
 1 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК 

 
 
 

УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР:    (п) 
  /инж. Петя Иванова/ 

 
 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Ръководството на ПГСА-гр. Пазарджик се ангажира да въведе, поддържа и непрекъснато 
усъвършенства Вътрешни правила за осигуряване и поддържане на качеството на 
образованието и обучението, съгласно изискванията на Заповед № РД09-872/29.06.2012 г. на 
МОМН, както и да осигури необходимите ресурси за тяхното функциониране. 
Чрез въвеждането на ВПОКОО се цели постигане на максимално възможно равнище на 
качеството, чрез най-ефективното използване на външните и вътрешни ресурси (нормативна 
уредба, учителски потенциал, материална, информационна и вътрешна нормативна база, 
организация).  
Основен и определящ фактор за качеството на образованието и обучението е създаването и 
поддържането в учениците, учителите и ръководството на мотивация за постигане на качество, 
чрез периодично и обективно оценяване на дейността им (на базата на ясни и прозрачни 
правила и процедури) и справедливо възмездяване за получените резултати. 
Вътрешните правила за осигуряване на качеството на образованието и обучението към ПГСА-
гр. Пазарджик  са стъпка към поетапна подготовка и въвеждане на Система за управление на 
качеството в професионалните гимназии. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОБХВАТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
Вътрешните правила за осигуряване на качество към ПГСА-гр. Пазарджик обхващат 
образованието и обучението на ученици и граждани в образователните степени- основна и 
средна, обучаваните заI-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация, както и във 
форми на продължаващо професионално обучение ( квалификация и преквалификация) в 
професионалните направления: строителство, архитектура, урбанизъм и геодезия, 
електротехника и енергетик и професия “Брокер“/“Недвижими имоти” 
Вътрешните правила за осигуряване на качество към ПГСА-гр. Пазарджик обхващат дейности, 
свързани с управление качеството на обучение и на педагогически и непедагогически 
персонал. Те са процесно-ориентирани и в тях се открояват три групи процеси. 
 
2.1. Управленски процеси: 
2.1.1. Отговорност на ръководството; 
2.1.2. Поетапна подготовка и въвеждане на Система за управление на качеството; 
2.1.3. Взаимоотношения с клиенти: ученици, родители, училищен персонал и граждани, 
включващи: 
 - измерване удовлетвореността на клиентите; 
 - вътрешни одити; 
 - управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия; 
 - подобряване на процесите. 
 
2.2. Основни процеси / Учебна и възпитателна дейност/: 
2.2.1. Планиране на учебната дейност; 
2.2.2. Разработване на училищни учебни планове; 
2.2.3. Ученически прием; 
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2.2.4. Обучение и възпитание на ученици: 
 - училищно; 
 - извънкласно и извънучилищно; 
2.2.5. Професионално обучение на граждани; 
2.2.6. Дипломиране и придобиване на степен на професионална квалификация; 
2.2.7. Продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация. 
2.2.8. Възпитателна дейност в общежитието; 
2.2.9. Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение 
и самостоятелно учене 
 
3.3. Спомагателни процеси: 
3.1.1 Управление на ресурсите: 
 - осигуряване на финансови, материални и информационни ресурси; 
 - назначаване, атестиране и обучение на персонала; 
 - осигуряване на реални работни места за учебна и производствена практика; 
 - осигуряване на социални партньори, за участие в провеждането на държавните изпити 
за придобиване на степен на професионална квалификация; 
 - разработване на проекти на международно, национално и регионално ниво; 
 - осигуряване на здравословна и безопасна работна среда. 
 
СХЕМА: Последователност и връзки между процесите 
 

 
 
 
 Детайлно описание на отделните процеси, последователността и връзката между тях, 
способите за измерване и оценка на ефективното им функциониране, както и начините за 
контрол, и предприемане на превантивни и коригиращи действия, са дадени в съпътстваща 
заповед на директора на училището процедури. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 
Структурата за управление на качеството на образование и обучение е допълнение към 
съществуващата структура на управление на ПГСА-гр. Пазарджик. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.1. Основните функции на управленските органи на системата по качество на 
образование и обучение са: 
 - Проучване на чуждестранния и национален опит за осигуряване качеството на 
образованието и обучението.  
 - Спазване на нормативната уредба в системата на народната просвета за осигуряване 
на оценка и качество на образованието и обучението;  
 - Осъществяване на вътрешни периодични прегледи на специалностите, относно 
качеството на обучението.  
 - Организация на периодични прегледи и анализ от резултатите по конкретни учебни 
предмети, избрани за държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на 
степен на професионална квалификация.  
  - Анализ и оценка на участието на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности. 
 - Организация на оценяването на учителите.   
 - Разработка на процедури и инструментариум за събиране на обективни данни за 
качеството.  
 - Проучване на мнението на ученици и курсисти, чрез провеждане на анкети и обработка 
на резултатите.   
 - Тематични проверки (прегледи), съгласно контролната дейност на ръководството.  
 - Организиране и провеждане на периодични срещи на учениците с ръководството за 
поставяне на проблеми по качеството на образование и обучение  
 - Организиране и провеждане на периодични срещи с работодателите.  
 - Въвеждане на актуални данни в електронния дневник.  
 - Периодично излъчване и обявяване на най-добрите учители, ученици и класове.  
 - Предложения до ръководството за насърчаване и награждаване на учители и ученици.  
 - Публикуване на резултатите от прегледите в сайта на училището. 
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3.2. Оперативната дейност за управление на качеството се администрира от Комисия по 
качество на образованието и обучението. 
 
3.3. Области и критерии за оценка на училището в края на всяка учебна година: 
 
ОБЛАСТ 1 : УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки 
Критерии: 
1. Система за осигуряване качество на ПОО - 9, 50 точки 
2. Инвестиции в ПОО – 4 точки 
3. Квалификационна дейност – 2,50 точки 
4. Нормативно осигуряване – 3,00 точки 
5. Училищен персонал – 6,00 точки 
 
ОБЛАСТ 2 : УЧИЛИЩНА СРЕДА- 20 точки 
Критерии: 
1. Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки 
2. Училището като социално място – 6,50 точки 
3. Материално-техническа база – 9,00 точки 
 
ОБЛАСТ 3 : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки 
Критерии: 
1. Учебна дейност – 10 точки 
2. Оценяване и самооценяване - 5 точки 
3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик – 10 точки 
4. Резултати от обучението - 5 точки 
5. Надграждане на знания и умения - 5 точки 
6. Педагогически постижения - 5 точки 
 
ОБЛАСТ 4 : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки 
Критерии: 
1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 
точки 
2. Външно партньорство -7,50 точки 
 
 
СКАЛА ЗА КРАЙНА ОЦЕНКА: 
 
От 81 до 100 точки – изключително 
От 61 до 80 точки – много добро 
От 41 до 60 точки – добро 
От 21 до 40 точки – средно 
Под 20 – ниско/ слабо 
 

 
 
 

 
 


