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ВЪТРЕШНА СИСТЕМА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2016/2017година
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Вътрешната система за осигуряване на качеството на предлаганото Професионално
образование и обучение (ПОО) в ПТГ „Цар Симеон Велики” се основава на:
 Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска референтна
рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 18 юни 2009
година;
 Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г. относно европейското
сътрудничество при оценяване на качеството на училищното образование;
 Закона за народната просвета;
 Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;
 Закона за професионалното образование и обучение;
 Приоритетите на Министерството на образованието и науката и на Регионален инспекторат по
образованието – Търговище;
 Спецификата на училището.
II. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО:
Професионалната гимназия да бъде национално призната като училище, предоставящо
качествена подготовка в областта на професионалното образование и обучение и ползващо се с
доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона.
Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.
Нашата цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като предоставяме
качествено професионално образование, отговарящо на световните тенденции. Качественото
образование дава възможност на младите хора за по-добра реализация и конкурентноспособност на
пазара на труда, както и лична удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците
съпричастност към проблемите, както на училището, така и на обществото.
III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРАВОМОЩИЯТА ИМ :
1. Директор
Директорът, съгласно чл. 9 от Наредба № 2/08.09.2015г. на министъра на образованието и
науката:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност за функционирането на
вътрешната система за осигуряване на качеството;
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2. разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
3. определя отговорника по качеството;
4. определя състава на комисията за самооценяване на качеството;
5. утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след
приемането му от органа по чл. 7, т. 2 /Наредба № 2/08.09.2015г./ и коригиращите мерки в хода
на изпълнението му;
6. утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на
дейностите по самооценяването;
7. утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на
качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
8. провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
9. представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалния
инспекторат по образованието за училището или на Националната агенция за професионално
образование и обучение - за центъра за професионално обучение;
10. организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията.
2. Педагогически съвет
Педагогическият съвет, съгласно чл. 10 от Наредба № 2/08.09.2015г. на министъра
наобразованието и науката приема:
1. политиката и целите по осигуряване на качеството; /Приложение № 1/
2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и
актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
/Приложение № 2/
3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.
3. Отговорник по качеството
Отговорникът по качеството, съгласно чл. 10 от Наредба № 2/08.09.2015г. отговаря за
функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като:
1. организира и координира работата на комисията;
2. изготвя годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
3. предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на
дейностите по самооценяването и организира и координира изпълнението им.
4. Комисия
За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството се определя
комисия, съгласно чл. 8 от Наредба № 2/08.09.2015г. за:
1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството
и актуализирането им;
2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях
за провеждане на дейностите по самооценяването;
4. провеждане на самооценяването.
IV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕTO НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО:
Разработват се от комисията и се приемат от Педагогическия съвет на училището.
/Приложение № 2/
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V. ГОДИШЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМООЦЕНЯВАНЕТО:
Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по
критериите в приложение № 1, като задължително се посочва и видът на инструментариума към
тях, както и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.
VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО ЧРЕЗ САМООЦЕНЯВАНЕ:
1. Измерването на постигнатото качество на професионалното образование и обучение се

осъществява от училището по чл. 9, ал. 1 ЗПОО чрез прилагането на процедури по критерии и
съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.
2. Периодът за самооценяване на училището по чл. 9, ал. 1 ЗПОО е учебна година.
3. Самооценяването се извършва от комисията.
4. Самооценяването в училището по чл. 9, ал. 1 ЗПОО се извършва по критерии и показатели
към тях съгласно приложение № 1.
5. Критериите са групирани по следните области на оценяване:
 достъп до професионално образование и обучение;
 придобиване на професионална квалификация;
 реализация на лицата, придобили професионална квалификация.
6. Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят
равнището на качеството по съответния критерий.
7. Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии
е 100.
8. Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири
равнища на оценяване.
9. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от
получените точки по всички критерии.
10. Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и
качествени равнища:
 отлично - при крайна оценка от 91 до 100 точки;
 добро - при крайна оценка от 66 до 90 точки;
 задоволително - при крайна оценка от 46 до 65 точки;
 незадоволително - при крайна оценка до 45 точки включително.

