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Предговор

Настоящият Наръчник за изграждане на училищна система за

управление на качеството в професионалните гимназии е създаден на

основата на:

- разработените от колектив на Британския съвет и Министерството

на образованието, младежта и науката Модел на система за

осигуряване на качество в професионалното образование

и обучение в България, Наръчник за самооценяване на

професионална гимназия,

- заповед № РД 09 – 872 от 29.06.2012 г. на Министъра на обра-

зованието, младежта и науката,

- практическия опит на авторите като одитори и консултанти при

създаване и управление на системи за управление по четири

международно признати стандарти.

Колективът, разработил Наръчника, счита че цитираните Модел и

Наръчник са добре разработена основа, която е използвана и разширена

в посока практическо изпълнение и управление на системата за

управление на качеството на професионалното образование и обучение.

Какво точно е използвано от цитираните разработки, е указано в

раздел 2.5. на настоящия Наръчник.

от авторите
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Въведение, или как да използваме този Наръчник ?

Настоящият Наръчник е адресиран и предназначен за директорите

на професионалните гимназии и екипите, които разработват, внедряват и

управляват системата за управление на качеството.

Той представлява теоретично и практико-приложно помагало за

разработване, внедряване, управление и подобрение на училищната

система за управление на качеството (УСУК).

Наръчникът е предназначен за професионални гимназии, решили да

въведат система за управление на качеството на професионалното

образование и обучение.

Съдържанието е структурирано в седем раздела и четири

приложения.

В Раздел 1 е предоставена обща информация за управлението на

качеството. Специално внимание е обърнато на прегледа на стандарт ISO

9001:2008, на чиято база е създадена описаната в Наръчника система за

управление на качеството.

В Раздел 2 е описана създадената система за управление на

качеството, като специално внимание е отделено на документацията на

системата и вариантите за реализацията й.

В Раздел 3 са показани примерни инструменти за изграждане и

поддържане на партньорства.

В Раздел 4 са разгледани Секторните мрежи като подход за

сътрудничество с бизнеса.

В Раздел 5 е направен кратък преглед на инструментите за

осигуряване на допълнително финансиране.

В Раздел 6 са показани в синтезиран вид ефектите от коректното

прилагане на изградената система за управление на качеството.
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В Раздел 7 е разгледано външното валидиране на изградените

системи за управление на качеството в професионалните гимназии.

В Приложение са представени четири примерни документа от

системата за управление на качеството – процедура за управление на

документи и записи с четири приложения, примерен Наръчник по

качеството, примерна процедура за вътрешни одити (включваща оценка

на достиженията) с методика и седем приложения, примерна процедура

за външно валидиране на УСУК на професионалните гимназии.

Написаното в Наръчника не е догма и единствено верен подход за

реализация на идеята за УСУК. В него, например, са предложени

варианти за оформление на документите на системата (виж раздел 2.6.).

Изпълнението на описаните стъпки и използването на приложените

примерни документи би довело до създаване на работеща УСУК, при това

сравнително лека за управление.

За две неща от системата не са приложени конкретни примери. Това

е така, защото считаме, че даването на примери би уеднаквило до много

голяма степен тези документи и би заличило индивидуалността на всяка

професионална гимназия. За тях са предоставени конкретни изисквания,

но не са разработени напълно. Става дума за Политиката по качеството и

целите по качеството. Не са напълно разработени и документите, в които

ще се събират доказателства при оценката на постиженията. Дадени са

два напълно разработени примера, които дават основание за разработка

и на останалите документи от екипите на всяка професионална гимназия.
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Раздел 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО И

СИСТЕМИТЕ ЗА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

1.1. Кратка историческа справка

Когато се говори за Система за управление на качеството, акцентът пада

върху термина „качество”. За да се вникне в смисъла на Системите за

управление на качеството, трябва да се разбере какво означава „качество” и

колко значима е ролята му в глобалния пазар на XXI век.

В съвременната икономика все по-често се използват термини като

„тотално качество” или „организационно съвършенство”. Тази тенденция

се изразява от множество организации по света, а в последните години и

в България, които изграждат структурата и управлението си по такъв

начин, че да отговорят на предизвикателствата, които модерният пазар

поставя пред тях, и които се изразяват с понятието „качество”.

Терминът „качество” в исторически план се появява в Япония. Това

става възможно поради демилитаризацията след Втората световна

война, която не оставя никакви алтернативи пред азиатската държава за

друго развитие освен в икономическо и технологично направление. Друга

важна предпоставка за появата на философията за „качество” именно в

тази държава са специфичните културни аспекти на японската

народопсихология.

Днес, повече от половин век след зараждането на идеята за

управление на „качеството”, съществуват множество институции,

занимаващи се със създаването на стандарти и модели, даващи

предписания и предявяващи изисквания към управлението на

организациите, чиито цели са да предоставят качествени продукти и
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услуги на своите клиенти. Така например, моделът за цялостно качество

на European Foundation for Quality Management (www.efqm.org) е

доминиращ в Европа, докато в САЩ, тенденцията към „качество” се

изразява от American society for quality (www.asq.org).

Тенденцията добрите мениджърски практики, проверени и доказали

своята ефикасност през годините, да се обобщават в общовалидни

правила и споделени норми за работа при изграждане и управление на

бизнеса, е материализирана в международните стандарти, които се

емитират от International Organization for Standardization (www.iso.org).

Международната организация по стандартизация е най-големият

международен орган за разработване и публикуване на доброволни

стандарти, съставен от представители на 163 (към момента) национални

стандартизационни организации. Международната организация по

стандартизация е основана в Лондон на 23 февруари 1947 г. от делегати

на 26 страни. Централният секретариат на организацията се намира в

Женева, Швейцария. Публикуваните от организацията (до момента

повече от 18 000 на брой) индустриални и търговски стандарти се

ползват от всички страни по света.

Днес все повече фирми, както по света, така и в България внедряват

Система за управление на качеството съгласно изискванията на

международния стандарт ISO 9001 в актуалната му редакция от 2008 г.

Системите за управление, базирани на стандарта ISO 9001:2008 по

същество засягат управлението и организационната структура на дадена

фирма, предприятие или организация по начин, по който те да бъдат

изградени, така че да гарантират качеството на даден продукт или услуга,

независимо от страничните фактори и конкретната дейност, за която се

прилага Системата за управление. Когато се използва думата „качество”

в контекста на Системите за управление, под този термин се разбира

качеството на даден продукт и/или услуга (степен, до която присъщи
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характеристики изпълняват изискване), което се изисква от клиента, и

което му се гарантира посредством внедрената в предприятието Система

за управление. Понятието за „качество” по-общо представлява

философия за управление, фокусирана върху клиента, клиентските

изисквания и стремежа към непрекъснато подобрение на продукта и/или

услугата, който/която достига до клиента, което да рефлектира директно

върху удовлетвореността на потребителите в положителна посока. Това

се постига чрез организиране на всички основни процеси, които протичат

в дадена организация по начин, осигуряващ системен подход в

управлението. Като системен подход на управление се дефинира

управление, при което процесите в една организацията са ясно и точно

определени и дефинирани, отговорностите са регламентирани и

процесът се управлява адекватно. Когато изходните данни или резултати

на едни процес са входни данни за друг, тогава може да се говори за

Система за управление.

1.2. Стандарт ISO 9001:2008 - Системи за управление на

качеството – терминология, същност и принципи

Терминология

За определяне на същността и значението на термините, използвани

в стандарта ISO 9001:2008 е предназначен стандарт ISO 9000:2005. В

националната версия БДС EN ISO 9000:2005 термините са описани на

четири езика – български, немски, английски и френски. Малка част от

описаните в него термини са показани по-долу.

процес - съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат
входните елементи в изходни елементи

продукт - резултат от един процес

качество - степента, до която съвкупност от присъщи характеристики изпълнява
изисквания

изискване - формулирана потребност или очакване, което обикновено се подразбира или е
задължително
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удовлетвореност на клиента - възприятието на клиента за равнището, до което са
изпълнени неговите изисквания

система за управление – система, позволяваща да се създават политика и цели и тези цели
да се постигат

система за управление на качеството – система за управление, позволяваща да се
ръководи и контролира дадена организация по отношение на качеството

цел по качеството - това, към което се стремим или което трябва да бъде постигнато по
отношение на качеството

политика по качеството – общи намерения и насоки на организацията по отношение на
качеството, официално изразени от нейното висше ръководство

непрекъснато подобряване - постоянно повтаряща се дейност за повишаване на
способността за удовлетворяване на изискванията

ефикасност - степента, до която планираните дейности са изпълнени и планираните резултати
са постигнати

ефективност - съотношението между получените резултати и използваните ресурси

процедура - определен начин за извършване на една дейност или на един процес

съответствие - удовлетворяване на изискване

несъответствие - неизпълнение на изискване

превантивно действие - действие за отстраняване на причината за потенциално
несъответствие или друга потенциално нежелана ситуация

коригиращо действие - действие за отстраняване на причината за открито несъответствие
или друга нежелана ситуация

корекция - действие за отстраняване на открито несъответствие

обективно доказателство - данни, потвърждаващи съществуването или достоверността на
нещо

одит - системен, независим и документиран процес за получаване на доказателства от
одита и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени
критериите на одита
ЗАБЕЛЕЖКА: Вътрешните одити, наричани понякога одити от първа страна, се извършват от
името на организацията за вътрешни цели и могат да послужат за основа за декларация за
съответствие на организацията.
Външните одити обикновено се наричат “одити от втора” или “одити от трета страна”.
Одитите от втора страна се извършват от заинтересовани от организацията страни, такива като
клиенти, или от други лица от тяхно име.
Одитите от трета страна се извършват от външни независими организации. Такива организации
предлагат сертификация или регистрация за съответствие с изисквания, като тези от ISO 9001 и
ISO 14001.

