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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Програмата за повишаване на качеството на образование и обучение в ПГКНМА  Стара 

Загора се основава на Закона за предучилищното и училищното образование, приоритетите 

на Министерството на образованието, младежта и науката, на Регионално управление на 

образованието гр. Стара Загора и спецификата на училището. 

 

II. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

Основната цел на ръководството на училището и преподавателския екип е отличната 

подготовка на учениците. Ние обучаваме конкурентноспособни хора, високообразовани, 

способни да се справят с предизвикателствата, мотивирани и подготвени да продължат да 

усвояват знания през целия си живот. 

 

Приоритетно направление 1: Високо качество на образование. 

Приоритетно направление 2: Подобряване на училищната среда. 

Приоритетно направление 3: Утвърждаване на училището като обучаваща 

институция. 

Приоритетно направление 4: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на 

всички деца. 

Приоритетно направление 5: Взаимодействие с родителската общност и училищното 

настоятелство. 

Приоритетно направление 6: Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на 

учениците. 

Приоритетно направление 7: Предотвратяване на ранното преждевременно напускане 

на ученици. 

Приоритетно направление 8: Висококвалифициран педагогически персонал  

Приоритетно направление 9: Участие в национални и европейски програми и проекти 

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ – СТАРА ЗАГОРА  

 

Приоритетно направление 1: Високо качество на образование 

1. Цели: 

- Осигуряване на висококачествено образование. 

- Постигане на по-високи резултати от учениците на външни оценявания, състезания, 

олимпиади и конкурси, както и на вътрешни проверки- входно равнище/ междинно 
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равнище/, класни и контролни работи. 

- Успешна реализация на възпитаниците на училището след напускането му. 

- Използване на нови методи на преподаване и обучение- работа по проекти, по групи, 

интерактивно обучение. 

- Подобряване на уменията за работа с технически средства. 

- Засилване  на  възпитателния  елемент  в преподавателската работа. Гражданско, здравно 

и екологично възпитание. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Подобряване  на  качеството  на  обучение  по  различните  учебни предмети. 

- Осигуряване на висококвалифицирани преподаватели. 

- Допълнителна работа /консултации/ с ученици с обучителни проблеми. 

- Занимания по интереси. 

- Подкрепа на талантливите деца. 

- Осигуряване на публични изяви на учениците. 

- Използване на разнообразни методи на преподаване. 

- Въвеждане на нови учебни програми. 

- Спазване на условията за безопасност с цел опазване живота и здравето на учениците и 

персонала в училище. 

- Превенция на противообществените прояви, тормоза и агресията в училище. 

- Провеждане на политика за намаляване отпадането на учениците от училище. 

- Участие на родителите в дейностите, определени от училището. 

- Взаимодействие с обществен съвет и училищното настоятелство. 

- Подобряване на взаимоотношенията учител-ученик и ученик-ученик чрез създаване и 

спазване на определени правила в класната стая. 

- Грижа за всеки отделен ученик. 

- Ученикът-център на образователния процес. 

- Подпомагане на личностното развитие на учениците чрез засилване на възпитателния 

елемент в обучението. 

- Подпомагане социализацията на учениците със специални потребности. 

 

Приоритетно направление 2: Подобряване на училищната среда. 

1. Цели: 

- Подобрение на училищната среда като МТБ. 

- Оптимизиране на учебния процес. 

- Подобряване на учебната среда за всеки отделен ученик. 

- Повишаване квалификацията на педагогическия персонал. 
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2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Отделяне средства и закупуване на нови мебели и ремонтиране на помещения, за 

създаване на приятна атмосфера в училище. 

- Снабдяване  на  всяка  класна  стая  с  техника-  компютър,  проектор, интерактивна дъска 

- Разнообразни форми на обучение с цел усвояване на учебния материал от всички 

ученици- работа по проекти, по двойки и групи, лекции, беседи, дискусии, презентации. 

- Повишаване квалификацията на преподавателите чрез участие в квалификационни 

обучения - външни и вътрешноучилищни. 

- Подобряване на самооценяването - изработване на портфолио от преподавателите и 

учениците. 

- Постоянен контрол на учебния процес от страна на контролните органи в училище. 

- Спазване на наредбите в системата на училищното образование. 

- Спазване на правилника за дейността на училището.  

 

Приоритетно направление 3: Утвърждаване на училището като обучаваща 

институция. 

