
Доклад от проведено самооценяване НТГ - Пловдив  1 

 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – гр. Пловдив 

Утвърдил: 

Директор : .................... 

(Славейка Иванова) 

 

 

ДДООККЛЛААДД  

за резултатите от проведеното самооценяване  

за учебната  2015/2016 година 

 

I. Цел на самооценяването 

Основна цел на самооценяването е екипът на НТГ да получи информация и да направи 

оценка на качеството на провеждащото се професионално образование и обучение в 

гимназията спрямо действащите стандарти (включително държавните образователни 

изисквания), да идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение и да предприеме 

съответните мерки и действия в тази насока. Целта на дейността на НТГ е високо качество на 

образователно-възпитателния процес чрез съчетание на съвременни образователни 

тенденции и традициите в учебното дело и развитие на интересите и способностите на 

учениците за подготовката им за пълноценен живот и дейност в демократичното общество. 

 

II. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия 

НТГ е предпочитано средно училище с авторитет, реален принос и престижно 

присъствие в националната образователна система. Екипът от учители, ученици, родители и 

партньори отговорно осъществява мисията на гимназията да подготвя висококвалифицирани 

специалисти със средно икономическо образование на европейско ниво. Неизменна част от 

училищната организационна култура са следните символи: знаме, лого – съдържа образа на 

Меркурий (лат. „бог на търговците“), химн на гимназията – песента „Нашите години“. Те 

повишават самочувствието и засилват усещането на учениците и учителите за принадлежност 

към гимназията. 

През учебната 2015-2016 г. в НТГ са се обучавали 1059 ученици в дневна форма, 

обхванати в 38 паралелки, и трима ученици в самостоятелна форма. Броят на курсистите 

обучавани в задочна форма на обучение е 7. Обучението се осъществява в осем специалности, 

като учебните планове, по които се работи са шест, и допълнителен учебен план за задочна 

форма: 
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Професионално  

направление 

Наименование  

на професията 

Наименование  

на специалността 

VIII с 

ИИЧЕ 
IX X XI XII Всичко 

Финанси, 

банково и 

застрахователно 

дело 

Финансист 

3430101 

Банково дело 
1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 26 26 28 28 29 137 

Счетоводство и 

данъчно облагане 

Данъчен и 

митнически 

посредник 

3440201  

Митническа и 

данъчна 

администрация 

1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 26 28 29 30 29 142 

Счетоводство и 

данъчно облагане 

Оперативен 

счетоводител 

3440301  

Оперативно 

счетоводство 

1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 27 31 31 28 32 149 

Администрация и 

управление 
Икономист 

3451201  

Индустрия 
1 1 0 1 0 3 

брой ученици: 26 26 0 28 0 80 

Администрация и 

управление 
Икономист 

3451202  

Търговия 
1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 26 26 30 29 27 138 

Администрация и 

управление 
Икономист 

3451204  

Икономика и 

мениджмънт 

1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 26 27 28 27 28 136 

Секретарски и 

административни 

офис дейности 

Офис - мениджър 

3460101  

Бизнес - 

администрация 

1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 26 26 29 28 29 138 

Приложна 

информатика 

Икономист- 

информатик 

4820101  

Икономическа 

информатика 

1 1 1 1 1 5 

брой ученици: 25 27 28 29 30 139 

ОБЩО паралелки: 8 8 7 8 7 38 

- ученици в дневна форма: 208 217 203 227 204 1059 

- в непресъствена форма: 0 0 1 0 2 3 

ВСИЧКО УЧЕНИЦИ 0 0 0 0 0 1061 

 

Броят на завършилите ученици е 204 в редовна форма и 1 в сфо. 

