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Настоящата стратегия е приета с 

Решение на Педагогическия съвет 

протокол № 10 от 23.02.2021 година. 

 

 

I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Съвременните тенденции в областта на образованието изискват от училището, като 

институция, да създаде предпоставки за усвояване на знания и умения, реално приложими 

в професионалната реализация на младите хора, да провокира максимално разгръщане на 

творческия им потенциал, да възпита свободни личности, притежаващи необходимите за 

развитото гражданско общество качества и достойнства. 

Директорът  осъществява държавната политика, като изпълнява функции и 

дейности, регламентирани в ЗНП, ППЗНП, ЗПОО, Длъжностната характеристика, Кодекса 

на труда и други специфични за образованието закони, наредби, правилници. В своята 

дейност се ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието.  

Стратегията за развитието на училището за периода 2020 г. - 2024 г. се основава на 

опита и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. С влизането 

на Република България в Европейския съюз следва да предложим образование, 

гарантиращо успешната реализация на завършилите училището ученици. Пред нас стои 

предизвикателството да помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към 

общество, което трябва да намери своето достойно място в Европа и света.  

Стратегията за развитие е основана и на разбирането, че главна ценност в 

образователната система е ученикът. Интересите на останалите участници в образователно–

възпитателния процес  - учители, зам.директори по учебната и учебно-производствената 

дейност, директор и непедагогически персонал следва да бъдат подчинени на основната цел 

- осигуряване на равен (справедлив) достъп и качествено образование за учениците. 
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Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на училището и очертае 

основните мерки за тяхното постигане, да дефинира онези проблеми, чието решаване е от  

съществено значение за превръщане на професионалното образование в модерно, достъпно 

и качествено. 

Стратегията за развитие на училището се основава на принципите и насоките на 

ЗНП, Правилника за прилагане на ЗНП, ЗПОО, стратегическите цели на МОН за развитие 

на образованието, дългогодишния опит и традиции в професионалното образование и 

обучение в училището. Тя е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 

от ППЗНП и е приета на заседание на Педагогически съвет с ПРОТОКОЛ № 10/ 23.02.2021 

г. 

Програмата за развитие на ПТГ „Никола Вапцаров” е основана на разбирането, че 

главна ценност в образователната система е ученикът и именно тази ценност осмисля всяка 

идея за развитие на училището. Новият образователен модел фиксира вниманието към 

образователните и творчески потребности на личността. Целта е обучаваните да намерят 

съвременни решения на своите образователни очаквания, както и да получат адекватна 

подготовка за бъдещата им професионална реализация, отговаряща на тенденциите на 

пазара на труда.  

Основен елемент от философията на нашето училище  е предоставянето на познания 

за реалния свят на бизнеса чрез привличането на бизнес консултанти в учебния процес. 

Интегрирането на нов вид обучение на принципа „Учене чрез правене”, както и развиването 

и насърчаването на предприемаческия дух в учениците е приоритетно за нас. 

Предприемаческите програми, по които ние успешно работим подготвят и развиват 

умения, свързани с осъзнаване и развитие на увереност в собствените сили. Чрез тези 

програми учениците имат възможност да пътуват, посещават и обменят опит с най-добрите 

училища в България и Европа. 

 Целеустременост, отговорност, упоритост и оптимизъм са качествата, които 

притежават успелите личности. Един от начините да успееш е да избягаш от рутинното 

мислене на повечето хора около теб и да се досетиш за неща, за които другите не се досещат. 

Да поемеш риска, да излезеш от коловозите на обикновеното и с нищо забележимо 

ежедневие. Целта на нашето училище и на нас като учители е вдъхновим нашите 
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възпитаници да представят своята визия за успех и да отговорят на критериите за успех в 

съвременното общество. Успехът е много сериозно предизвикателство, а неуспехът е 

изпитание, което провокира към нови размисли и промяна в някои от страничните пътечки 

към главната и мечтана цел. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната 

среда и представят вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на 

личности и творци. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в 

която водеща роля имат образованието, възпитанието и професионалното и творческо 

развитие на учениците и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението.   

Отчитайки въздействието на новите реалности върху МИСИЯТА И ЦЕЛИТЕ на 

училището и осъзнавайки значението на стратегическото планиране като средство за 

мотивиране на училищния колектив за осъществяване на промяна е разработена настоящата 

стратегия за развитие на ПТГ „Никола Вапцаров” град Самоков. 

Очакваният резултат от успешното реализиране на стратегията е да се постигне ново 

качество на образованието и професионалната квалификация, придобивани в ПТГ „Никола 

Вапцаров” на базата на непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на 

педагогическата колегия. Прилагането на иновативни методи в обучението, съчетани с 

активно използване на информационните и комуникационните технологии в модерна 

материална среда за теоритично и практическо обучение по професиите ще окажат 

положително въздействие на качеството на придобиваното образование и квалификация. 

 

II. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

 

Анализът на вътрешната среда е необходимото условия за определяне на 

стратегическите цели, формулиране на приоритетите, специфичните подцели и мерки. 

