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         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

     Мерките за повишаване на качеството на предлаганото професионално 

образование и обучение  в ПГСС „С.Румянцев” се основават на: Националната 

програма за развитие: България 2020 (НПР Бг2020), приета в края на месец декември 

2012 г. 

Нашата цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като 

предоставяме качествено професионално образование, отговарящо на световните 

тенденции. Качественото образование дава възможност на младите хора за по-добра 

реализация и конкурентноспособност на пазара на труда, както  и лична 

удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците съпричастност към 

проблемите, както на училището, така и на обществото. 

Важен аспект за качеството на образование  е повишаване на контрола върху 

качеството на образование, което осигуряват образователните институции.Резултатите 

от проверката на знанията се използват за анализ на постигнатите резултати и за  

сравнение на постиженията на учениците по общообразователните предмети. Те ни 

позволяват  да се  предприемат мерки за подобряване на преподаването и качеството на 

образованието .За да привличаме  повече ученици предлагаме  специалности, 

отговарящи на изискванията на пазара на труда. Контролът на качеството на 

придобитите от учениците знания и умения се осигурява чрез провеждане на държавни 

изпити за придобиване на квалификационна степен в края на процеса на обучение. В 

специалностите  по учебна програма има стаж по специалността, който се провежда в 

реална работна среда.  От решаващо значение за подобряване на качеството на 

придобитите от учениците  знания и умения е придобиването на повече практически 

умения. Това  се постига чрез въвеждане на задължителни учебни практики и чрез 

поставяне на повече задачи за самостоятелна или групова  работа по време на 

практическите  упражнения, а не за сметка на намаляване на теоретичния материал по 

съответната учебна дисциплина. 

В динамично развиващите се области (напр. информатика и информационни  

технологии), където учебното съдържание и придобиваните от учениците знания и 

умения в областта остаряват твърде бързо, е необходимо постоянно осъвременяване на 

учебния  материал и поставяне на акцент върху т.нар. "инвариантни знания", които са 

относително статични  във времето и устойчиви на евентуални промени при 

представяне на учебното съдържание.    Преподавателите трябва да се мотивират да 



насърчават  учениците  да работят самостоятелно, да прилагат по-голям контрол върху 

присъствието и самостоятелната работа на учениците  в часовете по практика и 

възлагане на  проекти .  

  Цели за  повишаване на качеството на професионалното образование и 

обучение:  

 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 доразвиване 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 ). 

Мерки  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. 

 Акцент върху грамотността (български език и математика). 

 Създаване на условия за изяви  на  учениците. 

 Диференциация  на  обучението  в  посока  на желания   и възможности на 

обучението по следните основни направления – професионална подготовка, 

математика, български  език  и литература, чужди езици, информационни 

технологии и спорт. 

 Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на 

висока успеваемост от страна на  учениците. 

 Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците. 

 Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху 

подрастващите. 

 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. Извършване на перспективен прием за ученици в 

прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел 

продължаване на образованието в нашето училище. 



 Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в 

обучението: 

 поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на 

нови знания и практическа приложимост на преподавания материал 

 използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, 

преподаване и научаване на учебни знания; 

 извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост; 

 успешно въвеждане на нови учебни програми 

 Стриктно спазване на изискванията: 

 за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и 

наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на 

учениците 

 за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, 

педагогически и непедагогически персонал; 

 за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

 Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното 

настоятелство. 

 Използване на създадени мултимедийни материали. 

 Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на 

физическото, социалното и личностното им развитие. 

 Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

 Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици. 

 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. 

 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. 

 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 квалификацията на учителите за работа с ученици в риск; 

 Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището 

компютри, терминали, мултимедийни проектори с оглед все по-активното 

навлизане на технологии в учебния процес. 

Програмата е приета на ПС с Протокол № 10/ 03 .09.2018 г. 
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