
ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА   ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА   ГГИИММННААЗЗИИЯЯ   „„ЦЦААРР   ССИИММЕЕООНН   ВВЕЕЛЛИИККИИ””   
Адрес: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29  Тел./факс: 0601/63812 
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg      http://ptgtg.ucoz.com  

 
 

УТВЪРДИЛ:…………………………..         Приложение №  2  

Николай Николов  

Директор на ПТГ 

 „Цар Симеон Велики ”  

 Търговище  

  

ПРАВИЛА 

за прилагане на вътрешната система за осигуряване  

на качеството на професионалното образование и обучение  

в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики ”-  град Търговище  

  

1. Определяне на отговорник по качеството и комисия за извършване на самооценяването на 
провежданото в училището професионално образование и обучение в срок до 15 септември преди 
началото на всяка учебна година. 

 
2. Отговорникът по качеството, съгласно чл. 10 от Наредба №  2/08.09.2015г. отговаря за 

функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като: 
 организира и координира работата на комисията;  
 изготвя годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване;  
 предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на 

дейностите по самооценяването и организира и координира  изпълнението им. 
 

3. Комисията, съгласно чл. 8 от Наредба №  2/08.09.2015г. отговаря за: 
 разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството 

и актуализирането им; 
 разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване в 

срок до 30 септември на всяка календарна година;  
 разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях 

за провеждане на дейностите по самооценяването;  
 провеждане на самооценяването. 

 
4.   Педагогическият съвет, съгласно чл. 10 от Наредба №  2/08.09.2015г. приема: 
 политиката и целите по осигуряване на качеството; /Приложение № 1/ 
 правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция; 
/Приложение № 2/ 

 годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;  
 годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване  

 
5. Разработване на  Вътрешна система за осигуряване  на качеството на професионалното 

образование и обучение.  
 

6. Предоставяне на директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище на сигнали за ранно 
предизвестяване на проблеми в областта на ПОО при необходимост. 
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7. Изработване на анкети, доклади, чек-листи, книги за контролна дейност на директора и ПДУД, 

протоколи и справки като инструментариум за проверка на показателите за оценяване. 
 

8. Доказателствените материали за проведеното самооценяване да се съхраняват в 
училището в продължение на 1 година, след което се предават в архива.  
 

9. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 
работодателските организации, университетите и други заинтересовани страни чрез:  

 разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;  
 проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 
 подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

професионалното образование и обучение; 
 информиране на обществеността и заинтересовани страни за добрите практики и 

постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на професионалното 
образование и обучение; 

 участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на професионалното образование 
и обучение. 
 

10.    Годишният доклад за резултатите от проведеното самооценяване се публикува в сайта на 
училището, раздел „Документи“ и предоставя на РУО град Търговище в срок до 15 октомври на всяка 
учебна година. 

 

                    

                          Изготвил:............................................ 

                 / инж. В. Митева - председател на комисията по самооценяване/ 

          

Приети с решение на ПС на заседание от 21.11.2016 г. с Протокол № 2 


