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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Мерките за повишаване на качеството на образованието са разработени на основание 

Закона за предучилищно и училищно образование, Стратегическа рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) 

II. ЦЕЛ  

Професионална гимназия по техника и строителство „Михаил Василиевич Ломоносов“ 

да се утвърди като конкурентноспособно учебно заведение на територията на област 

Добрич.  

Утвърждаване на гимназията като съвременно учебно заведение, в което се предлага 

качествено професионално образование по специалности и професии от общо 

национално значение. 

Формиране у учениците на национални и общочовешки добродетели при подготовката 

им за социализация и реализация. 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите специалисти. 

Обособяване на педагогическия персонал като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойноство. 

Подобрение на външната и вътрешната среда на училището. 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Мерки Дейности Отговорник Срок 

Подобряване на 

резултатите от 

образованието 

Повишаване на мотивацията на 

учениците 

Директор, 

учители, 

родители 

15.09.2022 г.– 

14.09.2023 г. 

Предлагане на обучение по  

защитени специалности и такива 

с очакван недостиг на 

специалисти на пазара на труда  

Директор, 

комисия по 

план-прием 

11.2022 г. – 

01.01.2023 г. 

Осигуряване на възможност за 

професионално образование в 

различни форми на обучение 

Директор Преди началото на 

учебната година, 

по решение на ПС 

Подобряване на обучението по 

Български език и литература и 

Математика с цел успешно 

полагане на НВО в Х клас и ДЗИ 

в XII клас 

Учители по 

Български език 

и литература и 

Математика 

Заповеди на 

директора за 

пробни НВО и 

ДЗИ; 

По график, 

определен от 

Министъра на 

образованието и 

науката 
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 Повишаване на дела на успешно 

придобилите средно образование 

и професионална квалификация 

Учители по 

професионална 

подготовка 

14.09.2023 г. 

Провеждане на практическо 

обучение X-XII клас 

Учители по 

професионална 

подготовка,  

16.05.2023 г.  

Провеждане на производствена 

практика в реална работна среда 

за учениците от Х, XI, XII клас 

НБ – учител 

професионална 

подготовка 

31.08.2023 г. 

Намаляване на дела на ранно 

отпаднали  

Директор, 

учители, 

участващи в 

механизъм по 

обхващане и 

задържане в 

образователнат

а система на 

деца и ученици 

в задължителна 

предучилищна 

и училищна 

възраст 

30.06.2023 г. 

Провеждане на занимания по 

интереси  

Директор, 

ръководители 

на групи 

10.2022 г.– 

06.2023 г. 

Ритмичност на оценяването Директор, 

учители 

15.09.2022 г. – 

14.09.2023 г. 

Информиране на учениците за 

кариерно развитие след 

завършване на средно 

образование 

Класни 

ръководители 

По график в ЧК 

Недопускане на невзети часове 

при отсъстващи учители по НП 

„Без свободен час“, модул „Без 

свободен час в училище“ 

Директор, 

учители 

15.09.2022 г. – 

14.09.2023 г. 

Прилагане на интерактивни 

методи на обучение, ИКТ и 

дидактични материали  

Директор, 

Учители  

15.09.2022 г. – 

14.09.2023 г. 

Организиране на спортни 

дейности 

Учители по 

ФВС 

През цялата 

учебна година, по 

график 

Усъвършенстване 

на персонала 

Подобряване на възможностите 

за включваща, допълнителна и 

продължаваща квалификация на 

учителите 

Директор, 

председател на 

комисията по 

квалификацион

По график в 

Плана за 

квалификационна 

дейност 
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на дейност; 

учители 

Придобиване на професионална 

квалификационна степен 

Учители  По график на 

институциите, 

повишаващи ПКС 

Създаване и поддържане на 

открита и ясна комуникация в 

институцията 

Директор, 

персонал 

постоянен 

Повишаване на ефективността на 

административно обслужване 

Директор, 

персонал 

постоянен 

Повишаване на мотивацията и 

инициативността на всички 

участници в училищното 

образование 

Директор, 

педагогически 

и 

непедагогическ

и персонал 

15.09.2022 г. – 

14.09.2023 г. 

Подобряване на 

външната и 

вътрешна среда 

Осигуряване на съвременна и 

достъпна архитектурна среда 

Директор 15.09.2022 г. – 

14.09.2023 г. 

Модернизиране на физическата 

среда и обновяване на 

информационната структура 

Директор През цялата 

учебна година при 

наличие на 

средства и чрез 

средства от ОП, 

НП, проекти. 

Подобряване на 

взаимоотношения с 

местнита общност 

и социални 

партньори 

Разширяване на възможностите 

за практическо обучение в реална 

работна среда 

Директор, 

учители 

професионална 

подготовка 

През цялата 

учебна година  

Сътрудничество с работодатели Директор, 

учители 

професионална 

подготовка 

През цялата 

учебна година 

Информиране на общността и 

заинтересованите страни за 

добрите практики и 

постиженията на институцията в 

областта на осигуряване на 

качествено професионална 

образование 

Директор, 

комисия по 

медийна 

политика 

През цялата 

учебна година 

Сътрудничество с родители, 

работа на Обществен съвет 

Директор, 

класни 

ръководители, 

учители 

През цялата 

учебна година 
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ЗАПОЗНАТИ: 

№ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПОДПИС 

1.  СЛАВЕНА ДИМОВА  

2.  ЙОРДАНКА БЕНЕВА  

3.  ИВЕЛИНА ИВАНОВА  

4.  ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА  

5.  ИРИНА ДИМИТРОВА  

6.  ИНЖ. ХРИСТИНА ИВАНОВА  

7.  БИЛГИН ЕМИНОВ  

8.  ЦОНКА ВЕЛИКОВА  

9.  ГЕРАСИМ ГЕРАСИМОВ  

10.  ВАЛЕНТИН ПЕЙЧЕВ  

11.  НАДЕЖДА БАРЪМОВА  

12.  МИЛЕНА НИКОЛОВА  

13.  ИНЖ. НАТАЛИЯ ЖЕКОВА  

14.  ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ  

15.  ИНЖ. МИНКО МИНКОВ  

16.  ИНЖ. ДЕСИСЛАВ ГРОЗДЕВ  

17.  ИНЖ. ПЕТЪР СПЕЦОВ  

18.  ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА-ПАНТЕЛЕЙМОНОВА  

 


