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В резултат на проведеното самооценяване на качеството на 

професионалната подготовка във ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА 

ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“  – Хасково за учебната 2015/2016 

година, коригиращите мерки по качеството на предлаганото 

образование и обучение за следващата учебна година са следните:  

1. Модернизиране на материално техническата база и 

обновяване на информационната инфраструктура. 

2. Развитие на персонала чрез подобряване на възможностите 

за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите по специалността им от висшето образование, за 

подобряване на тяхната иновационна култура и личностна 

ефективност. 

3. Поддържане на открита и ясна комуникация в училището. 

4. Повишаване на мотивацията и инициативността на всички 

участници в процеса на професионалното образование и 

обучение. 

5. Повишаване мотивацията на обучаемите. 

6. Проучване и прилагане на добри практики на сродни 

инситуции. 

7. Увеличение на собствените приходи на училището. 

8. Реализиране на  училищни, национални и международни 

програми и проекти. 

9. Нарастване  относителен дял на синдикалните организации и 

работодателите при в провеждане  на държавни изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация. 

 
 

Дейности по коригиращите мерки: 
 



1.  По коригираща мярка 1. Модернизиране на материално 
техническата база и обновяване на информационната 
инфраструктура: 
- поставяне на телевизор във фоайето на училището за 
предаване на информация; 

ОТГ. ЗАМ. ДИРЕКТОР – Станко Станкев 
 
 
 

- закупуване на 2 броя преносими компютри;  
ОТГ. ЗАМ. ДИРЕКТОР – Станко Станкев 

- внедряване на ИКТ в часовете по ПОО и ООП. 
ОТГ. Главните учители по ПОО и ООП 

 
2. По коригираща мярка 2. Развитие на персонала чрез 
подобряване на възможностите за допълнителна и 
продължаваща квалификация на учителите по 
специалността им от висшето образование, за подобряване 
на тяхната иновационна култура и личностна 
ефективност. 
- Участия на преподаватели по ЗПП и ЗП в обучителни и 

образователни курсове за повишаване на тяхната квалификация.  
ОТГ.  Комисията по квалификация 

 
3. По коригираща мярка 3. Поддържане на открита и ясна 
комуникация в училището. 
- Да се издигне нивото на административното обслужване, чрез 

предоставяне на бърз и надежден достъп до информация; 
ОТГ. ЗАМ. ДИРЕКТОР – Станко Станкев 

-  Провеждане на редовни методически сбирки. 
ОТГ. Председателите на МО 

- Изготвяне на порт-фолио и агитационни и тематични табла  с 
образователна цел. Поддържане, актуализиране на училищния 
сайт с актуални събития и новости в професионалното 
образование; 

Отг. УЧИТЕЛИ по ЗПП 
 
4. По коригираща мярка 4. Повишаване на мотивацията и 
инициативността на всички участници в процеса на 
професионалното образование и обучение. 
- Да се обновяват и развиват дейности свързани с учебно – 
възпитателната работа, като основна цел са по-високи и качествени 
резултати на учениците в ПОО. 

ОТГ.  УЧИТЕЛИ по ЗПП 



- Успешно внедряване на ИКТ в часовете по ПОО, с цел постигане 
на актуални и качествени уроци. 

ОТГ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ по ЗПП 

- Работа по Национални изпитни програми с  ученици от XII 
класове с цел постигане на високи резултати на Държавни изпити 
по теория и практика на професията / специалността. 

ОТГ.  УЧИТЕЛИ по ЗПП 
 

5. По коригираща мярка 5. Повишаване мотивацията на 
обучаемите. 

- Обогатяване на кабинетите по професионална подготовка със 
дидактически и технически средства. 

Отг. УЧИТЕЛИ по ЗПП 
 
 
 
 

- Обогатяване на библиотеката със специализирана литература в 
помощ на ученика, за усвояване на знания и умения в 
професионално направление. 

Отг. Библиотекар и Главен счетоводител 
- Стимулиране на учениците за участия на  състезания по 

професиите. 
ОТГ. ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ по ЗПП 

 
6. По коригираща мярка 6. Проучване и прилагане на добри 

практики на сродни институции. 
- Създаване на интеграционни връзки със сродни на ФСГ „Атанас 

Буров”  - Хасково училища от страната и чужбина . 
ОТГ.  Главни учители и учители по ЗПП 

 
7. По коригираща мярка 7. Увеличение на собствените 

приходи на училището 
- Отдаване на помещение и терен под наем. 

ОТГ. ЗАМ. ДИРЕКТОРИ  
 

8. По коригираща мярка 8.  Реализиране на  училищни, 
национални и международни програми и проекти. 

- Участия по проекти на национално и международно ниво. 
ОТГ.  ЗАМ. ДИРЕКТОРИ И ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ 

 
9. По коригираща мярка 9.  Нарастване  относителен дял на 

синдикалните организации и работодателите при в 



провеждане  на държавни изпити за придобиване степен на 
професионална квалификация. 

- Засилване на връзките със синдикалните организации и 
работодателите. 

ОТГ. ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ по ЗПП 
 


