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ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” 
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Утвърждавам: 

Директор Радослава Стоянова 

Заповед №....................../..........................2020г. 

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

    

В процеса на усъвършенстване управлението на качеството на ПОО в  ПТГ „ Никола 

Вапцаров“ се прилагат следните мерки: 

 

Подобряване на работната среда в ПТГ „ Никола Вапцаров“ чрез: 

 

 прилагане на механизми за адаптиране на обучавания към средата на 

институцията; 

 модернизиране на материално- техническата база в съответствие със  

съответствие със съвременните тенденции в образованието; 

 оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел 

функционалност и познавателно – възпитателно въздействие 

 развитие на организационната култура в институцията чрез: 

- познаване и прилагане на нормативните актове в системата на училищното 

образование, правилниците  в училището и др. 

- усъвършенстване на методите и стиловете на ръководство; 

- колективно обсъждане на възможните решения; 

- по- добро управление на организационната култура на педагогическия 

колектив чрез ефективно използване на традиционни форми на 

взаимодействие между администрацията и персонала; 

 

Осигуряване професионалното и личностното развитие чрез: 

 

 подобряване на възможностите за допълнителна  и поддържаща квалификация 

на  педагогическите специалисти по специалността им, за подобряване на 

тяхната иновационна култура и личностна ефективност – съгласно плана за 

квалификационна дейност; 

 диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната 

общност  формулиране и прилагане на корекционни мерки; 

 изграждане на култура за осигуряване на качеството – чрез обсъждане и анализ 

на резултатите от провежданата самооценка; 
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 създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в училището; 

 повишаване на ефективността на административното обслужване – прилагане на 

правила за работа; 

 повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса 

на ПОО – морални и материални стимули, създаване на условия за 

професионални изяви; 

 Обмяна на добри практики в МО. 

 

Подобряване на резултатите от обучението чрез: 

 повишаване на мотивацията на обучаемите – кариерно ориентиране; създаване 

на условия за личностни изяви на всеки ученик; задоволяване на потребностите 

от занимания по интереси; предоставяне на различни форми за проверка и 

оценка на знанията и др.; 

 повишаване на дела на успешно придобилите професионална квалификация – 

работа върху мотивиране и стимулиране на учениците за явяване на изпити за 

ПК; 

 обхват и задържане на учениците в училище; 

 редовно присъствие на учениците в учебни часове; 

 намаляване дела на ранно отпадналите от обучението – наблюдение на ученици, 

диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и сформиране на 

екипи за личностно развитие; 

 целенасочена и последователна работа и чрез участие в проекти за повишаване 

на мотивацията за учене и повишаване на резултатите от ДЗИ, ДКИ и други 

външни оценявания; 

 целенасочена и последователна работа за мотивиране на учениците да 

посещават часовете за консултации; 

 включване на повече ученици в извънкласните дейности  организирани от 

училището и други институции, честване на празници; 

 прилагане на диференциран /индивидуален/ подход към различните ученици, 

като изготвяне на тестове съобразени с индивидуалните им възможности. 

особено внимание следва да се отделя на педагогическото общуване и  

формиране на позитивно отношение към ученето; 

 проява на по-голяма взискателност към ученици и родители от страна на 

учителите.; 

 повече упражнения за прилагане на усвоените знания и правописни умения в 

писмената реч на учениците; 

 работа с родители за употребата на български език в семейството с цел 

преодоляване на негативите, произтичащи от двуезичието; 

 да се поставят индивидуални задачи на учениците за попълване на пропуските и 

контрол над изпълнението на тези задачи от страна на учителите; 

 поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна 

информация и задачи с практическа насоченост. Създаване на мотивация  за 

работа по предметите като се разкрива практическата приложимост на 

изучаваното учебно съдържание; 

 участия в състезания по професиите , конкурси, извънкласни форми; 

 в преподаването по учебни предмети да се използват новите технологии на ИКТ. 
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Подобряване на взаимодействието с местната общност, социалните партньори, 

работодателските организации, университетите и заинтересованите 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- осигуряване на кариерни 

консултации и предоставяне на достъп на университети до ученическата 

аудитория; 

 информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постижения на институцията в областта на осигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение- публикуване на информация на сайта 

на училището и в местни медии; 

 засилване на взаимодействието с обществения съвет. 
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