 

III. Налични ресурси 

1. Човешки ресурси 

Главен фактор за осъществяване на богатата по съдържание, иновативност и полезност 

дейност е екипът от учители на НТГ – Пловдив. В гимназията работят 6 педагогически 

специалисти с ръководни функции – Директор, трима помощник-директори по учебната  

дейност, един пом.-директор по административно-стопанската дейност, един педагогически 
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съветник и един ръководител на компютърни кабинети; 70 учители от които  48 по 

общообразователни предмети и 22 по специални предмети; непедагогически персонал – 12; 

Образователен ценз: магистър – 75, бакалавър – 7, средно образование – 4, основно 

образование – 1; Съотношение по пол: 67 жени и 15 мъже. Средната възраст на персонала е 

46,4 години. Педагогически персонал с Първа ПКС – 1; с Втора ПКС – 10; с Трета ПКС – 3; с 

Четвърта ПКС – 4; с Пета ПКС – 18. 

 

2. Недвижимо имущество: 

 сграда – построена през 1910 г. 

 дворно място – 4700 км. 

 ливада в Копривщица – 7,3 дка. 

Материалната база включва: 

o 34 класни стаи и кабинети. Оформени са специални кабинети за практика: Училищна 

учебна банка, Учебно-тренировъчни фирми и Компютърно счетоводство 

o Компютърни кабинети - 7, оборудвани със съвременна техника и мултимедия 

o Библиотека разполагаща с над 16 000 печатни издания – художествена и 

специализирана литература, дикове, табла за БДП 

o Физкултурен салон - основно ремонтиран 

o Фитнес зала – оборудвана с уреди 

o Училищно барче – всеки ден се предлагат прясно приготвени закуски, напитки, 

плодове и различни храни 

o Лекарски кабинет, с постоянно присъствие на медицинско лице.  

Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и класните стаи, целодневна 

охрана и СОТ. 

 

3. Движимо имущество: 

 компютри – 203 бр. закупени през периода 2003-2015 г. 

 климатици – 24 бр. 

 принтери – 31 бр. 

 мултимедии – 20 бр. 

 Интерактивни дъски – 7 бр.  

 Таблети – 9 бр. 

 Видеоохранителна система 

 Озвучителна система 

 Парна инсталация 

 Газификационни съоръжения 

 

4. Стопански инвентар: 

 мебели за учебни кабинети – столове, маси, шкафове; 

 офис обзавеждане за администрацията; 

 програмни продукти – 124 бр. 

 

5. Финансови ресурси 
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За календарната 2016 г. гимназията разполага с делегиран бюджет от 1 652 132 лв., 

приходи и доходи от собственост 12 600 лв. С този бюджет се осъществяват всички дейности в 

гимназията. Издръжката на един ученик е 1466 лв. (съгласно  чл. 41а, ал. 14, т. 2 от ЗНП и РМС 

№ 859 от 2015 г.) 

Средната работна заплата на педагогическия персонал (към 01.02.2016 г.) е 925,02 лв. 

срещу 974 лв. за миналата учебна година, а на непедагогическия персонал 685,41 лв. срещу 635 

лв. за миналата година. 

През първи учебен срок 433 ученици са получавали стипендия, а през втори учебен 

срок 461 ученици - общо за стипендии на учениците 75 177 лв. 

Източници на приходи:  Делегиран бюджет, средства по национални програми и 

проекти: „С грижа за всеки ученик“, „Оптимизиране на училищната мрежа” - модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“, „ИКТ в училище”, „129 ПМС за ФВС“;  

Собствени приходи: платена задочна форма на обучение и отдаване под наем на ученическо 

барче, предаване на вторични суровини. 

 

IV. Изследвани  области, критерии и показатели, скала на оценяване 

Самооценката е направена на база на зададените области, критерии и показатели, 

зададени в Наредба №2/8.09.2015 г., Приложение №1 към чл.15, ал.1  и на основание Заповед 

№ РД 09-872/29.06.2012 г. на  Министъра на образованието и науката.  

ОБЛАСТ 1: Достъп до професионално образование и обучение – 20 т. 

ОБЛАСТ 2: Придобиване на професионална квалификация – 65 т. 

ОБЛАСТ 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация - 15 т. 