одитор - лице, което има компетентност за извършване на одит
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компетентност – доказана способност за прилагане на знания и умения

документ - информация и нейният поддържащ носител

запис – документ, отразяващ постигнати резултати или осигуряващ доказателство за
извършените дейности

Същност на стандарта ISO 9001:2008

Общата идея и същност на стандарта могат да бъдат илюстрирани с

показаната по-долу структура. Тя реализира един от основните принципи

на стандарта – непрекъснато подобрение.

Накратко, общата идея на стандарта може да бъде описана така:

Изясняват се изискванията на клиента, те са входни елементи при

реализацията на продукта. В процеса на реализация на продукта се

наблюдават и измерват както продукта, така и процесите от системата.

Продуктът се предоставя на клиента, като се търси по определен начин

информация за неговата удовлетвореност. Ръководството на

организацията събира информация относно продукта и процесите от
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системата чрез вътрешните одити. Събраната информация се анализира и

се предприемат действия за подобряване на продукта и системата, с

което се затваря цикълът на непрекъснатото подобрение. Ръководството

провежда и документира преглед (преглед от ръководството), на който

събраната информация се анализира и се вземат решения за

подобряване. Ръководството осигурява с ресурси цялата система за

управление на качеството.

Принципи на стандарт ISO 9001:2008

Реализацията на основните изисквания на стандарта почива на

изпълнението на осем принципа. Те са описани накратко, както следва :

1 - Ориентация към потребителя

Системата за управление на качеството като цяло е ориентирана към

изпълнение на изискванията на клиента. За да става това все по-

ефикасно, тези изисквания се изясняват, потвърждават и тогава

организацията започва да ги изпълнява. Неделима част е получаването

на обратна информация от клиента, относно неговата удовлетвореност от

продукта или услугата, предоставена му от организацията и последващи

действия за подобряване на продукта в съответствие с изискванията на

клиента.

2 - Лидерство на ръководството

Системата за управление на качеството се ръководи от висшето

ръководство на организацията. Тя не е „автопилот“, който може да

ръководи организацията. Ръководството на организацията управлява

системата, осигурява с ресурси и привлича всички служители за участие в

системата.

3 - Приобщаване на хората

Ръководството само не може да управлява системата като цяло.

Привличането, мотивирането на всички служители може да повиши
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ефикасността от работата на системата. Само с активното участие на

целия колектив може да се управлява качеството на предоставяните

продукти или услуги.

4 - Процесен подход

Както бе показано в раздела за терминология - съвкупността от

взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат

входните елементи в изходни елементи, е процес, а продуктът е резултат

на процес.

Управлението на един процес е ефикасно, когато са определени

входните елементи, тяхното осигуряване и управление, с което се

осигурява получаването на очакваните изходни елементи. Входните

елементи могат да бъдат такива за повече от един процес, изходните

елементи могат да бъдат входни и за други процеси. Тази идея е

показана на схемата по-долу:

5 - Системен подход към управление

Този принцип е пряко свързан с предходния и е негово

продължение. Системата за управление на качеството обхваща всички

процеси в организацията в система. Именно системният подход за

управление на взаимосвързаните процеси осигурява управлението на

качеството като цяло.

Идеята за системния подход е показана по-долу:
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В нея I са входните елементи, О – изходните, R е осигуряването с

ресурси, а С е управлението на процеса. Очевидно от схемата е, че

изходните елементи на процес А са входни за процеси В и С, а входни за

процес Д са изходните от процеси С и В.

6 - Непрекъснато подобряване

Принципът на непрекъснато подобряване, известен още като цикъл

на Деминг (и Европейска референтна рамка), лежи в основата на

реализацията на стандарта ISO 9001:2008. Той е съставен от четири

последователни етапа на действия - Планирай – Направи – Провери –

Действай, известни и като Plan-Do-Check-Act (PDCA). Планирането и

изпълнението като етапи са относително ясни и не се нуждаят от

допълнителни разяснения. По-важните етапи, които изискват конкретни и

коректни действия са етапите на проверка и действие. Същността на

проверката е сравняване на продукта с изискванията към него. Когато

бъде констатирана разлика, отклонение или неизпълнение на изискване

се предприемат коригиращи или превантивни действия. Благодарение на

тези действия, при последващото действие се постига подобрението на
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продукта на наблюдавания процес. Когато тази дейност се извършва

непрекъснато, фактически е налице непрекъснато подобряване.

Цикъл на Деминг

P – планирай

А - действай

С - Провери

D - направи

7 - Вземане на решения, основани на факти

За да може коректно да се изпълнява третият етап от цикъла на

Деминг – проверката, е необходимо да се работи с верни, проверени и

коректни факти (доказателства за извършване на процеса). Само при

коректни факти, предприетото действие може да отстрани причината и

да постигне подобряването към което се стремим. Затова, обикновено се

изискват коректно попълнени записи, доказващи извършването на

определена дейност или процес.

8 - Взаимноизгодни отношения с доставчиците

Използваните при производството или предоставянето на услугата

материали и услуги влияят в определена степен върху качеството на

продукта на организацията. Стандартът дори изисква доставчиците на

стоки и услуги да бъдат оценявани и повторно оценявани с цел

получаване от тях на материали и услуги с постоянно качество.
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В заключение – използването на целия набор от принципи е

сериозна предпоставка за изграждане на ефикасна система за

управление на качеството, макар и не предназначена за сертификация.

1.3. Други системи за управление на качеството

Европейският парламент и Европейският съвет препоръчват засилено взаимодействие
за управление и гарантиране на качеството на ПОО, но не предписват определен спе-
цифичен, конкретен модел за постигането на тази цел, а предлагат критерии за систе-
матичност на процеса и референтни индикатори, с чиято помощ могат да се разработят
и прилагат (планират, провеждат, измерват и оптимизират) мерки за управление и га-
рантиране на качество на национално ниво.

Основни насоки на съвместните действия на европейско ниво са:
а) постигането на „равновесие между творчество и контрол” при прилагане на крите-
рии и индикатори за качество и
б) изричното изискване за приоритет на вътрешна мотивация и самооценка, на изг-
раждането на вътрешни системи за гарантиране на качеството и самооценка на напре-
дъка при прилагане на набелязаните мерки.

Из опита на Германия

Федералният институт за професионално обучение (BIBB) във ФР Германия отчита, че
въпреки многообразието от инициативи и концепции, все още няма единно мнение
относно подходите, методите и инструментите, които трябва да се прилагат за
постигане на търсеното качество на обучението само по себе си и на процеса на
провеждането му (подготовка, реализиране и оценяване). Няма установени единни
критерии за качество, особено по отношение на фирменото обучение. Мненията и
изискванията силно се разминават, дори сред експертите по професионално обучение.
Въпреки множеството предприети мерки все още липсва систематичен каталог с
критерии за качеството на ПОО.

Системи за управление на качеството. Проведените от Федералния институт за
професионално обучение /BIBB/ изследвания относно предпочитанията на
професионалните училища в отделните провинции, въвели система за управление на
качеството, показват, че:

1. Болшинството от германските провинции предпочитат относително новата сис-
тема Q2E и/или нейни производни;

2. Единствено провинция Заарланд (Saarland) все още използва ISO;
3. Долна Саксония и други от новите провинции са по-европейски ориентирани  и

предпочитат модела EFQM и
4. Само една или 2 провинции имат отворени системи.

Необходимо е да се подчертае, че тези изводи са обобщени на ниво провинции. От
друга страна, отделните професионални училища имат право на собствен избор на
въвеждане и прилагане на система за качество, поради факта, че няма изрични
предписания на федерално ниво относно избора на система.
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Моделът Q2E. (Qualität durch Evaluation und Entwicklung - Качество чрез оценяване и
развитие). Този модел е рамков за изграждането на цялостен мениджмънт на
качеството в училищата. Той има 6 компонента и инструментариум за прилагането им.
Моделът дефинира относително отворена рамка, даваща на училищата достатъчно
свобода на действие при развитието на вътрешно (за конкретното учебно заведение)
управление на качеството, строго съобразено със специфичния му профил. В него са
съчетани две взаимно обвързани функции и два равностойни по значение аспекта на
процеса на гарантиране и развитие на качеството, а именно индивидуалната и
институционална среда. Моделът е разработен за специфичните нужди на обучението.
Приоритет при него е постоянното наблюдение и текущата проверка на състоянието и
развитието на свързаните с обучението дейности, както и самооценката на
институционално и индивидуално ниво.

