2. Изграждане на умения за работа в екип в 

паралелката 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

3.3. Създаване на условия за проектно учене Педагогически 

специалисти 

постоянен 

3.4. Поощряване с морални и материални награди при 

показани високи постижения в областта на 

науката, изкуството и спорта 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

Дейност 4. Повишаване на резултатите от обучението 



4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на 

изпитите от НВО, ДЗИ и ДКИ  

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

4.2. Осигуряване на консултации и организиране на 

допълнително обучение по учебни предмети 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

4.3. Мотивиране на учениците за участието им в 

конкурси, олимпиади и състезания 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

4.4. Планиране и осъществяване на 

вътрешноучилищни дейности по методически 

обединения за подобряване на резултатите от 

обучението 

Председатели на 

МО 

IX, 2020 

IX, 2021 

4.5. Проследяване и обсъждане на нивото на 

усвояване на компетентностите от учениците и 

приемане на ефективни корекционни мерки 

Директор, 

педагогически 

съвет 

X, 2020; 

II,VII, 2021; 

X,2021; 

II,VII,2022 

ПРИЛАГАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Дейност 1. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на учениците 

1.1. Утвърждаване на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.2. Оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа на учениците 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.3. Кариерно ориентиране на учениците  Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.4. Осигуряване на достъп до медицинско 

обслужване и програми за здравно образование и 

здравословен начин на живот 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.5. Реализиране на дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.6. Индивидуално консултиране на ученици по 

проблеми, свързани с поведението им и 

взаимоотношенията с връстници, учители, 

родители и др. 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Дейност 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 

1.1. Планиране на дейности и форми на 

сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация 

и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.2. Прилагане на система на менторство и 

наставничество за подкрепа на новопостъпили и 

млади учители 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

X, 2020 

X, 2022 

1.3. Ефективно партньорство с училищното 

настоятелство, Обществения съвет и екипа за 

ученическо самоуправление 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

1.4. Формиране на нагласи у родителите за 

партньорство и сътрудничество чрез 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 



организиране на родителски срещи и тематични 

инициативи 

Дейност 2. Външно партньорство 

2.1. Ефективно взаимодействие с институциите  в 

системата на образованието, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за 

местно самоуправление 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето 

и структурите на полицията 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

2.3. Взаимодействие с представители на бизнеса при 

организиране на практическото обучение на 

учениците и подготовка на предложения за 

държавен план-прием 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

постоянен 

 

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на 

педагогическия съвет с Протокол № 1/12.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


