
  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРA 

ГРАД ПАЗАРДЖИК 

 

УТВЪРДИЛ, 

ДИРЕКТОР:  

         /инж.Петя Иванова/ 

  

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК 

І. Цел 

 Качествено образование, отговарящо на нуждите и способностите на 

учениците, образование, което насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж 

към творчество и професионално развитие. Качествено образование предполагащо 

непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на 

потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация в 

професионален и личен план. 

Модернизиране обучението в гимназията чрез методите на активното и 

интерактивното учене с въвеждането на облачните технологии. 

Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото 

развитие и образователни изисквания. 

Осигуряване на комплексни условия за устойчиво качество във всички аспекти 

на образованието по предмети, като част от общото модернизиране на 

образователния процес в училище.  

  

||. Задачи 

 1.Осигуряване по-голяма практическа приложимост на обучението, грижливо 

подготвени учебни дейности, свързани с проблеми и практики от реалния живот,  в 

които учениците играят централна роля. 

        Срок: 16.09 – 30.06.2021г. 

        Отг. учители,ЗДУД 

   

2. Повишаване успеваемостта на учениците в ПГСА и ограничаване броя на 

отпадналите ученици. 

 Срок: 16.09 – 30.06.2021г. 

         Отг. учители 

  



  3. Честни и открити взаимоотношения в класната стая, учениците да бъдат 

подкрепяни, за да опитват нови техники на учене в сигурна и спокойна среда. 

       Срок: 15.09 – 30.06.2021г. 

       Отг. учители   

   

  4. Повишаване квалификацията на всеки учител и създаване условия за кариерно 

развитие. 

        Срок: 16.09.2020г 

        Отг.гл.учител 

 

  5. Новаторски стил на преподаване – всеки учител с творчески план за 

самообразоване. 

        Срок: 30.09.2020г. 

        Отг.учители,гл.учител 

  

 6. ПГСА – общност на учащи се, в която родители, ученици и учители са партньори, 

които премахват пречките по пътя на успеха на учениците. 

         Срок: 16.09 – 30.06.2021г. 

         Отг. ЗДУПД 

   

7. Свързване на професионалното обучение с потребностите на пазара на труда – 

подобряване практическото обучение. 

                    Срок: 30.09.2020г.  

                               Отг. МО – ПП,ЗДУПД 

  8. Създаване на действен механизъм за координация на дейностите по 

професионално обучение на отпаднали ученици и възрастни. 

                   Срок:15.09 – 30.06.2021г 

                    Отг.ЗДУПД 

  9. Провеждане на пробни ДЗИ за 12 клас последната седмица на месец март и НВО 

за 10 клас последната седмица на месец април . 

                    Срок: 30.03.2020г. 

         30.04.2021г. 

                     Отг. Учители, ЗДУПД 

    

изготвил: .......................... 

                  /Ст. Елмаян / 

 

 



ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

 Нашата МИСИЯ е:  

Всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение, 

формиращо уверени и хармонично развити личности с реални възможности за 

пълноценна и социална реализация. 

ВИЗИЯ: 

ПГСА гр.Пазарджик е организация, която предоставя на клиентите си 

професионално образование – обучение, възпитание и социализация на 

ученици до 12 клас и лица над 16-годишна възраст. 

Извършва обучение по рамкова програма „Б“, „Д“ и „Е” за непрекъснато 

професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита 

професионална квалификация. В училището се извършва валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване 

на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието им с 

държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професии.  

ПГСА-гр.Пазарджик подпомага завършилите професионално 

образование и обучение – ученици и лица над 16-годишна възраст да се 

реализират на пазара на труда чрез контактите си с браншовата организация 

Камара на строителите в България. 

Педагогически екип от квалифицирани и отговорни  личности, които 

преподават различни стратегии за учене, насърчава  и ръководи  

придобиването важни за живота когнитивни, емоционални и социални умения и 

се придържа към индивидуалния подход, което означава разбиране и уважение 

към достигнатото ниво на развитие от всяко дете и включването в подходящи 

дейности, които му създават чувство за успех, интелектуални предимства и 

емоционален комфорт. 

Ръководството на ПГСА споделя голяма обществена отговорност за 

формирането и развитието на младото поколение, в едно общество основано 

на знанието. 

Ангажира се за непрекъснато подобряване  ефикасността на въведената 

Система за управление на качеството (СУК) , както и да осигури необходимите 

ресурси за нейното  функциониране. 

Директор: 

 /инж.Петя Иванова/ 


