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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната програма за повишаване на качеството на образованието в Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ се основава на:
 Закона за предучилищното и училищното образование;
 Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО / чл.22, ал.2, т.15 стандарт за
управление на качеството в институциите;
 Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри;
 Приоритетите на Министерството на образованието и науката.

II. ВИЗИЯ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“
ПМГ „Иван Вазов“ ще продължава да работи, за да бъде силна, сплотена и активна
общност от ученици, учители и родители. Образователната институция ще подкрепя и
насърчава развитието на способностите на всеки ученик, ще бъде гарант за качествена
профилирана и общообразователна подготовка. Прилагайки както традиционни, така и
съвременни и иновативните методи в обучението, екипът от педагогически специалисти ще
продължава да изгражда силно мотивирани и конкурентноспособни личности. Тяхната успешна
реализация ще бъде индикатор за утвърден стил в образованието.
III. ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“
Постигане на качествен образователно-възпитателен процес чрез силно мотивирани
педагогически специалисти и съвременна материална база. Засилване на приложния характер
на обучението, придобиване на компетентности по учебни предмети и умения за учене през
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целия живот. Развитие на здравното, гражданското, екологичното и интеркултурното
образование на учениците, чрез което се формират умения за отговорно поведение.
Качеството на образованието в ПМГ „Иван Вазов“ се осигурява при спазване на
следните принципи:
 ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието
и обучението;
 прилагане и споделяне на добри педагогически практики;
 непрекъснатост, прозрачност и демократичност;
 целенасоченост към постигане на високи резултати.

IV. ЦЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Постигане на високи резултати, над средните за страната, на НВО, ДЗИ и успешно
представяне на кандидатстудентските изпити.
2. Усъвършенстване на квалификационната и вътрешно квалификационната дейност за
постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес.
3. Добри практики в обучението и споделянето им с родителската общност.
4. Постигане на високо ниво на общообразователната подготовка и използване на
възможностите на профилираното обучение за осъществяване на качествен
образователно-възпитателен процес. Повишаване ефективността на образователновъзпитателния процес и превръщането на ученика в активен участник в него чрез
използване на иновативни методи и технологии.
5. Засилване на приложния характер на обучението, ориентирано към конкретни
резултати.
6. Развитие на възможностите на изявени и талантливи ученици.
7. Подобряване на взаимодействието между училището, родителите, институциите и
неправителствените организации.
V. ЗАДАЧИ
1. Диагностика на потребностите на учителите от допълнителна квалификация;
2. Провеждане на тематични съвети;
3. Организиране на практически конференции за обмен на добри практики по различни
учебни предмети;
4. Ефективна работа на ЕКК.
5. Периодично повишаване квалификацията на учителите;
6. Наставничество на учители с малък или недостатъчен професионален опит в не само в
рамките на ЕКК, но и активно взаимодействие с членовете на целия педагогически
колектив;
7. Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици;
8. Взаимодействие с родителската общност и бизнеса в региона;
9. Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците;
10. Участие в национални и европейски програми и проекти;
11. Подобрения във външната и вътрешната среда на училището:
12. Развитие на дейността в създадената професионална учебна общност (ПУО).
VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 Оптимално оползотворяване на всички възможности за квалификация на учителите;

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група,
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа
конференция, информация от библиотека, интернет и др.;
 Осъществяване на педагогическа и психологическа подкрепа за постигане на по-добър
диалог с учениците и родителите им;
 Подобряване равнището на административно обслужване чрез подържане на надеждна
и гъвкава ИКТ - инфраструктура;
 Участие в интердисциплинарни проекти;
 Развиване и подобряване на индивидуалната работа с учениците;
 Провеждане на индивидуална работа с изявени и изоставащи ученици;
 Използване на разнообразни форми
компетентностите на учениците;
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 Популяризиране на предлаганото образование чрез изготвяне на годишник,
актуализиране на електронната летописна книга, брошури, рекламни материали,
фейсбук страница и др., подръжка на динамичен училищен сайт;
 Събиране на добри иновативни практики в електронна картотека на училището по ЕКК;
 Ефективна употреба на електронния дневник;
 Провеждане на тийм билдинг с учители и ученици по актуална тема;
 Включване на педагогическия екип в обучения и квалификации за повишаване на
дигиталната компетентност;
 Провеждане на уроци в новооткритата зелена класна стая.
VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСПЕХ
 добрата образователна среда и високите резултати в образователно-възпитателния
процес;
 брой проведени методични срещи за обмяна на добри педагогически практики;
 брой създадени ПУО;
 резултати от НВО в 7 и 10 клас и ДЗИ;
 резултати от НВО по дигитални компетентности в 10 клас;
 брой слаби и отлични оценки;
 брой ученици на поправителни изпити;
 брой ученици, класирани на призови места в областни, национални и международни
олимпиади, състезания и конкурси;
 учители, включени в курсове за повишаване на квалификацията, повишаване на ПКС.
 Ученици по Механизма за съвместна работа на институциите за задържане в
образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст.
VIII. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(1) Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система
за осигуряване на качеството включва консултиране, информиране, инструктиране и
представяне на добри педагогически практики.

(2)
Мониторингът е вътрешен и външен, като вътрешният мониторинг се осъществява
от директора.
(3) Външният мониторинг се осъществяват от Министерството на образованието и науката
и от регионалните управления по образованието.

ІХ. ФИНАНСИРАНЕ
Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на
качеството на образованието и обучението се финансират със средства от бюджета, от
собствени приходи, спонсорство, национални и международни програми и проекти.

