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  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

   Ръководството  и целият екип на ПГТ “Михалаки 
Георгиев “ гр. Видин залага като приоритет  в 
цялостната дейност на училището издигане 
качеството на предлаганото професионално 
образование с оглед удовлетворяване 
потребностите на клиентите си – ученици 
родители, бизнес партньори, общество. 
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ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”- ВИДИН 



 ВИЗИЯ  
 ПГТ “Михалаки Георгиев “ е училище с половинвековна 

история, утвърдило се през годините като престижно учебно 
заведение, даващо средно образование, професионална 
подготовка и квалификация на европейско ниво. 

 

 Учителският колектив се стреми в своята работа към 
изграждане на визия за ред, сигурност и отговорности, 
доверие, уважение и толерантност, развитие на традиции и 
иновации в учебните, професионалните и извънкласни 
дейности. 
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МИСИЯ 
 Мисията на гимназията е да осигурява висококачествено и достъпно 

образование, което успешно съчетава националните традиции с 
европейските измерения и е насочено към развиване на 
индивидуалните способности на всеки ученик, като знаещ, мотивиран 
и способен за житейска и професионална реализация. 

 

 За реализиране на тази своя мисия гимназията изгражда отворена и 
гъвкава ефективна система за работа с учениците и техните родители, 
формира диалогична среда и провокира активно участие на учениците 
в дейностите в училището, създава условия за пълноценна и сигурна 
среда за обучение и труд. 
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ЦЕННОСТИ 
 Осигуряване на качество на предлаганото от гимназията професионално образование и 

обучение.   

 Равни възможности за нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, 
развиване на най – доброто у тях. 

 Изграждане на доверие чрез използване на открита и прозрачна процедура спрямо 
всички ученици. 

 Насърчаване към учене през целия живот  чрез създаване на умения и нагласа за 
самооценяване, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие и 
самоусъвършенстване. 

 Обединение на членовете на колектива около общи идеи и ценности. 

 Сътрудничество на колектива на гимназията и с други професионални гимназии, Висши 
училища, стопански организации – партньори, родителска общност, общественост и др. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”- ВИДИН 

     Политиката по качеството в гимназията е насочена към 
непрекъснато подобряване на системата за управление на 
качеството в училището с оглед по-пълно, по-адекватно на 
съвременните изисквания удовлетворяване потребностите 
на потребителите. 

    Ръководството на училището и целият екип се ангажира да 
внедри, усъвършенства, развива и подобрява ефикасността 
на системата за управление на качеството, съобразено с 
потребностите на клиентите. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”-ВИДИН 

    За реализиране на целите и политиките по качеството 
ръководството на училището и целият екип, в съответствие с 
вменените му задължения и отговорности, се задължава : 

 Да ръководи и управлява процесите по качеството, така че 
да се гарантира продукт с високо качество. 

 Да се поддържат колегиални партньорски 
взаимоотношения с доставчици и партньори от бизнеса, 
които да бъдат привлечени към сътрудничество по 
реализиране на целите и политиките по качеството. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”- ВИДИН 

 Да информира всички служители относно предвидените 
дейности, целите и резултатите, които се очакват да бъдат 
постигнати, с оглед формиране на определени отношения за 
работа в екип. 

 Да се осигури необходимият ресурс за постигане на заложените 
цели и реализиране на политиките по качеството. 

    Директорът на училището поема отговорността за контрол по 
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане, внедряване 
и мониторинг на системата за управление на качеството.  
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ЦЕЛИ  
ОБЩИ ЦЕЛИ: 

 Запознаване на колектива с Училищната системата за управление на качеството/ 
УСУК/. 

 Определяне и обучение на екипите за изграждане на система за управление на 
качеството. 

 Изграждане и успешно внедряване на Училищната система за управление на 
качеството 

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ: 

 Оптимално използване на наличните ресурси и увеличаването им в бъдеще с 
оглед постигане на заложените цели . 

 Превръщане и утвърждаване на ПГТ “Михалаки Георгиев” в притегателен център 
за професионална подготовка. 

 Провеждане на политика по адекватна квалификация на персонала 
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ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПОО 

ЦЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2013 - 2014 год. 

 Подобряване на условията на труд и индивидуалната среда на 
ученика. 

 Разгръщане на многообразна и целенасочена педагогическа работа за 
надграждане на знания и умения, засилване на индивидуалната 
работа с проблемните и надарените ученици. 

 Подобряване на условията за съвременна професионална подготовка. 