Материално-техническа база 

Училищният комплекс е построен през периода 1970-1972 година. Състои се от 

училищна сграда, учебни работилници и физкултурен салон. Учебният корпус е на четири 
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етажа с 36 кабинета и класни стаи и една актова зала. Училището разполага с 4 компютърни 

зали, които са обзаведени с остаряла техника (компютри, монитори, принтери и др.). 

Техническите средства в кабинетите са също морално остарели и недостатъчни за 

осъществяване на иновативно обучение. Необходимо е ново оборудване с компютри, 

измервателни уреди, интерактивни дъски и др. учебно-технически средства за онагледяване 

на урочната дейност. 

Сградата има нужда от външен и вътрешен ремонт в т.ч. на отоплителната 

инсталация и подмяна на радиатори, вътрешно боядисване и подмяна на паркети. Външната 

част на сградата не е ремонтирана от пускането й в експлоатация през 1972 година. Част от 

нея е изровена, на места пада мазилката. Необходимо е да бъде санирана , което ще й 

придаде нов съвременен облик от една страна и от друга,  ще се постигне  енергоспестяващ 

ефект, което ще додеве до икономия на средства за отопление. 

 

Кадрови ресурс 

Колективът на ПТГ „Никола Вапцаров” се състои от 40 души, от които 32 

педагогически и 8 непедагогически персонал. 

Педагогическият персонал включва: директор, зам. директор ЗДУД, зам. директор 

ЗДУПД, учители по теория и практика по специалностите „икономика и мениджмънт”, 

„системно програмине”, „компютърни системи и технологии”, „електрообзавеждане” и 

„горско и ловно стопанство” и учители по общообразователни предмети – всички с висше 

образование „магистър” 28 души и 4 „бакалавър”.  

Учебна година Непедагогически  

персонал 

Педагогически  

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на 

педагог. персонал  

ПКС 

2020/2021 8 32 магистър  -27 

бакалавър - 3 

проф.бакалавър -

2 

 

II - 2 

III - 3 

IV - 13 

V - 3 
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Непедагогическият персонал се състои от главен счетоводител, ЗАС, домакин и 

работници – чистачи, портиер, огняр – с висше образование 1, със средно специално 

икономическо образование 2 и останалите 5 със средно образование. 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. 

Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-

възпитателната дейност за изпълнение на стандартите по ДОИ. 

Утвърдени са традиции за честване на училищни и национални празници. 

Работи се за взаимодействие и партньорство между учители, родители и ученици. В 

училището е създадена работна група от директор, зам.директори ЗДУПД и ЗДУД, учители, 

родители и ученици от ученическия актив, която да направи анализ на настоящото 

състояние на сътрудничеството училище-родители, да избере и приложи добра практика за 

сътрудничество между тях, която ще прилага през всяка една от годините  2021/2024. Част 

от работната група ще отговаря за процеса на мониторинг с цел подобряване на 

приложението на добрите практики. 

 

Ученици- 

В ПТГ „Никола Вапцаров” се обучават ученици от осми до дванадесети клас 

включително, като се подготвят необходимите кадри за икономиката по следните 

специалности „Икономика и мениджмънт” „Електрообзавеждане на производството” 

„Компютърна техника и технологии” „Системно програмиране” и „Горско и ловно 

стопанство”.  Ежегодно се реализира прием в 3 паралелки с не по-малко от 60 ученика. И 

трите паралелки са след завършен седми клас и интензивно изучаване на чужд (английски) 

език. 

Професиите, предлагани за обучение в гимназията дават възможност за много  добра 

професионална реализация на пазара на труда. Високото качество на  предоставяното 

професионално образование на завършващите ученици дава възможност за кандидатстване 

във ВУЗ и ежегодно около 45% от възпитаниците на гимназията продължават 

образованието си във Висши технически училища и университети. 
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През учебната  2017/2018 г. са сформирани 17 паралелки в дневна форма на обучение 

с 386 ученици. За учебната 2018/2019 година са сформирани 16 паралелки в дневна форма 

се обучават 356 ученици. 

През учебната  2019/2020 г. са сформирани 15 паралелки в дневна форма на обучение 

с 345 ученици. За учебната 2020/2021 година са сформирани 15 паралелки в дневна форма 

се обучават 337 ученици, от които в самостоятелна форма – 6. 

Броят на паралелките в училището се запазва, но както и  пълняемостта им. 

 

 

Учениците от гимназията  се представят добре на ДЗИ. Подготовката им за явяване  

на ІІ-ри ДЗИ по избираем предмет продължава и след Х –ти клас, като се търсят различни 

форми, тъй като часовете по ЗП в учебните планове липсват. Успешно е представянето на 

ДИ за придобиване на професионална квалификация, което идва от факта, че училището е 

професионална гимназия, която подготвя средни специалисти, реализиращи се в различни 

сфери на обществения живот с придобитите в училището професионални умения и 

компетенции по различни професии. Това ги прави търсени специалисти на пазара на труда.  

