
 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ  

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 

Приети с решение на педагогическия съвет, протокол № 20 от 12.09.2019г. и  

утвърдени със заповед на директора на ВМГ „ Св. Н. Чудотворец“ № РД 02-467 от 13.09.2019г. 

 

МЕРКИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

1. Подобряване на работната 

среда 

1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда Директор 
По графика на ОП 

„Региони в растеж“ 

2. Модернизиране на материално-техническата база и 

обновяване на информационната инфраструктура 
Директор 

През цялата учебна 

година при наличие 

на средства и със 

средства по ОП, НП, 

национални и 

европейски проекти 

2. Осигуряване на развитие и 

квалификация на персонала 

1. Подобряване на възможностите за включваща, 

допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите за подобряване на тяхната иновационна 

култура и личностна ефективност 

Директор 

По графика за 

квалификационна 

дейност на ВМГ, РУО 

Варна, ДПКУ 

2. Придобиване на професионално-квалификационни 

степени от педагогическите специалисти 

Педагогически 

специалисти 
По графика на ДПКУ 

3. Кариерно развитие на педагогическите 

специалисти 

Педагогически 

специалисти 

При постигане на 

условията 

4. Създаване и поддържане на открита и ясна 

комуникация в институцията 

Педагогически 

специалисти 
Постоянен 

5. Повишаване на ефективността на Директор Постоянен 



 
 

административното обслужване 

6. Повишаване на мотивацията и инициативността на 

всички участници в процеса на училищното 

образование 

Педагогически 

специалисти 
Постоянен 

3. Подобряване на 

резултатите от обучението 

1. Повишаване на мотивацията на обучаемите чрез 

предлагане на различни извънкласни дейности 

Педагогически 

специалисти, 

родители 

Постоянен 

2. Предлагане на обучение по специалности от 

професии с очакван недостиг на пазара на труда и на 

паралелки с дуална система на обучение 

Директор 

Януари 2020г., при 

планирането на план-

приема 

3. Осигуряване на възможност за професионално 

образование и обучение в различни форми на 

обучение 

Директор 

Преди началото на 

учебната година с 

решение на ПС 

4. Подобряване на обучението по БЕЛ и математика 

с оглед доброто представяне на учениците от Х клас 

на НВО и на учениците от ХІІ клас на ДЗИ по БЕЛ 

Учители по БЕЛ и 

математика 
Постоянен 

5. Повишаване на дела на придобилите средно 

образование, професионална квалификация и 

правоспособност по заваряване 

Педагогически 

специалисти 
30.06.2020г. 

6. Провеждане на производствена практика в реална 

работна среда 

Педагогически 

специалисти 
Постоянен 

7. Включване на ученици в дейностите по програма 

Еразъм+ 
Директор 31.10.2020г. 

8. Недопускане на отпадане на ученици 
Педагогически 

специалисти 
Постоянен 

9. Създаване на механизъм за ранно предупреждение 

за различни рискове 

Педагогически 

специалисти 

Преди началото на 

учебната година 

10. Провеждане на допълнително обучение и 

консултации по учебни предмети, като част от 

общата подкрепа на личностното развитие и чрез 

проект „Подкрепа за успех“ 

Педагогически 

специалисти 

По време на учебната 

година 

11. Ритмичност на оценяването  Педагогически През цялата учебна 



 
 

специалисти година 

12. Включване на родителите в дейности насочени 

към намаляване броя на отсъствията на учениците 

Педагогически 

специалисти 
30.06.2020г. 

13. Информиране и консултиране на учениците за 

кариерно развитие след завършване на 

професионалната гимназия 

Педагогически 

специалисти 
По график в ЧК 

4. Подобряване на 

взаимодействието с местната 

общественост, със 

социалните партньори, 

работодателските 

организации, 

университетите и други 

заинтересовани страни 

1. Разширяване на възможностите за практическо 

обучение в реална работна среда и дуално обучение 
Директор, ЗДУПД 

През цялата учебна 

година 

2. Проучване и прилагане на добри практики на 

сродни институции 

Педагогически 

специалисти 
30.06.2020г. 

3. Сътрудничество с работодатели Директор 
През цялата учебна 

година 

4. Информиране на местната общественост и 

заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на институцията в областта на 

осигуряване на качеството на професионалното 

образование и обучение 

Директор 
През цялата учебна 

година 

5. Участие в програми и проекти, свързани с 

повишаване на качеството на професионалното 

образование и обучение 

Педагогически 

специалисти 

По график на 

програмите/проектите 

6. Сътрудничество с родителите, Работа на 

Обществения съвет 

Педагогически 

специалисти 

През цялата учебна 

година 

 

 

ВИОЛЕТА ШИШКОВА  
Директор  

ВМГ „Св. Н. Чудотворец” 

 