 Поддържане на коректни взаимоотношения с партньорите от бизнеса 
във връзка с провеждането на качествена производствена практика. 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА 

    Училището е открито през 1959 год. за нуждите на 
новосъздаващата се лека промишленост. През годините 
училището е променяло името си, формите на обучение, 
изучаваните професии и специалности. От професионално 
– техническо училище, каквото е било през първите 
години на своето съществуване, последователно 
преминава в Средно професионално техническо училище 
“Вела Пискова”, в Техникум по облекло и хранене 
“Михалаки Георгиев” до 25.03.2013 год. 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА 
    По предложение на педагогическия съвет на училището, със 

Заповед № РД -14-22/25.02.2013 год. на Министъра на 
образованието, младежа и науката, считано от 01.08.2013 год., 
училището е преобразувано в Професионална гимназия по 
туризъм “ Михалаки Георгиев”- гр. Видин. 

    Към момента в училището се обучават 358 ученици в дневна 
форма на обучение, обхванати в 15 паралелки от 8 до 12 клас, 41 
ученици в задочна форма на обучение в 9 клас и 39 ученици в 
самостоятелна форма на обучение от 9 до 12 клас. Обучението се 
осъществява в три професионални направления-  

“Хотелиерство,ресторантьорство,кетеринг”,“Хранителни 
технологии”,“Производствени технологии – текстил, облекло, 
обувки и кожи” 
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ПРЕДЛАГАНИ ПРОФЕСИИ 

Дневно обучение – прием след 7 клас 

Професия:        Администратор в хотелиерството 

Специалност:  Организация на обслужването в хотелиерството 

Професия:        Ресторантьор 

Специалност:  Кетеринг 

Дневно обучение – прием след 8 клас 

Професия:       Готвач 

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки 

Професия:       Ресторантьор 

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 
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ПРЕДЛАГАНИ ПРОФЕСИИ  

Дневно обучение – прием след 8 клас. 

Професия:       Моделиер - технолог на облекло 

Специалност: Конструиране , моделиране и технология на облекло от 
текстил 

Професия:       Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост 

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 

Задочно обучение . 

Професия:       Готвач 

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки 
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МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
Училището разполага с: 

 18 кабинета, от които 2 съвременно оборудвани компютърни кабинета  със сървър и 10 терминални 
станции; 

 Работилница за подготовка на моделиери; 

 Учебна кухня със зала за дегустация; 

 Работилница по хлебарство и сладкарство; 

 Кабинет по сервиране и барманство; 

 Кабинет по хотелиерство; 

 Библиотека; 

 Информационен център; 

 Административен корпус;  

 Училищен бюфет; 

 Лекарски кабинет. 
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МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

    В училището е изградена изцяло достъпна архитектурна среда , 
включваща платформа до първия етаж и адаптирана прилежаща 
територия, както и адаптиран санитарен възел на първия етаж. 

    В двора са оформени кътове за отдих. През 2012 - 2013 учебна година със 
средства  от МОН по проект училището беше санирано, бе подменена 
дограмата, ремонтирана оградата и  изградено външно осветление. 

    Амбицията на ръководството е да продължи в посока  осъвременяване на 
материалната база, като част от условията за подобряване качеството на 
професионалната подготовка на учениците. 
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В ПГТ “Михалаки Георгиев”-  гр. Видин работят 45 души. 

 Педагогически персонал: 

  32 учители: 29 магистри и 3 професионални бакалаври /от 
които 18 притежават ПКС- с І ПКС - 1, 4-ма с ІІ ПКС, 2-ма с ІІІ 
ПКС, 8 с IV ПКС и 3-ма с V ПКС / 

 

    Относителен дял на  

         преподаватели с ПКС 

 

18 

14 

с ПКС 

без ПКС 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  

 Непедагогически персонал: 

 14 души /висше образование – 3, професионален бакалавър – 1 

средно образование  - 8 , с основно – 2/ 
 

     Педагогическият персонал изцяло осигурява учебните планове и 
обезпечава висококвалифицирана подготовка на учениците. 
Административно – помощният персонал осигурява логистиката в 
училището във финансово -счетоводен и административен аспект 
и по отношение на бита, хигиената, охраната и отоплението. 
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УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЯ И ПРОЕКТИ 
 Проект – ”Да направим училището привлекателно за младите хора”/2013–2014 г. – 24 клуба; 

участват 284 ученици. 

 Проект – ”Ученически практики”/2013–2014г.–участват–150 ученици. 