 

 ДЗИ  

 

Учебна година Среден успех ДЗИ 

2017/2018 4,29 

2018/2019 4.23 

2019/2020 4,28 

 

ДКИ 

 

Учебна година Среден успех ДКИ 
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2017/2018 Системно програмиране 4.16 

2017/2018 Данъчна и митническа 

администрация 

5.17 

2017/2018 Компютърна техника и 

технологии 

5.00 

2017/2018 Икономика и мениджмънт 5.10 

2017/2018 Електрообзавеждане на 

производството 

3.27 

2018/2019 Системно програмиране 4.33 

2018/2019 Бизнес администрация 4.27 

2018/2019 Компютърна техника и 

технологии 

4.26 

2018/2019 Икономика и мениджмънт 4.66 

2018/2019 Електрообзавеждане на 

производството 

3.65 

2019/2020 Системно програмиране 4.32 

2019/2020 Компютърна техника и 

технологии 

3.88 

2019/2020 Икономика и мениджмънт 5.05 

 

 

Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчет на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния 

процес, правилното планиране  са решаващи условия за усъвършенстване качеството на 

обучението. Като ефективна форма на контрол се налага външното оценяване. 

 Професионална техничаска гимназия „Никола Вапцаров” се характеризира с добри  

резултати в образователно-възпитателния процес и професионалната подготовка. 

Доказателство за това са награди на ученици от икономическите специалности от 

регионални, национални състезания, организирани от „Джуниър Ачийвмънт” по календара 

на МОН, участие на ученици в олимпиади по български и английски език, участие в спортни 

състезания,  добрите резултати от  държавните  зрелостни изпити, големият процент приети 
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ученици във ВУЗ. В гимназията има ученици, които получават стипендия от МОН за 

даровити деца. 

 

ПТГ „Никола Вапцаров” провежда успешна политика по отношение подготовката на 

учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат 

успешна реализация на завършващите училище. Училището се развива устойчиво и е 

намерило своето място в общинската образователна структура.  

Качеството на образование, възможността за реализация по повече от една 

професия– това е, което прави училището привлекателно и полезно за младежите. 

Създанат се все повече възможности за по - ефективно сътрудничество между 

професионалната гимназия и бизнеса. Основен елемент от философията на нашето училище  

е предоставянето на познания за реалния свят на бизнеса чрез привличането на бизнес 

консултанти в учебния процес. Интегрирането на нов вид обучение на принципа „Учене 

чрез правене”, както и развиването и насърчаването на предприемаческия дух в учениците 

е приоритетно за нас. 

Финансиране 

ПТГ ”Никола Вапцаров” е държавно учиище и се финансира от Министерство на  

образованието и науката чрез системата на делигирания бюджет. Ежегодно бюджетът на 

училището се допълва от собствени приходи,  привличане на средства по различни проекти 

и реализиране на национални програми. Създадена е училищна комисия за работа по 

проекти с цел модернизиране на материално-техническата база на училището. 

    

III. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST) 

 

Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има негативно 

въздействие, изразяващо се в нарасатващата дисхармония между мисията на училището и 

неясно дефинираните изисквания към качеството на образованието.Тази неопределеност 

доведе до самоизолация и изоставане на българското училище от социалните потребности. 

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, 

която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на 
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учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, 

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава 

през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен 

проблем на днешното време. 

 

При изследване на влиянието на външната среда е ползвана методиката на PEST 

анализа (въздействието на Политическата, Икономическата, Социалната и Технологична 

среда), като е добавено и влиянието на законовата среда. 

 

 

Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

 

Среда 

 

Въпроси, засягащи развитието на училището 

Тенденции Причини Последствия Оценка 

(+/-) 

Политическа Изпълнение на 

национални и 

европейски 

програми за 

развитие на  

училищното 

образование 

 

Разминаване между 

обществените 

потребности и 

продукта  на 

образованието. 

Качествена промяна 

в методите и 

организацията на 

обучение 

Внедряване на 

иновации на базата 

на ИКТ. 

Ново отношение 

към ученика и 

учителя. 

 

 

   + 4 
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Въвеждане на 

вътрешно и външно 

оценяване. 

Нова образователна 

структура. 

Децентрализация. 

Икономическа Нестабилна 

икономика и 

продължаваща 

икономическа 

криза 

Заделяне на 

малък 

(недостатъчен) 

процент от БВП 

за образование. 

Висок процент 

безработица. 

Ниски доходи 

на родителите. 

 

Няма ясна 

национална 

стратегия за  

развитие на 

икономиката. 

Няма ясно заявена  

потребност  

от бизнеса от 

квалифицирани  

кадри по професии. 

 

Свиване на 

разходната част от 

бюджета на  

училището, нисък 

Единен разходен 

стандарт. 

Отпадане на  

ученици, намаляващ 

брой  

на 

кандидатстващите 

за обучение в ПО 

Недостатъчна 

материална 

осигуреност на  

ученика 

- 

 

 

 

 

 

 

    -2 
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Социална Влошаване на 

демографските 

показатели. 