Крайната оценка на постигнатото качество се определя съгласно следните 

количествени и качествени равнища:  

1. Отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

2. Добро – при крайна оценка от  66 до 90 точки;  

3. Задоволително - при крайна оценка  от 46 до 65 точки;  

4. Незадоволително - при крайна оценка до  45 точки включително.  

Трудности, срещани при подготовката, провеждането и документирането на 

самооценката: 

 Липса на унифициран инструментариум, еднакъв за всички училища. Новата наредба 

наложи изцяло да се преработят наличните процедури и свързаните с тях анкети, чек-листове и 

справки, както и разработването на нови; 

 Липса на капацитет – квалифицирани специалисти да извършват самооценката и да 

обработят резултатите. Като цяло екипът не е преминал обучение; 

 Свръхангажираност на ключовите лица от екипа с други проекти и административна 

дейност в училището – липса на достатъчно време за работа; 

 Поради двусменния режим на работа в НТГ е трудно цялата комисия да се събере и да 

работи заедно за достатъчно дълъг период от време; 

 Негативно отношение от страна на акнетираните, поради „засипването“ им с анкети по 

различни проекти. 
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V. Резултати от самооценяването 

 Крайната обща оценка за НТГ е 85,50 т. – Добро равнище.  

№ 
Наименование на областите  

на оценяване 
Макс. бр. 

точки 
Oценка 

1. Достъп до професионално образование и обучение 20 17,75 

2. Придобиване на професионална квалификация 65 57,25 

3. 
Реализация на лицата, придобили професионална 
квалификация 

15 10,50 

  Общо за Национална търговска гимназия: 100  85,50 

 

Забележка: Училищните критерии са съобразени с посочените в Наредбата. Това 

доведе до затруднения в процеса на оценяване и до отнемане на точки по показатели, които 

не са релевантни за НТГ. 

Критерии по области на оценяване съгласно Наредба №2/8.09.2015 г., Приложение 

№1 към чл.15, ал.1: 

№ по 
ред 

Наименование на критериите по области на 
оценяване 

Макс. бр. 
точки 

Oценка 

 

1. 
Област: 
Достъп до професионално образование и 
обучение 

20 17,75 

 
1.1. 

Публичност и популяризиране на предлаганото 
ПОО и съдържанието му 

3 2 

 1.2. Осигурена достъпна архитектурна среда 3 3 

 

1.3. 

Наличие на материално-техническа база за 
обучение по предлаганите професии (кабинети, 
учебни работилници, лаборатории и др.) в 
съответствие с изискванията на ДОИ 

5 5 

 

1.4. 
Предлагане на обучение по професии и 
специалности с приоритетно значение на 
регионалния пазар на труда 

3 3 

 1.5. Равнище на административно обслужване 2 1,5 

 

1.6. 
Осигуряване на възможност за професионално 
образование и обучение в различни форми на 
обучение 

1 0,75 

 
1.7. 

Относителен дял на учениците и/или курсистите от 
уязвими групи1 спрямо общия брой обучавани – % 

2 2 

 

1.8. 

Предоставяне на възможност за професионално 
обучение и валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности на лица, навършили 16 
години 

1 0,5 
Само за задочно 

обучение - 1 
специалност 

2. 
Област:  
Придобиване на професионална 
квалификация 

65 57,25 
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2.1. 
Функционираща вътрешна система за осигуряване 
на качеството на професионалното образование и 
обучение в училището 

2 2 

 
2.2. 

Създаден механизъм за ранно предупреждение за 
различни рискове 

1 1 

 
2.3. 

Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и 
контрол на качеството 

1 1 

 
2.4. 

Проведено измерване на постигнатото качество 
чрез самооценяване 

3 3 

 

2.5. 
Относителен дял на информираните и 
консултираните за кариерно развитие обучавани в 
ПОО от общия брой обучавани – % 

3 3 

 

2.6. 