Европейският модел EFQM. Познатият Европейски модел EFQM (Excellence der
European Foundation for Quality Management) е на второ място по използване в
Германия. Основната идея, на която се базира моделът гласи, че една организация
може да бъде насърчавана към подобряване на собствените постижения и дори
достигане на върхови постижения чрез процес на самооценка. Оценката обхваща
дейностите по организация на процесите и крайния продукт.
Европейският Модел за Превъзходство се базира на девет основни критерия:

Термините "Възможности" и "Резултати" се използват за разделяне на критериите в
две категории.

Групата Възможности (или как функционира организацията) включва: 1. Лидерство;
2. Политика и стратегия; 3. Сътрудници; 4. Партньорство и ресурси; 5. Процеси.
Критериите от тази група подпомагат да се разбере и оцени как се достигат желаните
за организацията резултати.

Групата Резултати (или какви задачи са решени) включва: 6. Резултати за клиентите;
7. Резултати за сътрудниците; 8. Резултати за обществото; 9. Ключови резултати от
дейността. Тази група критерии включва основните показатели и резултати от
дейността на организацията, т.е какво е постигнала организацията, използвайки
своите възможности.
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Превъзходството се измерва по ключови резултати в полза на клиентите, сътрудниците
и обществото и се постига чрез лидерство, управляващо политиката и стратегията,
които се реализират чрез използване на хора, партньорство, ресурси и процеси.

Стрелките подчертават динамичния характер на модела. Те показват, че иновациите и
обучението помагат да се подобрят източниците на превъзходство, които на свой ред
водят до подобряване на резултатите.
В основата на Модела е заложена логиката RADAR (Results, Approach, Deployment,
Assessment and Review).

Резултати = Подход + Внедряване + Оценка + Анализ

Използване на модела. Днес хиляди европейски организации използват в
практиката си модела EFQM. Това са организации от различни области на дейност,
форма на собственост и размери. През 2003 година – на база модела EFQM за
обществения сектор, е представена версия на модела за сферата на образованието.
Разработката на адаптирания модел се извършва от университета Шефилд Халам
(Великобритания), който координира действията си с образователното съобщество
„EFQM Education Community of Practice”.

Изследване на Европейския фонд за управление на качеството извежда на преден
план следните мотиви за използване на модела:

 Дава обективна и реална оценка за текущото състояние на организацията;
 Определя приоритетни области за промяна;
 Подпомага разпространението на най-добрите бизнес практики;
 Определя движещите сили на бизнеса;
 Установява общ език в организацията;
 Балансира интересите на всички заинтересовани страни.

EFQM е комплексен модел, доказващ че добрите постижения на учениците (Критерий 9
– резултат, обвързан с постиженията) са зависими от следните взаимно обвързани
фактори:

 удовлетвореността на учениците (Критерий 6: ориентирани към клиента резул-
тати), което ги мотивира да ходят с удоволствие в училище и да учат;

 имидж на училището (Критерий 8: обществено значими резултати);
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 удовлетвореност на обучаващите и работещите в училище (Критерий 3: ориен-
тирани към сътрудниците резултати);

 система от различни процеси – (Критерий 5: процеси) - дизайн на обучението,
консултиране на учениците, работа с родителите, училищни празници, анкетиране на
учениците и сътрудниците;

 ресурси и партньорства (Критерий 4), необходими за провеждане на обучение-
то;

 дълго-, средно- и краткосрочни цели (Критерий 2: политика и стратегия);
 ръководство (Критерий 1: Ръководство), което трябва да действа като пример,

да мотивира ученици и сътрудници и да се грижи за непрекъснатото развитие на учи-
лището в положителна посока.

Проблеми. На базата на натрупания опит, германските експерти дефинират следните
проблеми:

 липсва обществен консенсус около проблема с качеството, какво точно се раз-
бира под качество в ПОО;

 не е налице единна отговорност за качеството, налице е отговорност на дър-
жавно ниво, което важи предимно за различните видове професионални училища, и на
частно, отнасяща се до нерегламентираното професионално обучение на възрастни,
особено за фирменото обучение. За индивидуалния потребител различието в отговор-
ността за качеството има като последствия затруднения при сравняване на предложе-
нията за обучение, валидността и стойността на сертификатите, затруднена прозрач-
ност и мобилност.

Австрия
Обща информация. Австрийската образователна система се смята за образцова в
Европа и е ключов фактор за икономическия успех на страната.  Тя се отличава с
високото си ниво и гъвкавостта при провеждането си, като окуражава и подпомага
започващите наново или по-късно образованието си, избиращите нова специалност и
търсещите по-висока квалификация. Друга съществена нейна особеност е тясната
връзка между икономиката и образованието.

Образователната система на Австрия като цяло е сходна с тази на Германия и
Швейцария, ориентирана е по ISCED (Международната стандартна класификация на
образованието) и се ръководи от две министерства: Федерално министерство за
обучение, изкуство и култура и Федерално министерство за наука и изследвания – за
висшето образование.  Основна характеристика на австрийската образователна
система е нейната отвореност, разнообразие и богатите възможности, които предлага.

Системите за управление на качеството на ПОО са обвързани с различните етапи на
обучение и са съобразени с техните специфични характеристики. Образователната
система на Австрия е отворена и предлага изключително богати възможности за
изучаване на професия, съобразени с нивото на учениците, техните желания и
възможности. След осми клас младежите могат да продължат образованието си,
изучавайки и професия, в следните видове училища:

- политехнически училища;
- професионални училища в рамките на дуалната система;
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- средни професионални училища;
- медицински училища;
- по-висши професионални училища;
- училища за професионална подготовка и интеграция.

Те предлагат подходящ тип обучение за различни целеви групи и естествено имат
различни начини за управление и гарантиране на качеството на работата си. Това
важи и за професионалното обучение на възрастни, също осъществявано от различен
тип институции: Федерален институт за обучение на възрастни; Академия за
продължаващо обучение; институти, насърчаващи обучението; институти,
насърчаващи икономиката; църковни институции; поредица от регионални обучаващи
институции в обществена полза и др., предлагащи и общообразователни услуги.

Системи за управление на качеството на ПОО в Австрия. В Австрия се отчита
все още съществуващ превес на концепции за гарантиране на качеството, характерни
за индустрията и икономиката. Един общ поглед показва, че към най-разпространените
системи за управление на качеството спадат:

1. Нормативната поредица DIN ЕN ISO 9000;
2. Моделът /концепцията/ на Европейската фондация за управление на качест-

вото (EFQM), който се основава на приза EFQM Excellence Award (EEA), с който се отли-
чава дадена организация. Моделът има 9 основни критерия и се възприема като тотал-
но управление на качеството (Total Quality Management-Model), покриващ всички сфери
на дейност и водещ до търсено качество на резултатите. Той се реализира чрез 4 кри-
терия за резултат, отнасящи се до сътрудниците, клиентите, обществото, ключовите
резултати. Държи се сметка за това, как се стига до тези резултати чрез пет критерия
за достигане на резултата: ръководство, сътрудници, политика и стратегия, партньорс-
тва и ресурси.

3. Производни на концепцията за Тотален мениджмънт на качеството (Total
Quality Management (TQM), представяща развитието на качеството като постоянен про-
цес на проверка и подобряване на качеството в цялата организация на базата на пока-
затели като: ориентиране към клиентите и сътрудниците, наблюдение на процесите,
отговорност на ръководството за успеха на концепцията. TQM е философия, която не
само пропагандира постоянни промени, но и самата тя се променя непрекъснато.
Внедряването й в една организация дава гаранция на заинтересованите страни за от-
лично качество, добра организация и стабилност.

4. Концепцията Balanced Scorecard се определя от създателите си като ”инстру-
мент, позволяващ трансформиране на мисията и стратегията на организацията в из-
черпателен набор от показатели за дейността, които служат като основа на системите
за стратегическо управление и контрол”. Тя представлява система за измерване на ре-
зултатите и се реализира чрез комплекс от показатели, индивидуално адаптирани към
отделната организация или предприятие. По същество това е сбор от количествени
променливи, посредством които се прави сравнение между планираните и реализира-
ните стойности и резултати. Цел на тази концепция е възможността за цялостно и ба-
лансирано оценяване на прилагане на фирмената стратегия посредством система от
показатели с четири основни перспективи: финанси, клиенти, процеси и сътрудници,
отразяващи жизнено важни за функциониране на организацията дейности.    Всяка
перспектива съдържа в себе си въпрос, с който тя се асоциира. Отговорите на тези
въпроси се явяват цели, достигането на които гарантира изпълнението на стратегията.
Между перспективите съществуват ясно очертани причинно-следствени връзки.