Ниска заинтере-

сованост и 

отговорност на 

родителите. 

Отрицателно 

влияние на 

средата върху 

възпитанието 

на учениците и 

мотивите за 

учене. 

Липса на мотиви в 

семейството за 

потребност от 

образование. 

Обществена 

търпимост към 

отрицателните 

явления в 

обществото и 

престъпността. 

 

Намаляване на броя 

на учениците. 

Нарастване на 

социалните 

различия между 

учениците. 

Ниски мотиви за 

учене. 

Негативно 

отношение към 

училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -5  

Технологична Подобряване и  

модернизиране 

на  

технологичното  

обеспечаване на  

образованието. 

Въвеждане на  

ИКТ, интернет. 

Промяна във  

визията и 

съдържанието 

на 

Успешна политика 

на МОН за 

внедряването на 

ИКТ в училище. 

 

Преодоляване на  

консерватизма в 

образованието. 

Постигане на ново  

качество на 

образователно 

-възпитателния 

процес на основата 

на  

иновационното 

мислене. 

 

 

 

 

 

 

 

    +2 
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педагогическит

е технологии. 

Законова Подобряване  

на законовата и 

подзаконова 

нормативна  

уредба. 

Промяна в  

Кодекса на 

труда,  

Закона за 

професионално 

образование и  

обучение, 

Закона за 

общообразова-

телния 

минимум и 

учебния план. 

Остаряла, 

неефективна 

нормативна уредба. 

 

 

Затруднения на  

бизнеса при практи 

ческото обучение на  

конкретни работни  

места. 

 

Актуализация на  

мрежата на  

професионалните  

училища след  

въвеждането  

на промените в 

степените на  

образование. 

 

Увеличаване броя  

на учениците в про- 

фесионалните 

училища. 

 

Увеличаване 

притока на ученици 

в  

професионалното 

образование за 

обучение по 

професия във втори  

гимназиален етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   +2 
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 Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

професионалното образование. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата 

и социална среда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и 

влияние са противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България ще 

преследва целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално 

развитие на останалите страни-членки. От друга – все още образованието не се поставя като 

приоритет на правителството в частта за финансиране (заделя се недостатъчен процент от 

БВП), което се отразява неблагоприятно върху развитието на материалната база на 

училищата. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието на 

тези два фактора. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще 

запазят негативното си въздействие върху образователната система като цяло и върху 

Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров” в частност. 

 

                                                           SWOT  АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Професионално образование, 

обвързано със социално-икономическото 

развитие на общината, областта, 

извършвано по актуални специалности, 

съвременни технологии; 

 Добър сграден фонд, физкултурен 

салон, учебни работилници, голям двор; 

 Много добро управление от страна 

на директора и ръководния състав на 

училището. 

 

 Част от постъпващите ученици са с 

нисък успех; 

 Ниска мотивация на учениците; 

 Малък процент на заинтересовани и 

активни родители; 

 Агресивност у учениците; 

 Нисък жизнен стандарт, 

непозволяващ сдобиването на 

учениците с учебници, учебни 

помагала и специализирана 

литература по специалните учебни 

предмети. 

 Квалифициран учителски състав; 

 Добри професионалисти от 

непедагогически състав; 
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 Учениците получават освен диплома 

за завършено средно образование и 

свидетелство за професионална 

квалификация – ІІ-ра и III–та степен; 

 Участие на учениците в национални, 

общински и градски състезения и олимпиди. 

 Завоювани челни места на 

национални състезания от календара на 

МОН. 

 Актуални специалности, 

ориентирани към пазара на труда; 

 Недобра материална база по 

отношение обзавеждане на 

кабинетите и на учебно-

техническите средства и 

измервателните уреди. 

 Недостиг на компютрите 

 Външната фасада се нуждае от 

ремонт и обновление 

 Неефективна енергийна ефективност 

 Наличие на компютърни кабинети; 

 Разширена INTERNET мрежа; 

 Работа по проекти; 

  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

ЗАПЛАХИ 

 

 

 Развиване на дейности за получаване 

на собствени приходи – отдаване под наем 

на помещения, услуги, платено обучение и 

др. 

 Осъвременяване на МТБ по 

професии, чрез участие в проекти; 

 Изграждане на система за 

проследяване на реализацията на учениците; 

 Повишаване на квалификацията и 

 

 Намаляващ брой  учениците в училище, 

което води до намаляване на 

финансирането на училището. 

 Нарастване на социалните различия 

между учениците. 

 Ниски мотиви за учене. 

 Очертаваща се криза за учителскикадри 
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обмяна на добри педагогически практики  

сред учителите; 

 Изграждане на система за 

професионално ориентиране на учениците;  

 Създаване на система за тестово 

оценяване по всеки предмет и  по 

професията; 

 Разширяване на партньорствата с 

бизнеса и различни организации за 

съвместни дейности и подпомагане; 

 Усъвършенстване на училищните 

учебни планове, актуализиране на учебното 

съдържание в съответствие с изискванията 

на производството;  

 Развиване на извънкласна дейност. 