Относителен дял на учебните програми за 
производствена практика, ЗИП и СИП по 
професионална подготовка, разработени с 
участието на представители на бизнеса, от общия 
брой на тези учебни програми – % 

2 0 

Липсва нормативно 
основание за разраб. 

на УП съвместно с 
участието на бизнеса 

2.7. 

Осигуреност на педагогическия персонал с 
квалификация, съответстваща на изискванията 
към обучаващите, определени в ДОИ за 
придобиване на квалификация по професия  

2 2 

 
2.8. 

Осигурени условия за интерактивно обучение и 
учене 

2 1,75 

 

2.9. 

Относителен дял на учителите, участвали в 
различни форми на допълнително и 
продължаващо обучение, от общия брой учители – 
% 

2 2 

 

2.10. 

Относителен дял на учителите, участвали в 
допълнително обучение чрез мобилност в друга 
страна и/или на работно място в реална работна 
среда, от общия брой учители – % 

2 1 
 

2.11. 

Относителен дял на учениците/курсистите, 
провели практическо обучение на работно място в 
реална работна среда и/или в условията на 
мобилност в друга страна, от общия брой 
обучавани, които по учебен план провеждат 
практическо обучение – % 

4 4 

 
2.12. 

Относителен дял на отпадналите2 от ПОО към 
постъпилите в началото на обучението – %  

2 2 

 

2.13. 
Относителен дял на придобилите професионална 
квалификация от постъпилите в началото на 
обучението – % 

4 4 Има 2 недопуснати  

2.14. 

Относителен дял на придобилите професионална 
квалификация лица от уязвимите групи към 
постъпилите в началото на обучението лица от 
тези групи – % 

2 1,5 

 

2.15. 
Относителен дял на успешно положилите 
държавните изпити и/или изпитите по теория и по 
практика на професията от допуснатите – % 

4 3 

Незаинтересованост 

на соц. партньори и 

отказ от участие 
2.16. 

Относителен дял на проведените изпити за 
придобиване на квалификация по професии с 
участието на социалните партньори от общия брой 
на проведените изпити – %  

4 2 
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2.17. Организация и планиране на урока 4 4 

 

2.18. 
Използване на разнообразни форми за проверка 
на знанията, уменията и компетентностите на 
учениците/курсистите 

4 4 

 

2.19. 

Точно и ясно формулиране на критериите за 
оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите, информираност на 
учениците/курсистите за тях  

3 2,5 

 2.20. Ритмичност на оценяването 2 2 

 

2.21. 
Относителен дял на учениците, участвали в 
състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия 
брой ученици – % 

2 2 

 
2.22. 

Реализирани училищни, национални и 
международни програми и проекти 

2 2 

 2.23. Дейност на училищното настоятелство 2 2 

 2.24. Сътрудничество с родителите 2 2 

 
2.25. 

Относителен дял на успешно положилите 
държавните зрелостни изпити от допуснатите – % 

2 2 

 
2.26. 

Сътрудничество с работодатели и браншови 
организации на местно и регионално равнище 

2 1,5 

 

3. 
Област: 
Реализация на лицата, придобили 
професионална квалификация 

15 10,5 

 

3.1. 

Относителен дял на реализираните лица на 
пазара на труда по професията (една година след 
придобиването на професионалната 
квалификация) от общия брой придобили 
професионална квалификация – % 

3 0 

Голям % от нашите 
ученици продължават 

обучението си във 
ВУЗ. 

3.2. 

Относителен дял на придобилите професионална 
квалификация, продължили в следваща степен на 
образование и/или степен на професионална 
квалификация, от общия брой придобили 
професионална квалификация – % 

3 3  

3.3. 

Степен на удовлетвореност на придобилите 
професионална квалификация от качеството на 
професионалната подготовка – проучвания чрез 
анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от 
придобилите професионална квалификация3  

3 3 

 

3.4. 

Степен на удовлетвореност на работодателите от 
знанията, уменията и компетентностите на 
придобилите професионална квалификация и от 
пригодността им за заетост – проучвания чрез 
анкети/интервюта и др.  