 Проект по секторна програма “Коменски”/2012–2014 г. – участват 16 ученици и 13 учители с 
визити в Англия, Франция, Германия. 

 Проект по секторна програма”Леонардо да Винчи”–участват 20 ученици на стаж в хотели и 
ресторанти в гр.Гранада–Испания. 

 Проект по секторна програма “Младежта в действие” – участват 14 ученици и 3 учители с 
визити в Кипър и Англия. 

 Проект – ”Квалификация на педагогическите специалисти” – включени 20 учители. 

 Ежегодно участие на ученици в състезания по професии, олимпиади, спортни състезания, 
конкурси. 

 Производствен стаж – провежда се в четиризвезден хотелски комплекс в к. к. ”Златни 
пясъци”. 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

Европейски съюз          Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

 ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”- ВИДИН 



МОТО, СВЪРЗАНО С КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

“От учене за цял живот към учене през целия живот” 

    Мотото е обвързано със заложените дългосрочни и 
краткосрочни цели в УСУК, които следва да мотивират 
учители и ученици към непрекъснато повишаване на 
професионалните компетенции, като гаранция за 
качество. 
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СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСИТЕ В УЧИЛИЩЕ 

Клиент 

 

Анализ и 
подобрение 

 

Клиент 
Определяне на 
изискванията за 

продукта, услугата 

Предоставяне на 
професионално 

обучение и 
образование 

Управление на 
ресурсите 
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Изисквания за постигане на качество на продукта: 

  Определят се от потребностите на клиента; 

  Качеството на продукта  се осигурява чрез цялата нормативна уредба ; 

 Планиране на учебната дейност; 

 Прием; 

 Разработване на програма за работата с ученици в риск; 

  Система за непрекъсната и ритмична оценка и проверка на знанията; 

  Участия в конкурси, състезания , олимпиади и проекти; 

 Организиране, провеждане и анализ на външни оценявания; 

 Държавни изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация и ДЗИ. 

ПГТ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ”- ВИДИН 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

Европейски съюз          Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

 



УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 Управление на човешкия ресурс чрез изграждане на 
адекватна вътрешно-училищна нормативна уредба – 
правилници, инструкции, указания, заповеди. 

 Контрол по изпълнение – чрез проследяване на 
процесите, свързани с изпълнение на вътрешно- 
нормативните указания. 

 Анализ на резултатите и набелязване на мерки за 
подобрение. 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 Констатиране степента на реализация на заложените 
за съответната учебна година цели 

 Използване на утвърден инструментариум за контрол 
и оценка 

 Анализ на получените резултати в различните области 

 Набелязване на корективни мерки 

 Залагане на цели и дейности за следващия одитен 
период 
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ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
Област-  Училищен мениджмънт  
Критерии: 
- Система за осигуряване на качеството на ПОО; 
- Инвестиции в ПОО; 
- Квалификационна дейност; 
- Нормативно осигуряване; 
- Училищен персонал. 

Област – Училищна среда 

Критерии: 

- Индивидуална среда на ученика; 

- Училището като социално място; 

- Материално-техническа база; 
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ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
Област – Обучение и учене 
Критерии: 
-  Учебна дейност; 
- Оценяване и самооценяване; 
- Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик; 
- Резултати от обучението; 
- Надграждане на знания и умения; 
- Педагогически постижения. 

Област – Училищно партньорство 

Критерии: 

- Партньорство между преките участници в училищното образование; 

- Външно партньорство. 
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    В края на одитирания период се изготвя доклад, в който се 
визират: 

 Дейностите, които са предмет на одита./ обхват/ 

 Продължителността на одитирания период - 15.09.2013  - 
30.06.2014 год. 

 Времето за провеждане на одита- 01.07.2014 – 10.07.2014 год. 

 Одитори:  

o Главен одитор: Нели Бушева 

o Вътрешни одитори: Камелия Боянова; Емилия Ангелова 
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 Процедура: 

    Одитът следва да се изпълни по процедурата за извършване на 
вътрешни одити към Наръчника по качество и в съответствие с 
утвърдената методика за извършване на самооценка. 

 Етапи на провеждането: 

o Преглед на документацията – два пъти в годината; 

o Оценка на съответствието и; 

o Проучвания чрез прилагане на утвърдения инструментариум 
(целогодишно); 

o Анализ на получените резултати; 

o Набелязване на препоръки и корективни действия; 

o Изготвяне на одитен доклад. 
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Професионална гимназия по туризъм  ”Михалаки Георгиев”- 
гр. Видин 

 
БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО! 
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