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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

стр. 20 от 61

2013

5. Подходът Benchmarking е процес на сравняване и измерване на собствените
продукти, услуги  и процеси с тези на признати, водещи на пазара организации и/или
предприятия, определяни като най-добрите. Този процес на сравняване води до откри-
ване на собствени ниши и потребности от подобряване. Цел на подхода е да се учи от
най-добрите, да се откриват и адаптират ефективни методи, чрез които собствената
организация да достигне постиженията на водещите и също да заеме водеща позиция
сред най-добрите.

6. Подход на външно наблюдение и оценяване.

Холандия
Едновременно със самооценяването в учебните институции за основно и средно
образование, се извършват и независими инспекции и външно оценяване от
Инспектората по образованието (Inspektie van het Onderwijs) - орган, отговарящ за
оценяване на образователната система. Съгласно Закона за инспекцията в
образованието, на Инспектората се възлагат следните задачи:

 да оценява и насърчава качеството в образованието;
 да проверява съответствието на учебните институции с правилниците и норма-

тивите;
 да дава информация относно развитието на образованието.

Холандският модел се основава на взаимната зависимост на външното и вътрешното
оценяване на учебните институции и центровете за обучение. Оценъчният подход
обединява външната инспекция и самооценяването. Самооценяването на учебните
институции и центровете за обучение в Холандия се развива в отговор на изискванията
на различните реформи, които се провеждат в образователните системи.

Механизмът на самооценяването представлява инструмент, чрез който учебното
заведение/центърът за професионално обучение, в сътрудничество с други институции
и с включване на външни партньори, мониторира целите, дейностите, процесите и
резултатите на организацията с цел да насърчава действия за непрекъснато
подобряване.
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Заинтересованите лица (родители и ученици) могат да участват в самооценяването
като попълнят анкета с въпроси, отнасящи се до начина на работа на училището през
определени периоди на годината. Освен това всяко училище предоставя на родителите
т. нар. карти за качество (kwaliteitskaarten) – нещо като стандартен документ,
съдържащ информация за дейността на училището, като някои от сведенията са взети
от доклада за оценяване на инспектората. Резултатите от тези анкетни карти се
анализират и използват за преразглеждане и подобряване на дидактическите процеси
и усвояването.

С цел гарантиране на безпристрастно и реалистично оценяване, резултатите
от самооценяването се валидират от Инспектората по образованието.

Субекти за гарантиране на качеството на образованието и професионалното
обучение. Инспекторатът по образованието е правителствена, независима агенция,
отговаряща за оценяване на цялата образователна система (публична и частна), като
за дейността си се отчита на Министерство на образованието.
Инспекторатът се ръководи от Главен инспектор и оценява образователната дейност
на различните нива образование:

- основно образование;
- средно образование;
- професионално образование и обучение на възрастни;
- висше образование.

Освен това, Инспекторатът се занимава и с управление на човешките ресурси и
отношенията в училище и насърчава качеството на обучение в училищата и в
центровете за обучение, като за целта редовно и системно ги инспектира. Доклад за
резултатите от инспектирането се изпраща на съответното училище и на
Министерството на образованието, културата и науката.

Инспекторатът си поставя следните цели:
 да изготви препоръки за училищата с недостатъчно качество на обучение (за

чието инспектиране се изготвя доклад) до Министерството, което може да реши
да им наложи дисциплинарно наказание;

 изготвя годишни доклади, публикувани в Интернет;
 публикува Наръчник, съдържащ kwaliteitskaarten (картите за качество) на всяко

училище (информационни карти със сведения за предлаганото обучение, броя
ученици, броя на учениците в класовете, среден успех, получен от учениците на
държавните изпити – за да помогне на родителите да направят сравнение на
училищата от даден район и да изберат подходящо училище за техните деца).

Външното оценяване се извършва от инспектори, като се започва от резултатите от
вътрешното оценяване. Докладите за самооценяване на институтите/ центровете за
професионално обучение се анализират от инспекторите преди посещение в
съответното училище, за да се запознаят със специфичния контекст, обект на
оценяване. Резултатите от външното оценяване на училищата, което се прави от
инспекторите, се публикуват в уеб сайта на Инспектората по образованието и в сайта
на Министерство на образованието. Училищата са длъжни да вземат предвид
резултатите от външното оценяване при изготвяне на тяхното самооценяване.
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Холандия е разработила всеобхватен подход за осигуряване на качество на
професионалното образование и обучение. Основните елементи и
характеристики на модела са:
 ПОО в средното образование и образованието за възрастни са интегрирани в една

обща рамка, целяща образуването на сравнително големи и цялостно завършени
институции на регионално ниво, целящи събирането на всички видове обучение под
един покрив;

 формулирането на конкретни цели, ръководещи практическото въвеждане в дейст-
вие на развитието на качеството, е оставено на институции, базирани на цели
(много подобни на трите общи политически приоритета за пригодност, съответст-
вие и достъп) и формулирането на национални стандарти;

 измерването на постигането на целите е предоставено на институции, но
поддържано и допълвано чрез оформен процес на докладване, на базата на набор
от основни технически насоки, дефинирани като законови изисквания;

 процесът на докладване чрез двугодишни доклади за осигуряване на качество, се
наблюдава от инспекторат на две различни равнища – предоставените документи и
непосредствени преглеждания в институциите за ПОО.

Този цялостен процес, който произведе опит чрез три цикъла на докладване и
прегледи досега, позволява развитие отдолу-нагоре на конкретните цели, отнасящи се
за практическото ниво и тяхното превръщане в измерими резултати и свързани
индикатори. Оформеният процес на наблюдение позволява развиването на обобщени
мерки, базирани на анализа на докладването и непосредствените прегледи.
Принципно, връзката между обобщените измервания на системно ниво и мерките на
институционално ниво може да се развие стъпка по стъпка чрез процес на
организационно и политическо обучение, който може да бъде въведен в тази система.

Англия
Обща информация. Английската система за осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение може да се отнесе към т.нар.
децентрализиран модел, разпространен предимно в страните с англосаксонска култура
и северноевропейските страни (Нидерландия). В тези страни централната
администрация определя общите правила на работа, но местните общности управляват
отделните училища или училищата разполагат с голяма самостоятелност при вземане
на решения.

Системата в Англия има следните характерни особености: тя е полицентрична,
изградена на основата на мрежа от автономни публични агенции, които са независими
от правителството и имат за задача да осъществяват мониторинг, сертифициране и
оценяване на системата за професионално образование и обучение, система за външно
оценяване от инспекционен тип, стратегическа роля на самооценяването и висока
степен на формализиране на процедурите за инспектиране. Системата най-общо се
характеризира с голяма организационна, финансова и управленска самостоятелност на
обществените и частните учебни институции в рамките на взаимна обвързаност и
мерки за проверка, осъществявани от серия междинни звена.

Компетентни органи за осигуряване на качеството. Някои от основните агенции
за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение във
Великобритания са:
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Органът, натоварен с ръководството на инспекциите в английските училища - OFSTED
(Office for Standard in Education) е независима, неправителствена организация,
учредена през 1992г. Той ръководи периодичните инспекции във всички държавни и
частни английски училища и е под ръководството на главния инспектор в училищата
на Нейно Величество.

OFQUAL (Office of Qualifications and Examinations Regulation) е независима Служба за
регулиране на квалификациите и изпитите, компетентна да регулира акредитирането и
регламентирането на националните квалификации, изпитите и тестовете.

Моделът за осигуряване на качество на ПОО в Англия се характеризира със следните
силни страни:

 Системата за оценяване на качеството на центровете за професионално обуче-
ние е изградена на основата на мрежа от независими публични агенции, отго-
варящи за оценяването, мониторинга и сертифицирането;

 Оценяването на стандартите в образованието по отношение на резултатите е
поверено на външни центрове, независещи от изпълнителната власт;

 Общото и периодичното инспектиране на всички английски училища се управ-
лява от самостоятелен орган (Ofsted), независещ от администрацията на профе-
сионалното образование и обучение;

 Интегриране на външното оценяване и самооценяването на английските учили-
ща;

 Системата за осигуряване на качеството и критериите са съвместими с Евро-
пейската рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование
и обучение (EQAVET).

Франция
Обща информация. Системата за образование и обучение във Франция е
централизирана и йерархична. Тя е изцяло управлявана от Министерството на
образованието, младежта и сдруженията, на което са възложени основните
компетенции по отношение на системата за професионално образование и обучение и
за осигуряване на качеството. В края на 80-те се постави акцент върху политиката за
оценка на качеството на национално равнище.
Подходи при оценяване на качеството на образованието. Френският подход при
оценяване на качеството на образователната система се основава предимно на външно
оценяване на преподавателския персонал, тъй като няма въведени критерии за
оценяване на институциите за образование и обучение. Външното оценяване се
извършва чрез периодични проверки от инспектиращите органи към Министерството,
специализирани по дисциплини. Външното оценяване на обучението се осъществява
чрез набор от показатели за резултати за частните и държавни средни училища,
изготвени от Министерството на образованието, чрез организираните от него
периодични проверки на усвояването на материала от обучаваните.

