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Настоящите мерки конкретизират създаването на условия и провеждането на дейности за 

подобряване на резултатите на учениците през 2022/2023 учебна година, като са съобразени със 

спецификата и особеностите на Професионална гимназия по химични технологии и дизайн 

,,Проф. д-р Асен Златаров“. Същите се базират на анализа на учебните резултати в края на 

2022/2023 учебна година и постигнатите индикатори за успешност на мерките. 

I. SWOT анализ на образователната среда в ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров“ 

Силни страни: 

 

1. Сравнително добро разположение на 

училището. 

2. Добро взаимодействие с местната власт и 

другите институции. 

3. Изградена система за повишаване 

на квалификацията на учителите. 

4. Обучение на учениците в дневна форма  и в 

дуална система на обучение. 

5. Разработени са типови учебни планове и 

учебни програми за професионална подготовка. 

6. Етническа толерантност.  
7. Осигурена обща и допълнителна подкрепа. 

8. Равен достъп до образование на учениците в 

неравностойно положение. 

9. Организиран превоз на пътуващите ученици. 

10. Осигуреност на педагогическите 

специалисти със служебен лаптоп. 

11. Работа по проекти и национални програми. 

12. Коректно и редовно обезпечаване н 

средствата за заплати, възнаграждения, 

осигурителни вноски, представително и 

работно облекло, ученически стипендии, 

издръжка на училището. 

13. Допълнително възнаграждение съгласно 

вътрешните правила на работна заплата. 

14. Изградена позитивна среда в 

училището. 

15.  Ефективност на взаимодействието със 

заинтересованите страни. 

Слаби страни: 

 

1. Неблагоприятна за по-голямата част от 

учениците семейна среда, съществен фактор за 

реализиране на качествен образователно-

възпитателен процес 

2. За голяма част от учениците, липса на 

контрол и родителска ангажираност по 

отношение на учебната дейност. 

3. Недостатъчна заинтересованост и 

неосъществяване на навременна обратна 

връзка от страна на някои родители. 

4. Нисък социален статус на немалка част от 

семействата на учениците. 

5. Нарастване на броя на учениците, които при 

постъпване в училище не владеят в 

необходимата степен български език.  

6. Недостатъчни умения на учениците за 

работа с ИКТ и образователни платформи. 

7. Липса на устройство за всеки ученик /или 

достъп до интернет за провеждане на обучение 

в електронна среда. 

8. Недостатъчна ефективност на 

взаимодействието между родители и учители.  

 

Благоприятни възможности: 

 

1. Повишаване капацитета на учителите за 

промяна на стила и методите на работа и 

ориентиране на обучението към потребностите 

на обществото. 

2. Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на съвместни проекти по програми 

на ЕС. 

3. Внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

4. Разширяване на дейностите по превръщане 

на училището в желана територия на 

учениците. 

5. Добра материална база – санирано 

училище, специализирани кабинети, училищни 

работилници и компютърна зала. 

6. Афинитет към иновациите –  

електронен дневник, интернет, интерактивни 

бели дъски. 

 

Заплахи: 

 

1. Липса на национална концепция за 

подкрепа на работодателските организации при 

включване в дуална система на обучение. 

2. Кариерното ориентиране не е добре развито 

– родителите не осъзнават необходимостта от 

придобиването на професионална 

квалификация от учениците за по-лесната 

реализация на пазара на труда. 

3. Застаряването на населението, миграцията и 

отрицателния прираст са фактори, определящи 

демографската картина – рефлектира и върху 

състоянието на образователната система. 

4. По-малък брой ученици, завършващи VII 

клас води до нереализиране на планиран 

държавен план-прием. 

 

 



7. Добро управление на финансовите средства в 

условията на делегирани бюджети. 

 

Внасянето на подобрения в работата на училището се извършва чрез изпълнение на 

плана за действие към Стратегията за развитие, в който са включени предложените от 

образователната институция цели и мерки за повишаване на качеството на предоставяното 

образование.  

 

Нормативни основания за разработване на мерки за внасяне на подобрения за 

повишаване на качеството на образованието в училището: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование  

2. Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти. 

3. Наредба за приобщаващото образование.  

4. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст  

5. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование  

6. Областни и общински стратегии  

 

Принципи:  

1. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик: 

ориентираност 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. 

2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

образование и обучение в институцията. 

3. Автономност при определяне на институционалните политики: в организацията 

(определят профилите и професиите, избират и съставят учебни планове, 

разпределят учебните програми в зависимост от потребностите на учениците, 

определят учебните предмети и разработват учебните програми и самоуправление, 

както и да сключват споразумение с висши училища за съвместно обучение по 

учебни предмети и/ или модули за придобиване на профилираната подготовка във 

втори гимназиален етап, както и по учебни предмети за придобиване на 

специализираната подготовка), в методите и средствата за обучение с цел 

осигуряване на качество на образованието. 

4. Целенасоченост към постигане на планираните резултати в образователния процес, 

последователност и непрекъснатост в процеса за повишаване на качеството. 

5. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и на организацията на 

образователния процес, последователност и приемственост при прилагане на добри 

педагогически практики и обмяната/споделянето на открити практики. 

6. Ефективност и ефикасност при разпределението, използването и управлението на 

ресурсите. 

7. Лидерство, разпределяне на дейности и делегиране на отговорности за постигане на 

целите на институцията 

8. Прозрачност, информираност и удовлетвореност на участниците в образователния 

процес (педагогически специалисти, ученици и родители). 