 Разминаване на обществените 

потребности и продукта на 

образованието. 

 

 Участие в проекти 

 

 

 

 

Преимуществата на училището са свързани с наличието на: 

 Предлаганите специалности са атрактивни и дават възможност за успешна социална 

реализация след завършване на обучението; 

 Активна и успешна работа по проекти; 

 Добрият учителски състав по отношение на професионалната квалификация и опит; 

 Провеждане на производствените практики в реална работна среда; 

 Работата по програмите на Джуниър Ачийвмънт помага на учениците да оценят и по-

добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество. Чрез практическия опит, който 

получават, като организират своя учебна фирма, учениците изучават основата на 

свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите. 
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 Потенциалните възможности за реализация на собствени приходи на училището и оттам  

набиране на средства с инвестиционно предназначение. 

Проблемите, които трябва да се решат са : 

 Превенция на напускащите ученици с оглед задържането им в училище; 

 Продължаване работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти; 

 Мотивиране на педагогическата колегия за повишаване на квалификацията; 

 Разкриване на алтернативни възможности за допълнително финансиране 

на училищния бюджет; 

 Повишаване  взискателността по опазване на училищното имущество; 

 Активизиране  работата с родителите, обществеността и институциите за 

обогатяване на материално-техническата база на училището. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

IV. ВИЗИЯ  

 

Училище с традиции, училище с бъдеще, чрез развитие на високо конкурентна 

образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в 

нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

 

V.МИСИЯ  

 

Да бъдем „училище, предоставящо качествено образование и квалификация – 

за успешен старт в кариерата” 

Чрез постоянната си работа да дадем гаранции за висока професионална подготовка 

на младите хора, чрез: 
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 учене за знания и компетентности;  

 учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне 

с професионалните задължиния; 

 учене, насочено към социални умения;  

 учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи 

 

Да сведем качественото образование и професионална квалификация не само до 

усвояване на знания и умения, но и до развитие на личността, създаване на условия за 

нейните творчески и индивидуални способности с цел добра социална и професионална 

реализация. 

 

I. ЦЕЛEПОЛАГАНЕ 

 

1. Главна цел: Осигуряване на качествено европейско образование – основа за 

дръзновение, предприемаческо вдъхновение и увереност в успешната личностна 

реализация. 

 

2. Стратегически цели.  

 

Повишаване авторитета на Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров” 

чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо 

качество на образованието и превръщането на институцията в най-търсена и 

конкурентноспособна.  

 

Стратегическите цели на Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров” 

са  ориентирани към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от 

ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на 

българското образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на 

информационните и комуникационни технологии, иновации в образованиетои 

изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за 
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осъществяване на образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, 

залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.  

Отчетени са състоянието и потребностите към момента, потребностите на 

човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището катообществен 

фактор в системата на образователните институции в общината и региона. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния 

процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите 

заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуряване на 

щастливо детство за всяко дете. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на управлението на училището. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Привличане на ресурси от общността и външната среда, 

участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното 

реализиране. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП материална 

и технологична обезпеченост на училището. 

 

 

3. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 

професионална подготовка;  

2.Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение; 

3.Утвърждаване на училището като институция, научно и културно спортно 

средище; 

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците; 

5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището; 
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6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 

всички заинтересовани страни и социални партньори; 

7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество; 

8. Развитие и подобрение на външната и вътрешна среда на училището; 

9. Участие в програми и проекти; 

10. Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена 

изграждащи имидж на учебното заведение. 

 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите на 

училищното образование, както и от „областите на наблюдение за изградена система за 

управление на качеството на образователна институция:  

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;  

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА;  

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;  

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ; 

5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧАСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.  

 

Разработените оперативни цели произтичат от целите и принципите на училищното 

образование /чл.3,.ал.1 от ЗПУО/, на професионалното образование и обучение /чл.4 от 

ЗПОО/, както и от „Областите за наблюдение за изградена система за управление на 

качеството на образователната институция“. 

 

X. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Обединява дейностите и очакваните резултати за управление на ресурси, за 

иновационни политики и управление на процесите. съгласно  
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2. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

ПТГ „Никола Вапцаров“ – Самоков работи на делегиран бюджет от 2007 година. 

Има опит при планирането и разходването на финансовите средства. 

Управлението на делегирани средства позволява оперативна самостоятелност при  

планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово 

управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 2009 година 

насамкато план от дейности, обхващащ управленски задължения , политики и методи 

гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и включва: 

-Поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат 

постигнати тези цели; 

- Работна дейност и практики; 

- Мерки за контролиране на потенциалния риск. 

 

Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на 

процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране по 

чл.22, ал.2, т.17 от Закона.  

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели 

не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор, чрез 

осъществяването на мерки, политики и дейности. 