Стандарти, критерии и сертификати за качество на равнище на системата.
Министерството на образованието е заложило във френския модел система от
показатели за резултати за частните и публични средни училища, която е свързана с
резултатите от „baccalauerat“ (зрелостен изпит), представляващи отправна
информация на национално равнище за мониторинг на резултатите от предоставяното
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образование, тъй като не се предвижда външно оценяване на учебните институциии
липсва стандарт за такова оценяване.

Сертифицирането за качество в професионалното образование и обучение е една
важна допълнителна мярка, която има за цел валоризация на преподаването с
професионална ориентация. Във френския модел са въведени два сертификата за
качество на професионалното обучение: знаците за качество „професионален лицей“ и
„GretaPlus“.

Знакът за качество „професионален лицей“ (Lycée des métiers) беше въведен от
Министерството на образованието с цел повишаване на качеството и
привлекателността на професионалното обучение.

Партньорските взаимоотношения са в центъра на новите норми за сертификатите за
качество, тъй като приносът на партньорите (местни организации, предприятия и
професионални сектори) са съществени за развитието на професионалния лицей и за
засилване на неговия имидж навън между младежите и техните семейства. Развитието
на партньорските взаимоотношения с местните предприятия е от решаващо значение
за разбирането на социално-икономическия контекст, с цел приближаването към
нуждите на местния пазар на труда. От особено значение е партньорството на
професионалния лицей с областната управа в рамките на областния план за развитие
на професионалното обучение.

Сертификатът за качество „GRETAPLUS“ е въведен от Министерството на
образованието с цел повишаване на качеството на непрекъснатото образование за
възрастни. Този знак се предоставя на центровете за обучение на възрастни, които
удовлетворяват критериите за качество, определени в Националната референтна
рамка.

Френската система има няколко основни характерни особености: централизиран
характер на системата за инспектиране и оценяване на институциите за
професионално обучение, ограничена самостоятелност на органите за оценяване на
заведенията за професионално обучение, външно оценяване на преподавателите и
връчване на държавни знаци за качество на предоставяното професионално обучение.
Френският модел регистрира и известни слабости като липса на самооценяване и
външно оценяване на учебните институции, липса на специфичен подход при
оценяване на професионалното образование.

Испания
Обща информация. Моделът на Испания по своята същност е федерален модел, тъй
като компетенциите, отнасящи се до професионалното образование и обучение, са
разпределени на различни административни нива между държавата и автономните
общности. В частност, на автономните общности са предоставени широки правомощия
при решаване на въпросите, свързани с училищата, управлението на персонала,
ориентирането и финансирането на субсидиите, както и определянето, разработването
и управлението на плановете за външно оценяване и инспектиране на учебните
заведения. От друга страна задачите, свързани с оценяването на центровете за
професионално обучение, са възложени на мрежа от регионални агенции по качество,
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чиято задача е да насърчават развитието и прилагането на политиките за осигуряване
на качеството в професионалното образование.

Испанската система за образование не прилага държавни знаци за качество на
предоставяното професионално обучение. Въпреки това, следва да се отбележи
наличието на сертификати за качество (ISO 9000, EFQM), доброволно възприети от
институциите за професионално обучение. Прилагането на стандарта ISO 9000 от
центровете за обучение предполага наличието на забележителен капацитет за
адаптиране и приспособяване на този стандарт към системата за обучение. Моделът
EFQM в най-добрия случай се позовава на непрекъснатото подобряване на работата и
се основава на цикъла за качество: програмиране, прилагане, оценяване,
преразглеждане.

Испанският модел за осигуряване на качество в професионалното образование и
обучение показва известна аналогия с френската система за проверка и оценяване.
Изградена е на базата на комбинацията от йерархичен контрол/инспектиране и
ограничена самостоятелност на органите за оценяване на институциите за
професионално обучение (тези, свързани с Министерството на образованието). И при
двете системи (френската и испанската) сравнителният анализ подчертава ниската
степен на формализиране на процедурите за инспектиране на училищата и на
разделянето им на структурирани етапи на системно равнище. Испанската система за
професионално обучение се характеризира от своя страна с висока степен на
регионална децентрализация и силно участие на социалните партньори в системата за
определяне на качеството на професионалното образование и обучение.

1.4. Ползи от внедряването на система за управление на ка-
чеството в професионалните гимназии

Практическите ползи от изграждане на Системата за управление на

качеството в професионалните гимназии, без това да изисква

сертификация на системата, могат да бъдат:

 Нагледност и прозрачност на управлението на процесите, отго-

ворностите и документооборота в организацията и концентриране на

вниманието върху съществените проблеми;

 Алгоритмизиране на процесите в организацията и дефиниране на

отговорностите и мястото на всеки от персонала;

 Създаване на увереност във всеки служител и подходяща атмос-

фера за оценяване на индивидуалната инициатива, разумния риск, конст-

руктивното мислене и разбиране потребностите на потребителя;
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 Подобрен поток на информацията, което предполага нейната кон-

центрация и целенасоченото, и пълноценното й използване;

 По-малко проблеми в комуникацията и координацията в рамките

на организацията, а също и с нейните контрагенти;

 Гарантирано спазване на договорените срокове;

 По-ефикасно въвличане на всички сътрудници при реализиране на

Политиката на Ръководството и неговите цели;

 Постигане на синхрон на работата в екипи;

 Не на последно място повишаване на рейтинга на Организацията и

добрия имидж.

Системите за управление са приложими във всяка фирма, организа-

ция, предприятие или друга институция, която има желание да ги внедри,

без значение на големината или спецификата на дейността й.

Обхватът, който Системата за управление има в дадена фирма, се

определя от предпочитанията на ръководството на конкретната органи-

зация, която желае да внедри системата. Разработването и внедряването

на Системата за управление на качеството запазва фирмения стил на уп-

равление и винаги се съобразява с конкретните условия и организацион-

на структура и корпоративна култура, които вече съществуват, без да до-

веде до бюрократизиране на процесите в нея.
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Раздел 2. СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО КАТО

ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА

ГИМНАЗИЯ.

Общи положения

Идеята за изграждане и внедряване на училищната система за уп-

равление на качеството (УСУК) се основава на същността на стандарта,

показана на стр. 9 на настоящия Наръчник, на осемте принципа на същия

стандарт, както и на няколко добри практики, доближаващи се до изиск-

ванията на цитирания стандарт. Някои от тези добри практики са както

следва:

- Ангажимент на ръководството за управление на системата, фор-

мулиране на политика по качеството, планиране и изпълнение на цели по

качеството;

- Управление на документите от системата: документите да бъдат

лесно идентифицируеми и четивни, да се управлява изменението на до-

кументите;

- Процесите в професионалната гимназия да бъдат ясно определе-

ни, да бъдат определени и оповестени отговорностите за изпълнението

им;

- Да се провежда на планирани интервали от време цялостен прег-

лед от ръководството на УСУК, на който да се анализира работата на сис-

темата и да се набелязват и изпълняват коригиращи или превантивни

действия, целящи непрекъснатото подобрение на ефикасността на систе-

мата;

- Да се провеждат на планирани интервали от време вътрешни оди-

ти, на които да се преглежда управлението на процесите от системата,

включително и оценка на постиженията.
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Системата за управление на качеството е част от общата система за

управление на професионалната гимназия. В тази връзка част от проце-

сите в професионалната гимназия могат да бъдат в системата за управ-

ление и в системата за управление на качеството.

2.1.Термини в УСУК на професионалната гимназия

За уеднаквяване на понятийния апарат и премахване на възможност-

та за тълкуване на използваните термини, тук се прилагат основните

термини, използвани в настоящия Наръчник и приложенията му. Част от

тях са повторение на тези от разгледания в раздел 1. стандарт.

- система за управление – система позволяваща да се създават
политика и цели и тези цели да се постигат;

- система за управление на качеството – част от системата за
управление, позволяваща да се ръководи и контролира дадена
организация по отношение на качеството;

- качество - степента, до която съвкупност от присъщи
характеристики изпълнява изисквания;

- процес - съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си
дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи;

- цел по качеството - това, към което се стремим или което трябва
да бъде постигнато, по отношение на качеството;

- политика по качеството – общи намерения и насоки на
организацията по отношение на качеството, официално изразени от
нейното висше ръководство;

- непрекъснато подобряване - постоянно повтаряща се дейност
за повишаване на способността за удовлетворяване на изискванията;

- ефикасност - степента, до която планираните дейности са
изпълнени и планираните резултати са постигнати;

- документ - информация и нейният поддържащ носител;
- документирана процедура - определен начин за извършване на

една дейност или на един процес, документиран на хартия или в
електронен вид. Документираната процедура може да има наименование,
версия, дата на внедряване, записи за разработване и утвърждаване,
идентификация на вида на документа като оригинал, копие или
електронно копие ;

- недокументирана процедура - определен начин за извършване
на една дейност или на един процес, определен от регламентиращи



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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

стр. 29 от 61

2013

документи или други правила, но недокументиран на хартия или в
електронен вид. Недокументираните процедури нямат идентификация;

- коригиращо действие - действие за отстраняване на причината
за открито несъответствие;

- превантивно действие - действие за отстраняване на причината
за потенциално несъответствие;

- обективно доказателство - данни, потвърждаващи
съществуването или достоверността на нещо;

- одит - системен, независим и документиран процес на проверка
(преглед) за получаване на доказателства и обективното им оценяване,
за да се определи степента, до която са удовлетворени критериите на
тази проверка;

- одитор - лице, което има компетентност за извършване на одит;
- компетентност – доказана способност за прилагане на знания и

умения;
- самооценка – част от одита, свързана с оценка на постиженията в

професионалната гимназия;
- външно валидиране - безпристрастна оценка, че системата за

управление на качеството на дадена професионална гимназия
удовлетворява изискванията за качествено управление на процесите и
осигурява нейното непрекъснато подобряване;

- клиент – субект, когото обслужват, който получава продукт. В
процеса на ПОО понятието клиент има по-широк характер. Клиенти на
ПОО са учениците и родителите им, бизнеса, държавата;

- формуляр – документ, който съдържа ясна идентификация на на-
именование, версия, дата на въвеждане и съдържание, в който се правят
записи по качеството;

- идентификация – белег, знак, който прави един предмет разли-
чим, нееднакъв с останалите предмети (документи);

- запис – документ, отразяващ постигнати резултати или сигуряващ
доказателство за извършените дейности.

