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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Целта на настоящия документ е повишаване на качеството на образованието чрез 

управление на процеса на развитие на училището, основано на анализиране, планиране, 

изпълнение на планираните дейности, оценяване и внасяне на подобрения. 

 Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните 

принципи: 

- ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

- ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението; 

- удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересувани лица; 

- приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики; 

- непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията; 

- целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

- лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите в стратегията. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО.  

1. Училищната институция. 

- Модернизиране на материално-техническата база. 

- Прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на 

институцията. 

- Осигуряване на интерактивно обучение. 

- Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

- Реализиране на училищно, национални и международни програми и проекти. 

- Активно взаимодействие с Обществения съвет. 

- Ефективно взаимодействие училище – родители. 

- Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. 

- Взаимодействие с местната общност, със социалните партньори, работодателски 

организации, университети и други заинтересовани страни. 

- Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции. 

 



2. Педагогически специалисти. 

- Подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация 

на педагогическите специалисти по специалността им от висшето образование, за 

подобряване на тяхната личностна ефективност. 

- Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса 

на образование и обучение. 

- Насърчаване на комуникацията между педагогическите специалисти. 

- Организация и планиране на урока. 

- Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

- Използване на иновативни методи и форми, дигитални ресурси и организиране на 

обучение от разстояние в електронна среда. 

- Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

- Развиване на позитивно отношение – учител – ученик. 

3. Ученици 

- Активна страна в учебния процес. 

- Повишаване на мотивацията на учениците. 

- Политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

- Ефективна обратна връзка с учениците. 

- Развиване на позитивно отношение ученик-ученик. 

- Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове, свързани 

с развитието на учениците. 

- Участие в проекти, състезания, олимпиади, конкурси и други. 

 

ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН 

- Повишаване на общия успех на учениците. 

- Резултати от ДЗИ и ДИ за СПК. 

- Резултати от Национално външно оценяване. 

- Брой участници и класирани на регионален и национален кръг на състезания по 

професии, спортни състезания, конкурси и др.. 

- Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси и 

олимпиади. 

- Брой ученици, участващи в национални и международни проекти. 

- Намален брой на допуснати отсъствия; 

- Намален брой на ученици, на които са наложени санкции; 

- Брой участници в извънкласни дейности; 

- Брой реализирани инициативи от Ученически съвет; 

- Брой учители повишили квалификацията си; 

- Подобрена материална база на училището; 

- Брой реализирани проекти и програми. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ: 

 Делегиран бюджет, собствени приходи, дарения, национални и международни 

програми и проекти. 

 Мерки за повишаване на качеството на образованието са приети от Педагогически 

съвет   с протокол    №16/10.09.2020 г.  

 

 

 