9. Партньорство, ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички 

участници в процеса на обучението и образованието. Ориентираност на 

образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите 

страни. 

 



 

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Подобрени образователни резултати, измерени на вътрешно оценяване, НВО, ДЗИ в 

резултат на прилагания комплекс от мерки и дейности на училищно ниво. 

2. Постигане на зададените целеви стойности като следствие от подобрените резултати. 

3. Повишаване на мотивацията за по-добро и трайно овладяване на учебното съдържание. 

4. Осигуряване на подходяща образователна среда и институционална подкрепа  на ученици 

с обучителни трудности и дефицити в усвояването на учебния материал, в риск от отпадане, 

със СОП и др. 

5. Подобрени умения на педагогическите специалисти за провеждане на учебен процес, 

насочен към овладяване на практически умения и компетентности.   

 

III. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

Мерки/дейности Изпълнител Срок 

1. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НИСКИТЕ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.1.Изготвяне на анализ на резултатите от входящо равнище и 

планиране на мерки за усвояване на учебното съдържание и 

подобряване на трайността и преносимостта на знанията и 

уменията на учениците. 

учителите по 

предмети 

октомври   

1.2.Осигуряване на обща подкрепа и подпомагане на учебната 

дейност – консултиране от учители-предметници в часовете за 

самоподготовка, консултации за ученици с идентифициране 

пропуски в овладяване на учебно съдържание. 

учителите по 

предмети 

класни ръководители 

през 

учебната 

година 

1.3. Формиране на групи за занимания по интереси съгласно 

Наредба за приобщаващото образование, проекти  и Национални 

програми 

учителите по 

предмети 

съгласно 

график на 

проекта 

2. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО   

2.1.Осигуряване на достъп до базата на училището (компютърна 

зала, спортни съоръжения и др. ресурси в училището), с което да 

се формира интерес и мотивация към отделните учебни предмети. 

учителите по ФВС, 

ИТ и др. 

през 

учебната 

година 

2.2.Участие в междуучилищни инициативи в рамките на града, 

общината или областта (инициативи на Младежки център, 

Областен информационен център, регионална библиотека, 

читалище и др.). 

учителите по 

предмети 

през 

учебната 

година 

2.3.Провеждане на т.н.пробни НВО и ДЗИ. учителите по 

предмети 

април 

2.4.Оптимизиране на обучението чрез занимания по интереси, 

като модел за интердисциплинарна и интерактивна образователна 

среда. Сформиране на групи за занимания по интереси по реда на 

Наредбата за приобщаващо образование 

ръководители на 

групи 

съгласно 

график на 

проекта 

4. ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ 

УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Стимулиране на ученици и класове с най-висок успех и най-

малко отсъствия от училище, популяризиране на постиженията. 

класните 

ръководители 

в края на I 

и II срок 

4.2. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, 

състезания, конкурси, както и в такива с формат, близък до НВО, 

публичност на успехите. 

учителите по 

предмети 

през 

учебната 

година 

4.3. Включване на учениците в училищни прояви и дейности и 

отличаване на най-активните и най-добре представилите се. 

учителите по 

предмети 

през 

учебната 

година 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ 

5.1. Организиране на родителите по паралелки с цел: 

осъществяване на подкрепа, подпомагане на дежурството в 

училище, работа със застрашени от отпадане ученици, работа по 

класните 

ръководители 

през 

учебната 

година 



проекти, изпълнение на инициативи, вкл. и чрез лично участие, за 

подобряване на МБ и пр. 

5.2. Организиране на „Ден на отворените врати“, в който да се 

предостави възможност на родителите да посещават учебни 

часове и училищни дейности. 

класните 

ръководители 

март   

5.3. Дейности по изпълнение на Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 

100/8.06.2018 г., обн., ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018г., изм. и доп., 

ПМС № 259/14.10.2019 г. ДВ, бр.82 от 18 октомври 2019 г.). 

класните 

ръководители 

през 

учебната 

година 

6. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА 

6.1. Контрол от директора по отношение изпълнение на 

функционални задължения на педагогическите специалисти, 

свързани с предварителната подготовка, планирането, 

провеждането на образователните дейности и оценяването на 

учениците. 

директор  през 

учебната 

година 

6.2. Системен контрол от директора на: провеждането на 

консултациите по предмети, реалното и своевременно отразяване 

на отсъствията на учениците, извиняването и пренасянето на 

отсъствията, спазването на чл. 22, ал. 5 и чл. 23, ал. 6 от Наредба 

№ 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците (неоформяне на срочна/годишна оценка при повече от 

25% отсъствия по учебен предмет). 

директор  съгласно 

плана за 

КДД 

 

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ НА МЕРКИТЕ 

1. Подобрена образователна среда: компютърна техника, е-ресурси, безжична мрежа. 

2. Ефективен образователен процес: придобити умения за практическо приложение и 

използване на знанията.  

3. Повишени образователни резултати на учениците: резултати от НВО и ДЗИ, 

съотносимост и брой слаби, средни  и отлични оценки, брой ученици на поправителни 

изпити, брой участници в олимпиади и състезания и резултати от тях; 

4. Постигнати зададени целеви стойности. 

5. Организирани активности с учебно-възпитателен характер и мотивирано участие на 

учениците в тях. 

 

 

Мерките за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието са приети  

на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 14.09.2022 г. (протокол № 15/14.09.2022 

г.) и са утвърдени със Заповед № РД-09-33-890/14.09.2022 г. на директора на училището.  

 