2.2.Описание на основните процеси в професионалната гим-

назия

За реализация на системния подход при изграждане на системата е

целесъобразно да се определят и опишат основните процеси в професио-

налната гимназия.

Препоръчително е те да включват, например:
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- Отговорност на ръководството – провеждане на прегледи от ръ-

ководството, формулиране на политика и цели по качеството,

непрекъснато подобрение на системата;

- Вътрешни одити (включва и оценка на постиженията);

- Управление на ресурсите;

- Предоставяне на обучение и образование по общообразователни

предмети;

- Предоставяне на обучение по професионална подготовка;

- Определяне на изискванията към ПОО;

- Събиране на информация за удовлетвореността на клиентите на

ПОО;

- Проучване на потребностите от образователни услуги в бранша в

средносрочен и дългосрочен период;

- Управление на документите и записите от системата.

Те могат да бъдат разделени на управленски, основни и спомагател-

ни процеси. Това разделение е примерно и не е задължително. Предло-

жените примери са само някои от основните, спомагателните и управлен-

ски процеси, а всяка ПГ може да ги доразвие, групира по друг начин и

измени според спецификата си. Ето и примери за такива:

Примери за управленски процеси:

1. Отговорност на ръководството.

2. Поетапна подготовка и въвеждане на Система за управление на

качеството.

3. Взаимоотношения с клиенти: ученици, родители, училищен

персонал и граждани, включващи:

- измерване удовлетвореността на клиентите;

- вътрешни одити;
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- управление на несъответствия, коригиращи и превантивни

действия;

- подобряване на процесите.

Примери за основни процеси:

1. Планиране, организация и провеждане на образователно-

възпитателния процес.

2. Работа с ученици, застрашени от отпадане / консултации с

ученици, родители, дирекции на МТСП / и ученици в риск/ консултации с

ученици и родители, работа с МВР, ДПС и др. /.

3. Организиране, провеждане и оценка на училищни, общински,

областни и национални кръгове на олимпиади и състезания и състезания

по професионална подготовка.

4. Организиране, провеждане и анализиране на изпити за външно

оценяване: държавните зрелостни изпити, държавните изпити за

придобиване на степен на професионална квалификация, по чужди езици

в училището.

5. Организиране, провеждане и оценка на изпити за придобиване на

квалификация по част от професията; продължаващо обучение и

повишаване на квалификацията.

6. Обобщаване на представените от председателите на методически

обединения и предметни  комисии  резултати  и  анализ  на  входящи  и

изходни  нива  по  учебни предмети и предлагане на коригиращи и

превантивни дейности.

7. Разработване на процедура и инструментариум за събиране на

обективни данни за качеството на образование и обучение от ученици,

курсисти, родители, работодатели и партньори.

8. Осъществяване на координация и комуникация в училището чрез

поддържане на толерантни и коректни отношения учител-ученик;



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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

стр. 32 от 61

2013

колегиални и партньорски отношения учител-учител; етични отношения

учител-служител; разрешаване на педагогически казуси, проблемни

ситуации и конфликти.

Примери за спомагателни процеси:

1. Планиране и координиране квалификационно-методическата

дейност в училището.

2. Консултиране и подпомагане лицата, заемащи учителски

длъжности, с цел кариерното им развитие.

3. Осигуряване на финансови, материални и информационни

ресурси.

4. Осигуряване на реални работни места за учебна и производствена

практика.

5. Осигуряване на социални партньори, за участие в провеждането

на държавните изпити за придобиване на степен на професионална

квалификация.

6. Разработване на проекти на международно, национално и

регионално ниво.

7. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

възпитание и обучение.

2.3. Планиране, организиране и управление на учебния про-

цес

Планирането, организирането и управлението на учебния процес в

професионалните гимназии се регламентира от достатъчно много норма-

тивни документи. Настоящият Наръчник и авторите му нямат амбицията

да препоръчват на директорите на професионалните гимназии друг под-

ход за това.
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Има общо взето два начина за описанието на тези процеси след

включването им в системата.

Първи начин – описват се оптимално кратко изискванията на регла-

ментиращите документи, описва се в какво и как се документират същи-

те, чия е отговорността за това.

Втори начин – вписва се в документацията на УСУК, че тези процеси

се управляват съгласно изискванията на нормативни документи. Тези до-

кументи се идентифицират (описват) и се осигурява достъп до актуалните

им версии.

В предложената документация на системата в т. 2.6. е използван

вторият начин, защото неговите недостатъци, според нас, са по-малко.

Пример за един – при изменение на изискване на нормативен документ,

ако това изискване е описано в документацията, се изисква промяна и на

документацията на системата.

2.4. Осигуряване и управление на ресурсите

Аналогично на т.2.3. управлението на ресурсите (човешки, инфраст-

руктура и работна среда) се регламентират от достатъчно много норма-

тивни документи. Не е необходимо това да се описва конкретно в доку-

ментите, защото при евентуалното му изменение се изисква изменение и

на това описание в документацията.

Важни забележки:

- Внедряването и управлението на система за управление на ка-

чеството в професионалната гимназия е действие, което допълнително

натоварва управленския екип на професионалната гимназия. Авторите на

настоящия Наръчник предлагат МОН да предвиди в щатното разписание

на професионалната гимназия длъжност Организатор на системата за уп-

равление на качеството (ОСУК). Това може да бъде направено с отделна
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длъжност или такава по съвместителство. Само, когато отговорностите по

управлението на УСУК са определени и осигурени (всестранно), може да

се очаква системата да работи ефикасно.

- Обучението на ОСУК и екипа за извършване на вътрешния одит

по управление на системата за управление на качеството е едно от необ-

ходимите условия те да изпълняват задълженията си коректно и свобод-

но. Изискванията към подобно обучение са познаване на структурата на

УСУК, управление на документите от системата като цяло, управление на

екипите, извършващи вътрешните одити, включително оценката на пос-

тиженията. Авторите аналогично правят предложение МОН да предвиди

и реализира такова периодично обучение.

2.5. Процес на самооценка или вътрешни одити. Преглед от

ръководството

В Наръчника за самооценка, цитиран в предговора и използван като

основа на настоящия Наръчник, се използва понятието самооценка.

Идеята на УСУК, описана в настоящия Наръчник, се основава на из-

ползването на системния подход при изграждане и управление на систе-

мата. Тя не описва и управлява само и единствено процеса на самооцен-

ка – оценка на постиженията. Тя включва всички процеси в професио-

налната гимназия.

Целесъобразно е във връзка със системния подход и добрите практи-

ки за управление на системите за управление на качеството, самооценка-

та да се разглежда като част от вътрешния одит на системата, свързан с

оценка на постиженията на професионалната гимназия.

Общата идея за планиране, провеждане и документиране на вът-

решния одит е показана реализирана в примерната процедура Вътреш-
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ни одити, приложена към настоящия Наръчник. Тази процедура може да

бъде използвана от всяка професионална гимназия без изключения.

Няколко синтезирани бележки за идеята и реализацията на тази

процедура са описани, както следва:

- процедурата обхваща всички процеси в организацията. Една част

от тях се одитират в специално създаден чек лист от вътрешен одит – Ф

06, а друга част – оценката на постиженията, се документират съгласно

документирана методика в специално създадени документи (анкети,

справки, чек листи).

- оценката на постиженията се извършва по области, критерии, ут-

върдени от МОН, и по показатели, утвърдени за всяка професионална

гимназия. Тази оценка се вписва в специално създаден документ - Резул-

тати от оценката на постиженията по области и критерии, приложение

към процедурата за вътрешни одити.

- документите за вписване на резултатите от оценката се разработ-

ват от всяка професионална гимназия. Два пълни примера са приложени

към процедурата за вътрешни одити. Не са разработени всичките, за да

не се заличи индивидуалността на всяка професионална гимназия. Цен-

ното в примерите е, че става ясно как се събира информацията, как се

оценява и къде се вписва оценката.

