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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Настоящите мерки са приети на заседание на ПС /Протокол № 16/09.09.2016 г.

МИСИЯ
Превръщането на ПГМЕТ в съвременно училище, с високо качество на образованието.
Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране
и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от
членството в Европейския съюз.

ВИЗИЯ
 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански
компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на
преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.
 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на
ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността
му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до
качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация
при провеждане на училищното образование.

Област 1: Достъп до професионално образование и обучение
№

Мерки и дейности

Отговорник

1.

Осигуряване на лесен достъп до законовата и подзаконовата
нормативна база за учители, ученици, родители и граждани
Обогатяване на училищната библиотека с необходимата
научна и техническа литература
Планиране и провеждане на ефективни дейности
за публичност и популяризиране на ПОО:
- Училищен вестник
- Училищно радио
- Поддържане на динамичен интернет сайт
- Рекламни и информационни материали
-електронни информационни средства
- Дни на отворени врати
Осъвременяване и модернизиране на материално-техническата
база

Л.Пиперова

2.
3.

4.

В.Каракашева
Л.Благов,
Д.Степова

Л.Благов

5.

Поддържане на мрежа за връзка с Интернет на всички класни Инж.В.Карлукова
стаи и административни помещения на училището.

6.

Поддържане на модерна ИКТ среда:
Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и
използване на електронно съдържание.

Инж.В.Карлукова

образованието.
-Fi
свързаност/ на територията на училището.
7.
8.

9.

Внедряване и използване на нова система „Електронен
Инж.В.Карлукова
дневник" за подобряване комуникацията учител - родител
Предоставяне на възможност за валидиране на лица.
Л.Пиперова
навършили 16 години по всички професии/специалности. по
които се провежда обучение в дневна форма
Развитие на системата за извънкласни и извънучилищни
Д.Денчева
дейности, насочени към развитие на индивидуалните заложби
на учениците, както и за преодоляване на образователни
трудности:
- Работа по училищни проекти
- Работа по общински и национални програми
- Участие в проект „Твоят час'"

Област 2: Придобиване на професионална квалификация
№ Мерки и дейности
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Разработване на учебните програми за производствена
практика с участието на представители на бизнеса
Участие на представители на работодателски и синдикални
организации в държавния изпит по теория и практика по
всички професии/специалности
Подобряване на механизма за мониторинг и контрол на
качеството: - Осигуряване на обучение на членовете на
комисията за повишаване на качеството и за самооценяване
Подобряване на дейностите по консултиране за кариерно
развитие на обучаваните чрез реализиране на съвместни
дейности с Център за кариерно развитие
Осигуряване на педагогическите специалисти на
квалификационни дейности, съответстващи на изискванията
към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на
квалификация по професия
Усъвършенстване на създадената система за квалификация,
повишаване личната квалификация от всеки учител.
Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща
квалификация на педагогическите специалисти.
 Използване на разнообразни форми на квалификационна
работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар,
лектория, дискусия, участие в научна-практическа
конференция, информация от библиотека, интернет.
 Създаване на възможност за повишаване на
професионално-квалификационната степен за всеки
педагогически специалист
Подобряване на условията за интерактивно обучение и учене:
- Поддържане на училищната мрежа за връзка с интернет в
сградата;
- Осигуряване на поддържащо обучение за учителите;
- Осъвременяване на базата

Отговорник
Л.Благов
Л.Благов
Л.Благов
Л.Пиперова
Л.Пиперова

Директор
Л.Пиперова
Л.Благов
Д.Денчева

Инж.В.Карлукова

Подготвяне на проекти за участие на учители и ученици в
допълнителни обучения чрез мобилност в друга страна
9. Осигуряване на работни места в реална работна среда за
учениците по производствена практика и учебна практика
10. Използване на иновативни педагогични методи и форми за
предаване и научаване на знания
8.

Осъществяване на допълнителна работа с учениците.
Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на
развитието му в област, в която той ще изяви най-добре своя
потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и
диференцирана работа с учениците.

Л.Благов
Л.Благов
Пед.специалисти
Пед.специалисти

11. Разработване на планове за подкрепа на ученици, застрашени Д.Степова
от отпадане от ПОО
12. Изграждане на действаща система от консултации за учениците Л.Пиперова
13. Дейности за повишаване на процента на придобилите
професионална квалификация:
- Осигуряване на допълнителна подготовка на учениците чрез
консултиране:
- Подпомагане на учениците при разработване на изпитните
теми
14. Мерки за подобряване уменията на учителите за ефективна
организация и планиране на урока чрез:
- Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията
- Споделяне на добрия педагогически опит в МО чрез
дискусии, открити уроци и други

Л.Пиперова
Л.Благов

Л.Пиперова
Л.Благов

15. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, състезания, Председатели на
конкурси
МО
16. Подобряване сътрудничеството с родителите чрез:
връзка с родителите на децата.
имото
съдействие на родителите за:
срещи с учителите в определеното приемно време или в друго
удобно за двете страни време;
- участие в родителските срещи;
- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат
изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и
интереси на детето им;
- Осигуряване на възможност за консултиране с учители и
психолог в удобно за тях време
Осигуряване на възможност за информиране на родителите по
всички касаещи ги въпроси от училищния интернет сайт
- запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на
училището;
допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на
заложбите му, както и за възможностите за оказване на

Л.Пиперова,
Л.Благов,
Д.Степова
Класни
ръководители

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист,
когато това се налага
годишнини и посещение на културни институции
17. Повишаване на резултатите от ДЗИ чрез:
Л.Пиперова
- Мотивиране на учениците за системна подготовка;
- Осигуряване на възможност за организиране на групи по ЗИП
за подготовка за втори ДЗИ;
Провеждане на предварителни пробни изпити в училище с
материали, доближаващи се до изпитните тестове от ДЗИ;
- Осигуряване на допълнителна подкрепа за ученици,
нуждаещи се от такава
Област 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация
№

Мерки и дейности

1.

Задълбочаване на обратната връзка с работодателите, с цел
Л.Благов
идентифициране на силните и слабите страни на
професионалното образование и обучение в училището
Дейности по мотивиране на учениците за реализация по
Л.Благов
изучаваната професия/специалност:
- Провеждане на дни на професията/специалността;
- Организиране на срещи с успели в професията възпитаници
на училището:
- Привличане на представители на работодателите и бизнеса за
участници в учебния процес;

2.

3.

Създаване на информационна база относно реализацията на
учениците, завършили ПГ МЕТ във ВУЗ или реална работна
среда по съответните професии

Отговорник

Д.Денчева