3 1,5  

3.5. 

Степен на удовлетвореност на работодателите от 
партньорството с институцията – проучвания чрез 
анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от 
училищните партньори4 

3 3  

  Общо за Нацинална търговска гимназия  100,00 85,50 
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1
 Уязвими групи – ученици/курсисти със СОП/с увреждания; ученици без родители, с един 

родител, социално слаби; имигранти 

 
2
 Отпаднали от училище – отписани от училище ученици до 18-годишна възраст преди 

завършване на последния гимназиален клас, ако лицата не са записани в друго училище с 

ПОО. 

 
3
 При проведено проучване с по-малко от 50 % от придобилите професионална квалификация 

точки по този показател не се присъждат. 

 
4
 При проведено проучване с по-малко от 50 % от работодателите – училищни партньори, 

точки по този показател не се присъждат. 

 Не е възможно сравнение с предходната година поради промяна на областите и 

критериите към тях. 

VI. Анализ на получените резултати    

В НТГ има разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото 

ПОО, съдържаща визия, приоритети, цели и всички предвидени дейности кореспондират с тях 

и са достатъчни за постигане на целите. 

Участваме активно в националните програми, европейски и др. международни 

програми и проекти. През тази учебна година кандидатствахме с два проекта по Еразъм+, от 

които един одобрен, а вторият е в резерви. 

Педагогическия персонал участва редовно в квалификационни форми, провеждат се 

открити уроци, тематични обсъждания по методически обединения, има създадени добри 

практики. 

Осигурен е достъп до нормативната уредба във всички точки на територията на 

училището чрез интернет, учебната документация е качена на сайта на училището. 

Спазват се всички изисквания за правилно водене и съхранение на училищната 

документация. Има ясни и прозрачни правила за назначаване и съкращаване на персонала. 

Директорът провежда консултации с председателя на синдикалната организация и 

представители на колектива. Административното обслужване позволява бърз и надежден 

достъп до информацията чрез използване на различни форми на ИКТ. 

В училището са създадени отлични условия за адаптиране на учениците към 

училищната среда. Осигурени са възможности за ползване на мултимедия във всички 

кабинети, разполагаме с интерактивни дъски, интернет, подходящ софтуер. 

Училището разполага с много добра МТБ, осигурен е достъп за хора в неравностойно 

положение чрез новоизграден външен асансьор и рампа, има пропускателен и 

информационен пункт, камери за наблюдение в коридорите, класните стаи и двора, СОТ. 

Регламентирани са отговорностите за опазване на реда и чистота на работното място на 

ученика и те се спазват.  

Учебно-възпитателния процес протича нормално, съобразно изискванията на ЗНП, 

ППЗНП и Правилник за вътрешния ред на училището. 

Уроците се планират съгласно ДОИ и учебните програми. В преподаването по учебни 

предмети се използват разнообразни форми за оценка и проверка  и интерактивни методи на 

обучение. 

Педагогическият персонал е с професионална квалификация, която отговаря на 

изискванията определни в ДОИ. Учителите спазват изискванията на Наредба №3 за 

оценяването, създават атмосфера на доверие, могат да управляват поведението на учениците, 

да следят за реда и спазването на Правилник за дейността на училището. Учениците имат 
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изградени умения за работа в екип, активно се включват в предлаганите извънкласни 

дейности. 

 От завършващите ХII клас 206 ученици през учебната 2015-16 г. двама не бяха 

допуснати до майска сесия на ДЗИ, а 204 успешно положиха и двата изпита, т.е. 100% 

успеваемост на допуснатите. Според средния успех от изпитите на ДЗИ НТГ е на 4-то място в 

областта, а в класацията по брой пълни шестици също е на 4-то място с 9 пълни шестици. 

Относителният дял на успешно положилите ДКИ ученици от дневна форма на 

обучение през юнска и септемврийска сесия е 88 %, а за учениците от уязвимите групи 74 %. 