- предлага се в професионалната гимназия да се определи т.н. ОСУК

– организатор на системата за управление на качеството. В Наръчника за

самооценка той е наречен председател на комисията за самооценка.

Предложено е той да бъде определян със заповед на директора за срок

не по-малък от две години. Същото се отнася и за екипа, извършващ са-

мооценката. По такъв начин кратко и ясно се определя мандатността на

отговорните лица в процеса. Ако бъде възприето предложението на еки-

па разработил този Наръчник, за ОСУК може да бъде осигурено щатно
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място или такова по съвместителство. Тогава отпада изискването за оп-

ределяне на мандат и се появява изискване за неговото и на екипа му

подходящо обучение.

- планирането и документирането на вътрешните одити е кратко и

ясно регламентирано.

- докладът от одита се разработва по области, критерии и показате-

ли.

- за констатирани отклонения от изискванията е определено място за

вписване на отклонението, планираното и извършено коригиращо дейст-

вия, неговата причина и прегледа на изпълнението му – клетка „Място за

анализ на данните“ във формите за събиране на информация. Попълва-

нето на този запис е доказателство за предприемането на коректно дейс-

твие и непрекъснатото подобрение на ефикасността на системата.

Екипът, разработил настоящия Наръчник за изграждане на

УСУК в професионалните гимназии, е използвал Примерните

таблици за оценяване от Наръчника за самооценяване на профе-

сионална гимназия без изменение! Добавена е цифрова иденти-

фикация на критериите и показателите към тях.

Прегледът от ръководството е важен елемент в управлението на сис-

темата за управление на качеството. Той се извършва на базата на съб-

раната информация за функционирането на системата по време на вът-

решния одит. Като правило прегледите от ръководството се извършват

след вътрешните одити. В примерния Наръчник по качеството е регла-

ментирано планиране, провеждане и документиране на прегледа от ръко-

водството.
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Прегледът от ръководството може да бъде вмъкнат в провежданите

педагогически съвети в края на учебната година, като не се изисква про-

веждането на отделен такъв.

2.6. Документация на УСУК

Общи положения

Възприемайки идеята за използване на системния и процесния под-

ход при изграждане на УСУК, е добре документацията на системата да

бъде стегната и оптимална, следователно и лека за управление. Заложе-

ната идея в процедурата за вътрешни одити – разработване на докумен-

тите за събиране на доказателства за оценка на постиженията, изисква

ясно и недвусмислено управление на документите от системата.

Добра практика е структуриране на документите по подобие на тези

в стандарта за управление на качеството.

Йерархията на документите може да бъде например:

- политика по качеството;

- цели по качеството;

- Наръчник по качеството;

- процедури по качеството;

- методики;

- формуляри и записи.

Документите на УСУК

Политиката по качеството представя професионалната гимназия,

нейната визия и мисия, най-общи намерения за развитие на професио-

налното образование и обучение.

Препоръчително е ръководство на образователната институция да

обективизира своите виждания и намерения относно повишаването
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качеството на ПОО. Практиката показва, че една от ефикасните форми за

това е създаване, документиране и обявяване на Политика по качеството

на ПОО (ПК на ПОО) в съответната професионална гимназия. Политиката

по качеството се явява най–удачното място, в което Ръководството може

да обяви своята визия за пътя, който тя ще следва в бъдеще, както

своята мисия и възприети ценности.

За да изпълнява своето предназначение, да обяви публично своите

визия, мисия, ценности, възгледи, намерения и принципи за достигането

на високо качество на ПОО, политиката по качество е целесъобразно да

дава възможност за обявяване и показване, че :

- е подходяща за целите по качеството на професионалната гимна-

зия;

- съдържа ангажимент на Ръководството за непрекъснатото подоб-

ряване на ефикасността на система за управление на качеството;

- е разгласена и разбрана в професионалната гимназия и публично

оповестена чрез сайта или по друг начин;

- при необходимост да има механизъм за преглеждане на нейната

адекватност и актуалност;

За политиката няма да бъде даден пример с цел избягване на зали-

чаването на индивидуалността на всяка професионална гимназия.

Цели по качеството

Като добра практика, използвана при подобряване на качеството в

различни производствени, образователни и други направления, би могло

Ръководството на професионалната гимназия да определя  цели по

качеството. Те следва да са пряко свързани и необходими за

удовлетворяване на изискванията за качествено образование и обучение.

Препоръчително е да се създават в съответствие с функциите и приетите
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равнища в гимназията, например: за ръководството, за екипа за

вътрешен одит, за методически направления и обединения, за група

преподаватели, за обучаемите, за партньорите  и др.

За постигането на очаквания резултат целите по качеството следва

да са съвместими с политиката по качеството.

Целесъобразно е формулирането на конкретни цели относно ПОО да

се насочи приоритетно в методическите обединения и/или

профилиращите специалисти. Изпълнението на целите може да се

използва като един от основните критерии при оценка на ефикасността

на системата за управление на качеството.

Възможно е планираните цели да обхващат както целия период на

самооценяването (вътрешния одит), така и разделянето им по учебни

срокове. За да се осигури изпълнението им, е препоръчително да се

обвържат с конкретен отговорник за изпълнението им и при

необходимост да се планира ресурс за тяхното изпълнение.

Целесъобразно е определените цели да са подчинени и произтичащи

от основната цел – подобряване на качеството на професионалното

образование и обучение.

Конкретните цели е възможно да се обвържат със следните

направления за подобряване качеството на ПОО:

- Повишаване нивото на квалификация на преподавателите;

- Подобряване условията за провеждане на професионалното обра-

зование и обучение в т.ч. подобряване на инфраструктурата (учебно-

материалната база), осъвременяване на оборудването и обзавеждането

на основните учебно–производствени процеси (машини, апарати, инстру-

менти, хардуер и софтуер, лабораторно оборудване, измервателни при-

бори, средства за наблюдение и измерване и др.);
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- Създаване на работна среда и атмосфера с всички характеристики

на естествената производствена сфера за  професията в дадения бранш;

- Успешно участие при кандидатстване  за различни проекти и кон-

курси;

- Участие в състезания, олимпиади и други форми, свързани с профе-

сионалното направление на обучението и др.

В зависимост от възприетия стил на отделната професионална

гимназия е възможно целите по качеството на ПОО да се разработят от

ръководството и да се сведат за изпълнение към методическите

обединения.

Утвърдените от директора цели следва да бъдат документирани по

подходящ начин и с тях да бъде запознат целият колектив.

Поставянето им на подходящо място, например на табло или кът, ще

допринесе за осигуряването на ритмичност при изпълнението им.

Наръчник по качеството. При изграждане на училищната система

за управление на качеството е препоръчително създаване на малък по

обем Наръчник, който описва системата като цяло, описва добрите прак-

тики, взаимствани от цитирания стандарт и е подходящо пособие за обу-

чение на екипите, извършващи вътрешните одити. Той може да съдържа

в себе си и процедури, по решение на екипа, разработващ системата.

В приложения примерен Наръчник по качеството е описана пример-

на система за управление на качеството в професионална гимназия, като

той съдържа и процедурата за коригиращи и превантивни действия.

Наръчникът по качеството може да бъде използван и като обмяна на

опит с други образователни институции относно организацията и управ-

лението на системата за управление на качеството.
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Процедури по качеството – това са документи, описващи как се

планира, извършва и документира определен процес. Те са приемливо

пособие за обучение на екипите, извършващи дейността, особено когато

са ясно, кратко и коректно описани.

Процедурите могат да бъдат недокументирани и документирани. Не-

документирани могат да бъдат процедурите, изпълняващи изискванията

на нормативни документи, които регламентират определена дейност. Ня-

колко примера – определяне на годишната (седмичната) заетост на учи-

телите, разработване на училищната документация, определяне на въз-

награждението на педагогическия и непедагогическия персонал. Тези

процедури се изпълняват, без да бъдат написани в отделен, разработен в

ПГ документ.

Документирани процедури могат да бъдат такива, изисквани от сис-

темата за управление, изпълнявани по-рядко в професионалната гимна-

зия или такива, изискващи изпълнението и записването на резултатите

на подробни и детайлни дейности.

В предложената от този Наръчник система са документирани две

процедури за организацията – Управление на документите и записите и

Вътрешни одити, и двете документирани.

Техните структура, съдържание и идея за оформление могат да бъ-

дат използвани и за създаването и на други документирани процедури,

описващи важни процеси в професионалната гимназия.

При определяне на броя на документираните процедури е добре да

се има предвид, че броят на документираните процедури не влияе пряко

върху управлението и ефикасността на системата за управление на ка-

чеството. Върху тях влияе пряко броят и съдържанието на направените

записи при изпълнение на процедурите (документирани и недокументи-

рани).
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За висшестоящата организация е документирана процедура Валиди-

ране на УСУК в професионалните гимназии.

Важно е да се отбележи, че приложените процедури са оформени

различно, по два валидни начина, с и без формуляри. Добре е тези начи-

ни да не се смесват в една процедура.

