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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 

 

Мерките за повишаване качеството на образованието в Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика са предназначени за изграждане, поддържане 

и контролиране вътрешната система за осигуряване качеството на образованието и ще 

се осъществят в следните направления: 

1. Повишаване качеството на ПОО 

 

Цели: 

 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; 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност;  

 По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, 

проектна работа). 

   Дейности: 

 Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет, повишаване нивото 

на придобитите знания, умения и навици и прилагане на усвоените 

компетентности в практиката; 

 Реализиране на прием, съобразен със заявките на бизнеса и потребностите на 

пазара на труда на общинско, регионално и национално ниво; 

 Създаване на условия за изява на учениците; 

 Развитие на способностите и компетентностите на учениците, на дарбите им в 

областта на науката, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското 

и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците – диференциран подход; 
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 Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал; 

 Използване на разнообразни методи и форми на преподаване; 

 Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в 

преподаването чрез мултимедийни уроци, поддържане на високоскоростен 

интернет в училище и WI–FI мрежа; 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки 

ученик; 

 Създаване на условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и 

социалните им умения за общуване; 

 Сътрудничество с предприятия и работодатели; 

 Конструктивно взаимодействие с родителите на учениците. 

 

2. Повишаване успеваемостта на учениците 

Цели: 

 Трайно усвояване на учебния материал; 

 Формиране на  навици за самостоятелно учене с разбиране; 

 Стимулиране стремежа към знания; 

 Създаване условия за творческо развитие. 

Дейности: 

 Изграждане на умения за учене; 

 Обща и допълнителна личностна подкрепа за учениците; 

 Допълнителна индивидуална работа с изоставащи и даровити деца; 

 Реализиране на дейности, ориентирани към интереса и към мотивацията на ученика; 

 Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците; 

 Включване на учениците в извънкласни и извънучилищни форми, състезания, 

проекти; 

 Използване на иновативни практики в преподаването; 

 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на усвоените знания. 
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3. Повишаване квалификацията на учителите и кариерно развитие 

Цели: 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане кариерното развитие на учителите, 

работещи в училището; 

 Продължаване и оптимизиране структурата на изградената система за 

квалификация; 

 Квалификация на учителите за работа с родителите и учениците в риск от отпадане. 

Дейности: 

 Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти 

за ефективно изпълнение изискванията на изпълняваната работа; 

 Кариерно развитие чрез участия във вътрешни квалификационни и външни 

квалификационни форми на обучение; 

 Изготвяне на Годишен план за квалификационната дейност на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика; 

 Придобиване на ПКС; 

 Сътрудничество с предприятия и работодатели; 

 Обвързване на постигнатата професионално-квалификационна степен с 

допълнително материално  стимулиране, предвидено във вътрешните правила за 

работна заплата; 

 Обвързване на постигнатите високи резултати на учениците на състезания и 

конкурси с допълнително материално стимулиране, предвидено във вътрешните 

правила за работна заплата; 

 Повишаване ефективността на педагогическата дейност чрез вътрешна училищна 

контролна дейност и измерване на резултатите; 

 Атестиране на учителите. 
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4. Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и 

изоставащи ученици 

Цели: 

 Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания 

и възможности; 

 Създаване на условия за приемственост между различните класове;  

 Развиване ефективността на връзката учител – родител;  

 Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в 

извънкласни форми;  

 Работа с учениците в посока утвърждаване на училището не само като 

образователен, но и като духовен, културен и професионален център. 

Дейности: 

 Идентифициране на индивидуалните потребности на учениците; 

 Осигуряване на допълнителна индивидуална работа в съответната област за 

развитие и надграждане чрез използване на подходяща среда; 

 Участие в извънкласни и извънучилищни дейности; 

 Допълнителна работа с изоставащи ученици – самостоятелна работа, проверка; 

 Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на нуждаещите се ученици; 

 Осигуряване и предоставяне на възможности за участие в международни и 

национални изяви – състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други; 

 Осигуряване на възможности за включване в програми и проекти. 

 

5. Превенция на ранното напускане на училище 

Цели: 

 Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище; 

 Предоставяне на набор от механизми за подпомагане на отделните застрашени от 

отпадане ученици, съобразени с техните потребности;  
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 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. 