Общият брой на учениците от уязвими групи в НТГ е 107, което е 10,10% от всички ученици. 

През годината няма отпаднали ученици.  

Гимназията осъществява добро взаимодействие с институциите в системата на 

Народната Просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно 

самоуправление и бизнеса. 

Полученият брой точки от проведеното самооценяване дава основание да се 

твърди, че предлаганото ПОО в НТГ отговаря в много голяма степен на определените 

стандарти за професионално образование и обучение в България.  

VI.1. Постижения и добри практики в гимназията  

 

- ОБЛАСТ 1: Достъп до професионално образование и обучение 

В НТГ се използват мнообразни начини и средства за публичност и популяризиране на 

предлаганото ПОО. Осигурена е възможност за професионално образование в дневна, 

самостоятелна и задочна форма на обучение.  

Педагогическият персонал е с професионална квалификация, която отговаря на 

изикванията за заемане на длъжността. 

Осигурена е достъпна архитектурна среда.  Матриално техническата база по 

предлаганите професии е в съответствие с изискванията на ДОИ. 

 

- ОБЛАСТ 2: Придобиване на професионална квалификация 

В НТГ е изграден информационен кът с учебни планове по професии/специалности, 

посочени са сайтовете, от които могат да се запознаят с ДОИ, с националните изпитни 

програми, с учебните програми за целия етап на обучение и с училищните учебни планове. 

Цялата информация за учебната документация по изучаваните в училището 

професии/специалности е налична и на сайта на училището. Родителите са информирани за 

планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт.  

В училище има създаден отлично действащ механизъм за ранно предупреждение за 

различни рискове. Създаден е механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството, 

чиито дейности обхващат над 80% от показателите за неговото измерване. 

Направените посещения от ръководството на училището показват, че колегите имат 

добри умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост, творчество и разбират 

необходимостта от промени, когато такива се налагат. 

Учениците  от НТГ участваха активно в извънкласни дейности – спортни състезания, 

олимпиади, викторини и конкурси, в които се представиха на ниво и заеха призови места. В 

общинския кръг на олимпиадите се включиха 693 ученици, в областния кръг – 132,  като за 

националния кръг по История и цивилизация се класираха трима ученици, а по Гражданско 



Доклад от проведено самооценяване НТГ - Пловдив  10 

образование - двама.  

Нашите ученици завоюваха много спортни успехи: 

Първенство 
Състезание 

Районно Общинско Областно Републиканско 

Баскетбол юноши 
1 място 2 място   

Баскетбол девойки 
1 място 1 място 2 място  

Интертракт клуб Волейбол 
двойки 

    

Волейбол юноши 
Турнир „Тома Томов“ 
Турнир Интеракт 

2 място 
3 място 
2 място 

   

XIII турнир по волейбол за 
юноши в памет на Тома 
Пенчев 

    

Волейбол девойки 
Студентски турнир 
Турнир Интеракт 

1 място 
2 място 
2 място 

1 място 1 място 7 място 

Плуване девойки 
Плуване юноши 

 2 място 
3 място 

  

Тенис на маса 
 4 място   

Лека атлетика – девойки 
 2 място   

Шах 
 4 място   

 
Похвално е засиленото участие на педагогическия състав в различни форми на 

вътрешно-училищни обучения и обучения, реализирани от други институции, в това число и по 

тяхна собствена инициатива. Главни, старши учители и наставници споделиха добрите 

педагогически практики с новоназначените учители. 

Училището си сътрудничи с работодатели и браншови организации на местно и 

регионално равнище във връзка с осигуряване на работни места в реална работна среда за 

провеждане на практическо обучение на учениците. Необходимо е задълбочване на това 

сътрудничество. 

Училището активно си партнира с НАП, Агенция „Митници”, банки, фирми и  други 

институции, които осигуряват места за стажуване и участват  в оценяване на практическите 

знания  на учениците. Всички ученици от 11 и 12 клас са провели производствена практика на 

реални работни места и 100% учебна практика в училище. 

