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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вътрешните правила за оценяване качеството на професионалното образование в 
ДФСГ „Интелект" са актуализирани и приети на ПС. Те целят осигуряване на 
прозрачност на постигнатите резултати и популяризиране на високо качество на 
обучението, съответстващо на националните и регионални икономически и обществени 
приоритети. В контекста на Европейската стратегия за развитие на професионалното 
образование, гимназията предоставя качествена подготовка в областта на ПОО и се 
ползва с доверието на стопанските организации - потребители на кадри и обществеността 
в региона. С оглед повишаване качеството на професионалната подготовка и формиране 
на национални и общочовешки добродетели при подготовката на учениците за 
социализация и професионална реализация в ДФС1 „Интелект“ има изградена система 
за квалификация на педагогическите кадри.

Професионалното обучение и образование е съобразено с изискванията на пазара 
на труда. Националната стратегия „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ" и потребността от 
кариерно ориентиране, в съответствие със съвременните европейски и световни 
тенденции.

В хода на професионалната подготовка от 8 до 12 клас ние формираме не само 
знания и личностни умения у учениците, а активно въздействаме и взаимодействаме със 
тяхната социалната среда.

2. ЗАКОНОВА РАМКА
1 .Закон за предучилищното и училищното образование.
2.Закон за професионалното образование и обучение;
3.Закон за насърчаване на заетостта;
4.3акон за степента на образование, общообразователен минимум и учебен
план;
5. Наредба № 18 / 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и
училищата
6. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти
7. Правилник за устройство и дейност на гимназията;
8..Учебни планове на професиите;
9.Училищни учебни планове.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подготовка на висококвалифицирани и конкуретноспособни кадри, чрез развитие 
на индивидуалните способности и интереси на младите хора, посредством мотивиран 
екип професионалисти и в сътрудничество с бизнеса. Водещи в обучението са ДОИ и 
стремежа да се съхрани индивидуалността и да се стимулират творческите заложби на 
учениците.
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• Високо качество на предлаганото ГЮО.
• Равни възможности за нашите ученици, уважение към тяхната 

индивидуалност и развиване на най-добрите им качества.
• Доверие между всички членове на училищната общност чрез прилагане на 

открити и прозрачни процедури.
• Насърчаване към учене през целия живот чрез създаване на умения и 

нагласа за самооценка. желание и отговорност за непрекъснато 
професионално развитие.

• Обединение на членовете на колектива около общи цели и ценности.
• Сътрудничество на гимназията с други професионални гимназии, висши 

училища, стопански организации - партньори, с родителската общност, 
обществеността и др.

IV. ПРАВИЛА

1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
2. Автономия и самоуправление;
3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението;
4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица;
5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики;

С приемането им ДФСГ „Интелект”:
> Гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и 

образователния продукт, предлаган във всички образователни степени и 
всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и 
изискванията на потребителите - ученици и др.обучаващи се, както и на 
работодателите и партньорите в условията на променящите се потребности 
на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда;

> Осигурява прозрачност на дейностга си и възможност за обективна 
оценка на качеството на обучението и образователния продукт, както за 
своите ученици и др.обучаващи се, така и за обществеността, партньорите 
и националните и международни институции;

> Изгражда система за контрол и оценка, която стимулира учителите и 
методическите обединения към съзнателно, постоянно развитие и 
отговорност за качеството на обучението и образователния продукт;

> Създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат 
за ефективното управление и постоянното повишаване на качеството на 
образователния продукт от оторизираните органи.
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V. ДЕЙНОСТИ в съответствие с вътрешните правила за изпълнение на 
критериите за осигуряване на качество на професионалната подготовка

1.Повишаване квалификацията на учителите на вътрешно-училищно ниво 
(методични обединения), насочена към познаване на нормативната уредба и 
усъвършенстване на професионалните компетенции;

2.Осъществяване на контакт и създаване на трайни взаимоотношения с 
фирми; организации на работодатели и работници; висши учебни заведения, 
професионални културни институти - за подпомагане на професионалното обучение в 
гимназията;

3.Обогатяване и осъвременяване библиотечния фонд със специализирана и 
справочна литература и осигуряване на възможност за непрекъснат достъп на ученици и 
учители до него;

4.Обогатяване и осъвременяване на материалната база, както и допълнително 
оборудване на ателиетата за всяка от професиите;

5.Осигуряване на достатъчен брой реални работни места за провеждане на 
часовете по учебна и производствена практика на учениците;

6. Ползване на интерактивни методи в преподаване на учебното съдържание 
на предметите от професионалната и общообразователната подготовка;

7. Разработване на дидактически средства (макети, табла, презентации и др.) с 
участието на учениците;

8.Организиране на срещи с представители на браншови организации от 
професионалните направления на професиите в гимназията за осигуряване на реални 
работни места за провеждане на часовете по учебна и производствена практики:

9.Засилване на мотивацията у учениците за явяване и успешно полагане на 
ДЗИ по теория и практика на професията;

10.Провеждане на информационна кампания сред родители и ученици във 
връзка с организация и провеждане на ДЗИ по теория и практика на професията;

11 .Провеждане на постоянна, целенасочена и мотивирана рекламна кампания 
за набиране на ученици в гимназията;

12.Разработване и кандидатстване с проекти по различни програми;
13.Организиране на работни срещи с представители на бизнеса за 

подпомагане професионалната реализация на завършващите ученици;
14. Целенасочена и сериозна подготовка на учениците за предстоящите през 

учебната година ДЗИ, в тази посока представянето на втори ДЗИ по специалности.

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от прилагане на правилата:
1. Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа

реализация на знанията и уменията;
2. Акцентиране върху ученето „чрез правене" и използване на иновативни

техники в преподаването;
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3. Активна комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и 
позитивна обратна връзка чрез общи и индивидуални родителски срещи - 
използване на разнообразни форми за информиране;

4. Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на 
подкрепяща среда - редуциране на нежелателното поведение на учениците;

5. Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: 
състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с 
образователни институции, родители, УН, неправителствени организации, 
бизнес партньори и др.;

6. Акцентиране върху използването на съвременни методи и ИКТ в 
преподаването;

7. Екипност в работата на учители и служители - взаимна комуникация, 
съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, 
компетентно и отговорно поведение;

8. Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез 
съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната 
общност;

9. Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране чрез кандидатстване 
по проекти.
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Комисия за качеството: Председател: Михаела Карамфилова
Членове: Галя Алексиева,

Емилия Петрова.
Таня Лалкова,
Светлана Йорданова и 
Валентина Данчовска