Дейности: 

 Изготвяне на Училищна програма за превенция на ранно отпадане на ученици от 

системата на образованието с основни компоненти:  

 Дейности и правомощия на Училищна комисия за превенция на 

преждевременното отпадане на ученици;  

 Превантивни дейности по предотвратяване на риска от ранно напускане на 

училище; 

 Дейности по корекция – набелязване и прилагане на конкретни мерки, в 

случаи на ученици в риск от отпадане от системата на образованието. 

 Изготвен Координационен механизъм за противодействие на училищния тормоз; 

 Своевременно уведомяване на родителите от класния ръководител при отсъствие 

или проблеми в поведението на ученика; 

 Провеждане на анкета за мотивацията и степента на адаптация на новопостъпилите 

ученици; 

 Изграждане на позитивен организационен климат – създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование; 

 Подкрепа на личностното развитие на ученика; 

 Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността; 

 Кариерно ориентиране и консултиране – в ЧК, срещи с работодатели, представители 

на висши учебни заведения. 
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6. Взаимодействие с родителската общност, Обществения съвет и бизнеса в 

региона  

Цели: 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им;  

 Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията между учители, 

ученици, родители и общественост в съответствие с нормативните актове;  

 Включване на родителската общност и Обществен съвет в училищни и 

извънучилищни инициативи; 

 Тесни контакти с бизнес средите за усъвършенстване подготовката на учениците. 

Дейности: 

 Работа съвместно с Обществения съвет; 

 Взаимодействие с родители: информиране по въпроси, свързани с образованието, с 

кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

 Взаимодействие със социални партньори: участие при провеждане на изпити за 

придобиване на квалификация по професиите;  

 Взаимодействие с представители на бизнеса, браншови организации: участие в 

изпитите за придобиване на професионална квалификация; 

 Осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на 

практическото обучение на учениците; 

 Участие в модернизирането на материално-техническата база на училището.  

 Проучване мнението на родители и представители на Обществения съвет чрез 

срещи и разговори, както и попълването на анкетни карти и въпросници за оценка; 

 Определяне на степента на удовлетвореност на работодателите от партньорството 

със Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново. 
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7. Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците. 

Цели: 

• Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците;  

• Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики;  

• Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности;  

• Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси;  

• Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

Дейности: 

 Участие в състезания, конкурси, олимпиади в съответствие с графика на МОН за 

организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните 

състезания; 

 Срещи със специалисти в областта на икономиката и информационните технологии; 

 Участие в тържествени ритуали и събития; 

 Стимулиране работата на Ученическия съвет; 

 Консултации с учители; 

 Посещения на театрални постановки, изложби, концерти, екскурзии. 

 

8. Участие в национални и международни програми и проекти 

Цели: 

 Развитие на умения и способности на учениците в тематични области, които са 

извън включените в задължителната училищна подготовка; 

 Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат 

затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и 

повишаване на мотивацията им за учене; 

 Повишаване на образователните постижения на учениците в различни области; 

 Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности, посредством 

създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи; 

 Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се 

намали преждевременното им напускане на образователната система. Изграждане 
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на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им 

социална, професионална и личностна реализация; 

 Възможност за учениците да овладеят и приложат в реална ситуация знания и 

практически умения; 

 Приобщаване на младите хора към европейското гражданство. 

Дейности:  

 Участие в проекти и национални програми на МОН;  

 Участие в проекти по програма „Еразъм+“; 

 Участие в други образователни и квалификационни проекти. 

 

9. Подобряване на вътрешната и външна среда на училището 

Цели:  

 Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците;  

 Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда; 

 Естетизация на околната среда;  

 Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда, 

подобряване на  материалната база. 

Дейности: 

 Осигуряване на безопасна образователна среда – пропускателен режим, 

видеонаблюдение; 

 Изграждане на позитивен психологически климат в училището; 

 Съхраняване на училищния дух и традиции;  

 Подобряване екстериора на училището; 

 Поддържане и модернизиране на материално-техническата база; 

 Подобряване на информационната осигуреност и инфраструктура на 

образователния процес, с цел обезпечаване и повишаване ефективността на учебния 

процес. 

 

 
 