1. Цели: 

- Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, с цел повишаване 

мотивацията на учениците, развитие на техните творчески възможности и повишаване 

привлекателността на училището за младите хора. 

- Наличие на интернет сайт на училището за публикуване на важни съобщения, 

постиженията на учениците и прозрачност на дейностите в училището. 

- Привличане на млади преподаватели. 

-Поддържане на добра МТБ. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

Планиране и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности 

с цел развитие на творческите заложби на учениците, повишаване на мотивацията им и 

организация на свободното им време. 

- Участие на учениците в конкурси и състезания. 

- Наличие на спортни дейности с цел развитие на физическите умения на учениците. 

- Организиране на училищни културни събития. 

- Участие в национални и международни проекти. 

- Поддържане на добра МТБ. 

- Наличие на електронен дневник. 

 

Приоритетно направление 4: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на 

всички деца. 
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1. Цели: 

- Даване на възможност за обучение на всички деца. 

- Качествено обучение на всички ученици. 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Внимание към всеки ученик. 

- Повишаване квалификацията на учителите. 

- Осигуряване на технически средства за всички преподаватели- компютри и 

проектори/телевизори във всяка класна стая. 

- Осигуряване на психолог. 

- Осигуряване на медицинско лице в училище. 

- Създаване на условия за изяви на всички ученици. 

 

Приоритетно направление 5: Взаимодействие с родителската общност и училищното 

настоятелство. 

1. Цели: 

- Ангажиране и на други заинтересовани страни с училищните дейности. 

- Прозрачност на дейностите. 

- Осигуряване на благоприятна среда за учене в училище. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Редовни срещи с родителите на учениците- периодични родителски срещи за 

информиране на родителите за успеха, поведението, постиженията и пропуските на 

учениците. 

- Допълнителни срещи с родителите на тези учениците, които имат поведенчески и 

обучителни трудности 

- Наличие на училищно настоятелство. 

- Обновяване състава на УН. 

- Взаимодействие между училището и УН. 

 

Приоритетно направление 6: Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на 

учениците. 

1. Цели: 

- Ангажираност на всички ученици. 

- Създаване на благоприятна за учене среда за всички ученици. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Наличие на извънкласни форми за всички ученици. 

-Включване на ученици с поведенчески и обучителни трудности в извънкласни форми. 
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-Включване на учениците в дейности по интереси. 

- Консултации по учебните предмети. 

- Допълнителни консултации за ученици с обучителни трудности 

 

Приоритетно направление 7: Предотвратяване на ранното преждевременно напускане 

на ученици. 

1. Цел: 

- Превенция на ранното напускане на училище. 

2.Действия предприети за постигане на целите: 

- Наблюдение на отсъствията на учениците. 

- Наблюдение на учениците в риск. 

- Създаване  на  отношения  на  доверие  между  ученици,  учители  и родители 

- Осигуряване на училищен психолог. 

- Работа с ученици в риск. 

- Включване на учениците в риск в извънкласни форми и дейности по интереси. 

- Работа с ученици, често отсъстващи от учебни занятия. 

- Екипност на работата - взаимодействие между учители, родители и психолози. 

- Създаване и работа на комисия за борба с противообществени прояви, агресията и 

тормоза. 

- Спазване  процедурата  за  наказания  при  отсъствия  на  учениците. Задължителни 

разговори на класния ръководител с ученика и родителя, консултации с училищния 

психолог преди налагането на наказанието. 

 

Приоритетно направление 8: Висококвалифициран педагогически персонал 

1. Цел: 

- Провеждане на различни квалификационни курсове и обучения на учителите за 

повишаване на тяхната личностна и професионална ефективност. 

- Провеждане на вътрешноинституционални квалификации. 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Подобряване на материалната база, която подпомага и улеснява работата на учителя. 

- Подкрепа на всеки креативен учител и насърчаване за повече иновативни методи на 

преподаване. 

- Максимално намаляване на административното бреме за сметка на повече време за 

новаторство в класната стая. 

 

Приоритетно направление 9: Участие в национални и европейски програми и проекти. 

1. Цели: 
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- Издигане имиджа и конкурентоспособността на училището. 

- Създаване на възможност за изява на ученици и учители. 

- Привличане на нови ученици. 

- Привличане на млади преподаватели. 

 

2. Действия предприети за постигане на целите: 

- Кандидатстване на училището по национални и европейски проекти. 

- Създаване на екипи в училище за работа по проектите. 