 

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

 Делегираният бюджет на институцията; 

 Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета; 

 Собствени средства; 

 Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; 

 Други източници. 

 

 

3. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА, АДМИНИСТРИРАНЕ И МЕРКИ 
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3.1. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 

 Ученици; 

 Педагогически специалисти; 

 Директор; 

 Заместник директори; 

 Административни служители; 

 Непедагогически персонал; 

 Родители; 

 Обществен съвет; 

 Социалните партньори; 

 

 

3.2. АДМИНИСТРИРАНЕ 

 

Постигането на стратегическите и оперативните цели за четири годишния период е 

обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на 

дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните 

дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са 

обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата в образователната система в 

България, което ги прави трудно прогнозируеми.Това ангажира всеки представител на 

образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от 

дейностите, залегнали в плана. Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните 

и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на 

образователно-възпитателния процес. 

Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две 

години.  

Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на 

ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за 

граждански контрол. 
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3.3. МЕРКИ 

 

С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип 

от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с 

повишаване качеството на образование и професионално обучение в ПТГ “ Никола 

Вапцаров ” гр. Самоков. 

Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от 

изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира 

пряка ангажираност на лицата в него. 

Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвяне на нови правилници и 

процедури съгласно целите на ЗПУО. Държавните образователни стандарти, националните 

и европейски стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на 

образованието. 

Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в 

зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и 

удовлетворяване на техните потребности. 

 

 

4. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

Област: Управление на институцията 

Критерий 1: Система за осигуряване качество на образованието  

Показатели:  

1.1. Наличие на училищна програма за повишаване качеството на образованието;  

1.2. Наличие на вътрeшноучилищни критерии за установяване качеството на 

образованието;  

1.3. Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на образованието;  

1.4. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на образованието;  

1.5. Създаден механизъм за ранно предупреждение;  

1.6. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо 

качество за образованието.  

 

Индикатори:  
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- брой документи;  

- брой проведени срещи;  

- заповед за утвърждаване.  

 

Критерий 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси  

Показатели:  

2.1. Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти;  

2.2. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;  

2.3. Наличие на приходи на училището. 

 

 

Критерий 3: Квалификационна дейност  

Показатели:  

3.1. Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на 

вътрешноучилищно ниво; 

3.2. Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от 

други институции;  

3.3. Споделяне на ефективни практики.  

 

Критерий 4: Нормативно осигуряване  

Показатели:  

4.1. Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване 

дейността на училището;  

4.2. Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;  

4.3. Състояние на училищната документация.  

 

Критерий 5 : Училищен персонал  

Показатели:  

5.1.Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;  

5.2. Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;  

5.3. Делегиране на права;  

5.4. Критерии за оценка труда на учителите;  
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5.5. Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото 

образование;  

5.6. Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;  

5.7. Качество наадминистративното обслужване.  

 

Област: Училищна среда 

Критерий 1: Индивидуална среда на ученика  

Показатели:  

1.1. Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда;  

1.2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и потребности;  

1.3. Осигурени условия за интерактивно учене.  

 

Критерий 2: Училището като социално място  

Показатели:  

2.1. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;  

2.2. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;  

2.3. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището;  

2.4. Наличие на училищен сайт с актуална информация.  

 

Критерий 3: Материално-техническа база  

Показатели:  

3.1. Осигурена достъпна архитектурна среда;  

3.2. Наличие на ефективен пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други 

външни лица;  

3.3. Относителен брой (в %) на класните 

стаи, поддържани и оборудвани с спрямо общия брой на  

класните стаи;  

3.4. Наличие на съвременно оборудвани кабинети;  

3.5. Осигуреност с материали и консумативи;  

3.6. Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;  
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3.7.Функционално място на ученика в класната стая/кабинета –наличие на регламентирани 

отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на 

интериора и екстериора на училището;  

3.8. Функционално място на учителя –осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална 

научна и педагогическа литература.  

 

Критерий 4: Информационни ресурси  

Показатели:  

4.1. Информационна система за движение на информацията;  

4.2. Осигуреност на училището с интернет;  

4.3. Наличие и качество на компютърна техника. 

 

Област: Образователно-възпитателен процес 

 

Критерий 1: Учебна дейност  

Показатели: 

1.1. Подготовка и планиране на уроците  

1.2. Структура на урока – ясна за учениците, установена от проведен педагогически 

контрол; 

1.3. Планиране и използване на ИКТ в урока. 

 

Критерий 2: Оценяване и самооценяване  

Показатели:  

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици; 

2.2. Критерии за оценяване –известни на учениците; 

2.3. Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална 

подготовка; 

2.4. Ритмичност на оценяването; 

2.5 Изградени умения у учениците за самооценяване. 

 

Критерий 3: Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик  

Показатели:  

3.1. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците; 
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3.2. Умения за работа в екип в паралелката; 

3.3. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките. 