 

- ОБЛАСТ 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация  

Относителният дял на учениците, които продължават в следваща степен на 

образованието си е много висок – над 98%. 

 

VI.2 Области нуждаещи се от подобрение 

Равнището на административно обслужване в училище е на сравнително добро ниво, 

но е необходимо усъвършенстване и най-вече нужда от по-голяма коректност и вежливост от 

страна на административния персонал. 

Необходимо е усъвършенстване на техниките за оценяване на учениците чрез по-

широко използване на интерактивните дъски, за провеждане на он-лайн оценяване на 
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учебните предмети по професионална подготовка. Стимулиране на обучаваните възрастни 

/задочно обучение/ за успешно полагане на държавните квалификационни изпити. 

Подобряване условията за работа на учителите и закупуване на лаптопи за всеки 

учител. 

Привличане на социалните партньори за участие в изпитите за придобиване на 

професионална квалификация и при разработване на нови учебни програми. Относителният 

дял на социалните партньори, участвали в провеждането на ДКИ за учебната 2015-2016 г. е 

25%. 

 

VII.  Мерки за подобрение 

В резултат на проведеното самооценяване на качеството на професионалната 

подготовка в НТГ – Пловдив за учебната 2015-2016 г., приоритетите в дейността по качеството 

на предлаганото образование и обучение за следващата учебна година са следните:  

1. Мотивация за придобиване на професионална квалификация от учениците, 

основана на изградена система от знания, умения, компетентности и отношения с 

практическа насоченост и адаптация към пазара на труда. 

2. Развитие на извънкласните дейности в училището. 

3. Разнообразни обществени изяви на професионалната подготовка на учениците чрез 

изложби, базари и публикации в медиите за издигане престижа на училището. 

4. Ежегодно усъвършенстване на компетентностите на учителите, използвайки 

предоставените възможности от национални и европейски програми. Мотивиране на 

учителите за придобиване на по-висок клас професионална квалификация и кариерно 

развитие за последователно заемане на учителски длъжности с цел повишаване качеството 

и ефективността на образованието. 

5.  Създаване на условия за активизиране на участието на представители на 

работодателите при съставянето на комисиите за оценяване на изпитите по теория и 

практика по професии и специалности на завършващите ученици. 

6. Засилване на сътрудничеството със социалните партньори по отношение на 

съвместни проекти. 

7. Повишаване професионалната квалификация и езикова подготовка на Европейско 

ниво чрез обучения и практики на обучаемите по проекти на Европейския съюз. 

8. Подобряване на провежданото оценяване и самооценяване на учениците и 

курсистите. 

9. Увеличаване на собствените приходи на училището. 

 

VIII.  Резюме от доклада  

НТГ Пловдив е професионално училище, доказало се с високо качество на учебно-

възпитателния процес чрез съчетаване на съвременните образователни практики с 

традициите. 

Много добрата МТБ и високо квалифицирания персонал са обективна предпоставка 

за провеждане на ефективен процес на обучение.  

Изградена е положителна среда на взаимодействие между учители и ученици. 

Атмосферата на доверие между всички участници в процеса на обучение - ръководство, 

учители и ученици е гаранцията за високите резултати и постижения на обучаваните. 
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Осъществява се отлично взаимодействие със социалната среда. 

IX. Приложения към доклада: 

1.  Диаграми – сравнителни резултати  

 

Дата на изготвяне на доклада: 20.09.2016 г.  

 

Отговорник по качеството: Мариана Петкова Филипова  ..................... 

(име, фамилия, подпис)  
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Приложения 

 

1. Резултати по области – сравнение между оценките за НТГ и максималния брой точки 

 
Диаграма 1 

2. Резултати по критерии  за първа област 

 
Диаграма 2 
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3. Резултати по критерии за втора област 

 

 
Диаграма 3 
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4. Резултати покритерии за трета област 

 
Диаграма 4 


