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МЕХАНИЗЪМ
ЗА ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
1. Вътрешният мониторинг - осъществява се от ЗДУД съгласно Заповед на директора
№476/14.09.2016г.
2. Средства за вътрешен мониторинг:
2.1. Констатации:
Област 1 - Достъп до професионално образование и обучение
- Наличие на МТБ, отговаряща на изискванията на ДОИ;
- Заложен и реализиран План-прием по специалности/професии в различни форми на обучение;
- Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО;
Област 2 - Придобиване на професионална квалификация
- Създадени условия на интерактивно обучение;
- Резултати от ДЗИ и ДИ за СПК;
- Организация и планиране на урока;
- Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на
учениците;
- Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите,
информираност на учениците;
- Ритмичност на оценяването;
- Участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.;
- Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти;
- Дейност на училищното настоятелство;
- Участие на учениците в практическо обучение на работно място в реална работна среда;
Област 3 - Реализация на лицата, придобили професионална квалификация
- Реализация на учениците след приключване на обучението си в ПТГ в съответната
специалност/професия - на пазара на труда или продължили в следваща степен на образование;
- Удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите
професионална квалификация и от пригодността им за заетост.
2.2. Изводи - на база на критериите от т.2.1. се изготвя сравнителен анализ за всяка една от областите,
включващ- заложени и постигнати цели.
2.3. Препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване
на качеството - дават се при наличие на груби пропуски в процеса на ПОО.
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