 

Критерий 4: Резултати от обучението  

Показатели:  

4.1. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от  НВО  

към общия брой ученици; 

4.2. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни 

изпита към допуснатите до зрелостни изпити; 

4.3. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили държавните изпити за 

придобиване на степен на професионална квалификация към общия брои ученици; 

4.4. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици; 

4.5. Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици къмобщия брой ученици; 

4.6. Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици 

със СОП; 

4.7. Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към 

броя на учениците за учебната година. 

 

Критерий 5: Надграждане на знания и умения  

Показатели:  

5.1. Организирани от училището състезания, конкурси и др.; 

5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения; 

5.3. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.; 

5.4. Изградени екипи за работа по проекти. 

 

Критерий 6: Педагогически постижения  

Показатели:  

6.1 Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация  

спрямо броя на заявилите такава; 

6.2. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.  
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Област: Възпитателна дейност 

 

Критерий 1: Организация на възпитателната дейност  

Показатели:  

1.1.Планиране на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите; 

1.2. Създадена система за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в 

училището; 

1.3.Създадена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване 

в извънкласните и извънучилищни дейности; 

1.4.Създадени и функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност; 

1.5. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни прояви; 

 

Критерий 2: Дейности по основни направления на възпитателната дейност  

Показатели: 

2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище; 

2.2. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия; 

2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им; 

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, с  

взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното 

и интелектуалното им развитие; 

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот; 

2.6. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците; 

2.7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности; 

2.8. Ритуализация на училищния живот. 

 

 

Област : Училищно партньорство 
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Критерий 1: Партньорство между преките участници в училищното 

образование  

Показатели:  

1.1.Партньорство между преките участници в училищното образование; 

1.2.Създадени условия за подкрепа на млади учители; 

1.3. Включване на учителите в управлението на промените в училището; 

1.4.Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, училищното  

настоятелство, обществения съвети екипа на ученическото самоуправление; 

1.5.Средна посещаемост на родители на родителска среща –годишно; 

1.6.Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси -проучвания чрез анкети, 

интервюта и др.  

1.7. Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности; 

 

 

Критерий 2: Външно партньорство  

Показатели:  

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи 

на изпълнителната власт, органите за местното управление; 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и  

структурите на полицията; 

2.3. Взаимодействие с местната общественост; 

2.4. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 

вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по 

съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията; 

2.5. Участие на родителите при определяне на план-приема в училището; 

2.6. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез 

анкети, интервюта и др.  

 

 

 

XI. НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 
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1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ  

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 

 

Процесът на наблюдение включва комбинация от механизми за вътрешно и външно 

оценяване и се определя по целесъобразност. За да бъде възможно наблюдението върху 

изпълнението на дейностите е необходимо да се определят измерители на изпълнението 

/индикатори/. Изходните индикатори биват количествени/абсолютни и относителни/ и 

качествени. 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ 

СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО: 

 

1. Утвърден план за изпълнение на стратегически 

те цели; 

2. Актуализирани вътрешни правилници; 

3. Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището; 

4. Разработени актуални вътрешни нормативни актове; 

5. Разработени и утвърдени училищни учебни планове; 

6. Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; 

развитие на училищната общност; 

7. Разработени индикатори за контрол и инспектиране на образователната дейност; 

8. Изградени училищни екипи за разработване на проект; 

9. Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти; 

10. Разработени вътрешни нормативни актове по СФУК; 

11. Разработен и актуализиран бюджет, спрямо Стандарта за финансиране на институциите 

и Стандарта за управление на качеството; 

12. Публикувани на сайта на училището: 

• Бюджет на училището 



31 
 

• Отчети по тримесечия, полугодия и календарна година 

• Процедура за възлаган 

е на обществена поръчка 

• Обществени поръчки на училището  

13. Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства; 

14. Относителен дял / %/ приходи от наеми, проекти, спонсорства, дарения спрямо общия 

бюджет; 

15. Брой договори за пр 

ивличане на алтернативни източници за финансиране; 

16. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната година в  

продължаваща квалификация; 

17. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

16 учебни часа; 

18. Относителен дял / %/ на педагогическите кадри, участвали през календарната година в  

дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции; 

19. Публикуване на интернет страницата на училището на Вътрешна система за  

управление на качеството; 

20. Изградена Вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция; 

21. Библиотека; 

22. Наличие на училищен архив; 

23. Актуализиран правилник за архивиране на документите; 

24. Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив; 

25. Набавена: справочна и художествена българска литература; справочна и художествена  

англоезична литература; методическа литература и др.  

26.Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонала; 

27. Утвърден механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения; 

28. Утвърдени правила за делегиране на права; 

29. Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите; 

30. Система за охрана и сигурност;  

31.Механизъм с мерки и дейности за ученика към училищната среда; Актуализирана оценка 

на риска; 
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32. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности-

клубове, школи и др.; 

33. Осигурени алтернативни форми на обучение; 

34. Осигурени условия за интерактивно учене; 

35. Наличие на достъпни източници: Научна литература за подготовка на педагогическите  

специалисти; Методически помагала на електронен и хартиен носител; Интернет 

платформа за справочна литература; 

36. Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда; 

37. Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен 

процес; 

38. Утвърдени мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин; 

39. Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти; 

40. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността 

на училището; 

41. Наличие на училищен сайт с актуална информация; 

42. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището; 

43. Интернет страница на училището; 

44. Електронен дневник; 

45. Електронни портфолия на учители; 

46. Електронни портфолия на класове; 

47. Предварително планирани цели на урока и операционализирани според особеностите на 

учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка 

на класа, потребностите на учениците; 

48. Годишното и урочно планиране съобразено с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване; гъвкава промяна при необходимост; 

49. Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно 

потребностите на учениците; 

50. Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното 

съдържание, предвидено за усвояване; 

51. Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците; 

52. Ползва предварително подготвени и разнообразни учебни материали, съответстващи на 

различните стилове на учене на учениците; 
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53. Ясна и методически обоснована структура на урока; 

54. Структурните компоненти на урока се разпределят равномерно във времето; 

55. Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма 

по предмета; 

56. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като е съобразено с  

възможностите, интересите и потребностите на учениците; 

57. Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по- рано 

изучаван учебен материал; 

58. Учениците са включени в предварителната подготовка на урока; 

59. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците; 

60. Умения за работа в екип; 

61. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките; 

62. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия 

брой ученици в Х клас; 

63. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни 

изпити към общия брой допуснати до зрелостни изпити;  

64. Относителен дял / %/ на учениците, успешно положили държавните изпити за 

придобиване на степен на професионална квалификация към общия брой допуснати до 

държавните изпити;  

65. Относителен дял / %/ на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици; 

66. Относителен дял / %/ на повтарящите ученици към общия брой ученици; 

67. Относителен дял / %/ на отпадналите по различни причини от обучение ученици към 

общия брой ученици за учебната година. 

68. Организираните от училището състезания, конкурси; 

69. Реализирани дейности, мотивиращи ученици 

те за усвояване на допълнителни знания и умения; 

70. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

71. Изградени екипи за работа по проекти; 

72. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя 

на  заявилите такава; 

73. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. 

74. Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите; 
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75. Утвърдена система за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в 

училището; 

76. Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване 

в извънкласните и извънучилищни дейности; 

77. Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност; 

78. Брой споделени добри практики, с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни 

и  

извънучилищни дейности; 

79. Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви; 

80. Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект; 

81. Брой разговори, наблюдения и проучвания; 

82. Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни организации;  

обучения;състезания в училището; 

83. Брой реализирани дейности с екологична насоченост; 

84. Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки ценности; 

85. Утвърден механизъм и система за партньорство. Система за наставничество; 

86. Брой проведени инициативи с включване на родители; 

87. Брой проведени родителски срещи и в училището с отделните паралелки; 

88. Получена реална подкрепа от работодатели, община, областна администрация; 

89. Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работна заплата; Училищни 

критерии за диференциране труда на учителя и др. 

90. Проведени заседания на ПС с присъствието на представители на родителската общност. 

Взети съвместни решения; 

91. Съгласувани и утвърдени училищни актове; 

96. Изготвени анкети за проучвания; 

97. Установена хармония в дух на сътрудничество; 

98. Осигурена действаща и ефективна система за качество. 

 

 

 

ДЕСКРИПТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 

 

Използваните дескриптори на равнище гимназия, предоставяща 
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ПОО са с три възможни отговора (да, частично и не ). 

 

 

 

2. ПРОГРАМНА СХЕМА И ПЛАНОВИ МОДУЛИ 

 

Цикълът за осигуряване на качество в ПОО преминава през четири взаимно свързани 

етапа: 

 Планиране - поставяне на ясни, измерими и подходящи цели по отношение на 

политики, процедури, задачи, човешки ресурси; 

 Прилагане – установяване на процедури за постигане на поставените цели, създаване 

на  партньорства, разпределяне на ресурси; 

 Оценяване–оценяване на резултатите и процесите,подкрепено от конкретни числа; 

 Преразглеждане или обратна връзка-периодично преразглеждане на постиженията, 

определяне на действия за осъществяване на промени, корекции на цели, планове, 

процедури. 

 

 

3. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще се изработва годишен 

план с конкретни срокове и отговорници. Изпълнението на стратегията ще се наблюдава 

годишно от групата, участвали в нейното разработване. Наблюдението ще се отчита с 

междинни доклади пред Педагогическия съвет, а в края на учебната година се обработва 

получената при наблюдението информация в нейната цялост. 

Измерването на постигнатото качество през 2024 година е съвкупност от действия 

за определяне на резултатите на институцията по критерии за периода 2020-2024 г.на 

измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий, 

както и конкретни задължения на отговорните лица и целевите източници за финансиране.  

Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване на нови обстоятелства 

и потребности. Тя се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на  

значителни промени в организацията на работа в училище, или в нормативната база на 

средното образование. 