Методики – в конкретния случай методика за оценка на постижени-

ята. Изборът за използване на този документ не е случаен. Според авто-

рите на Наръчника се очаква да бъдат изменени областите и критериите

за оценка на достиженията. Това означава, че ще се наложи изменение

само на тази методика, а не на цялата процедура за вътрешни одити.

Въпросната методика е приложение към процедурата и съдържа описате-

лен текст и приложения – регламентиращи документи и документи за

вписване на резултатите от оценката.

Формуляри и записи – това са документите, в които се вписват ре-

зултати от извършени дейности. Те могат да бъдат формуляри (с наиме-

нование, кратко наименование, версия и дата), формуляри само с име,

версия и дата и документи в свободна форма. Добре би било последните

да се определят като такива в документа (процедурата), изискващ създа-

ването им.

Управление на документите на УСУК

За управление на документите и записите в предложената от този

Наръчник система е разработена примерна процедура Управление на

документите и записите.

Интересното в нея е, че са описани създаваните записи при

изпълнението й, а на гърба на всеки формуляр е поместен текст с реда за
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използване. Тя е пример за добра практика при управление на

документите и записите в системата.

Възможни начини за съставяне и оформяне на документацията на

системата.

Пример за създаване и идея за оформяне на документацията на УСУК

е показана, както следва, тук:

Документацията на системата може да съдържа:

- Кратък Наръчник - в него е процедурата за коригиращи и

превантивни действия;

- Политика по качеството вън от Наръчника в отделен документ,

именуван по същия начин;

- Цели по качеството вън от Наръчника в отделен документ

актуализиран годишно;

- Процедура за управление на документите и записите (с четири

приложения);

- Процедура за вътрешни одити с методика за оценка на

достиженията и приложения към тях (голяма част от приложенията към

методиката трябва да се създадат от ПГ при внедряване на системата);

В Наръчника по качеството е реализирана идеята процедурата да се

съдържа в Наръчника.

Процедури „Управление на документите и записите“ и „Вътрешни

одити“ са разработени с използването на формуляри и вън от Наръчника.

Едни от формулярите имат кратко име, други нямат.

Това са два възможни подхода за създаване на процедурите – в

Наръчника и вън от него, както и два варианта за създаване на

формуляри. Екипът от професионалната гимназия може да използва



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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

стр. 44 от 61

2013

който и да е от двата начина, както и да ги смесва (както е в конкретния

случай).

Професионално погледнато, има и трети начин за оформяне на

формулярите, така наречената свободна форма. Документът не съдържа

идентификация с версия и дата, а само с наименование, тоест не е

формуляр, а документ в свободна форма.

Раздел 3. ИНСТРУМЕНТИ, ДАВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

3.1 Преглед на възможностите за поддържане на партньорс-

тва

Възможностите за партньорства, подпомагащи ПОО и осигуряващи

по-високо качество на образованието в Р. България включват:

- Изграждане и поддържане на партньорства в региона с предпри-

ятия с предмет на дейност, съответстващ на секторната мрежа на съот-

ветната професионална гимназия;

- Партньорство с бизнес инкубатор в съответната община или ре-

гион;

- Партньорство с общината;

- Партньорство с национално-представителни организации на ра-

ботодателите и браншови организации;

- Партньорство с професионални гимназии от същата секторна

мрежа в различни региони на страната.

Партньорствата с предприятия са един от основните начини за

извършване на реална оценка на потребностите от квалифицирани кадри,
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които могат да се подготвят от съответната професионална гимназия  и

на тази основа да се извършва  ефективно планиране на приема и обуче-

нието по специалности. Партньорството осигурява възможност за про-

веждане на практическо обучение, максимално близко да реалната дей-

ност на предприятието и в съответствие с използваните в него техноло-

гии. Оттук се осигурява и  качество на обучението, съответстващо на

изискванията на бизнеса и осигуряващо по-висока степен на реализация

след завършване на гимназиалната степен.

Този вид партньорство може да осигури добра материална база за

провеждане на професионално обучение, а от друга страна да се използ-

ва и като механизъм за допълнително финансиране (виж раздел 5).

Партньорство с бизнес инкубатор в съответната община или

регион

Това е една от тенденциите за подпомагане на ПОО, чрез интегрира-

не на усилията на различни браншове и обществени организации в реги-

она за създаване на материална база, с възможности за ползване от раз-

лични стопански субекти в даден регион, включително и от професио-

налните гимназии. Партньорството осигурява възможностите за ползване

на материалната база, оборудване, помещения, средства за комуникация

и други, а също така и опита на други членове на бизнес инкубатора по

отношение развитието на науката и технологиите.

Партньорството с общината, в която се намира професионалната

гимназия, осигурява възможност за по-добро определяне на потребности-

те от професионални кадри в региона, по добро планиране на приема.

Осигуряват се възможности за участие в съвместни проекти с общината,

финансирани по различни фондове на Европейския съюз.
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Партньорството с национално-представителни организации на

работодателите и браншови организации, представени в региона дава

възможност за получаване на информация за тенденциите на развитие в

бранша на национално ниво и оттук се разширяват възможностите за

планиране на прием по специалности, които могат да се реализират не

само в региона, но и в цялата страна в предприятия от съответния бранш.

Разглежданото партньорство може да съдейства за допълнителни контак-

ти и подпомагане на сътрудничество с предприятия от бранша.

Партньорство с професионални гимназии от същата секторна

мрежа в различни региони на страната осигурява добри възможнос-

ти за обмяна на опит както по отношение на планиране на приема и уп-

равление на учебния процес, така и по отношение на изграждането и

развитието на партньорства, подпомагащи ПОО и осигуряващи по-високо

качество. Партньорствата със сродни гимназии съдейства за изграждане

на общи специфични критерии за оценка на качеството на ПОО в сектор-

ната мрежа и осигурява изработването на общи решения за решаване на

проблеми в процеса на управление на учебния процес.

3.2 Практически насоки за изграждане и поддържане на пар-

тньорства

Един от начините за изграждане и поддържане на партньорства е

представения в страницата на МОН модел за партньорство

„Професионална гимназия предприятие“

http://www.minedu.government.bg/top_menu/vocational/

Правната рамка на модела включва: Закона за ПОО, Подписан Мемо-

рандум за разбирателство между Министерството на образованието, мла-
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дежта и науката и заинтересована браншова организация на работодате-

лите (или изграден от нея секторен консултативен съвет по заетостта и

уменията) и Меморандум за разбирателство между Министерството на

образованието, младежта и науката и съответната община.

Стъпките за реализиране на пилотно въвеждане са представени в

табличен вид в самия модел на страницата на МОН.

За осъществяване на партньорствата с бизнес инкубатор, общината

или регионално представителство на БСК или браншова организация би

било добре директорът на гимназията да определи със заповед лице/лица

за комуникация от страна на професионалната гимназия.

Необходимо е да се проведат срещи и потърсят общи допирни точки,

за да се създаде програма за партньорство, която да се следва след ней-

ното приемане от страна на гимназията и от страна на партньорите. В

програмата могат да бъдат включени различни дейности, свързани с об-

мяна на опит, провеждане на практически занятия, съвместно участие в

проекти, свързани с професионалното образование, информационни ме-

роприятия по нови технологии, потребности от квалифицирани работни-

ци, проблеми на бизнеса или професионалните гимназии, за които могат

да се търсят съвместни решения и др.

Периодично – поне два пъти годишно е добре да се извършва анализ

на изпълнението на програмата и евентуално актуализирането й.

За осъществяване на партньорство с професионални гимназии от

същата секторна мрежа в различни региони на страната е добре директо-

рът на гимназията да определи със заповед лице/лица за комуникация.

Същите могат да подготвят предварително списък с основни въпроси и

проблеми за обсъждане. На предварително съгласувани между професи-

оналните гимназии работни срещи могат да се изготвят съвместни стано-
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вища по обсъжданите въпроси. Така могат да се поставят като обратна

връзка към представители на Министерството въпроси и предложения,

свързани с планирането, организацията, контрола на учебния процес и

др., целящи подобряване качеството на професионалното образование.

Така поставени, въпросите и предложенията, ще имат и много по-силно

въздействие, обективност и ще могат да спомагат за цялостното повиша-

ване на нивото на ПОО и последващата реализация на завършващите

ученици.

Раздел 4. СЕКТОРНИТЕ МРЕЖИ – ПОДХОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ

НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА НИВО УЧИЛИЩЕ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА

4.1. Възможни форми на сътрудничество:

 Сключване на договори за провеждане  на производствена прак-

тика;

 Съвместно участие в проекти, насочени към: подобряване на МТБ

на училището, наемане на ученици на работа; провеждане на учебни

практики;

 Срещи с учениците за консултации и реализация;

 Предоставяне на работни места, материали и инструменти за

производствени практики;

 Осигуряване на наставници при производствените практики;

 Проучване мнението на работодателите в по-дългосрочен план

(4-5 г.) относно потребностите от специалисти, с цел избор на подходящи

специалности в гимназията;

 Търсене на форми на поощрения за работодателите за провеж-

дане на стаж на учениците в реална работна среда;
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 Срещи по план-приема, кръгли маси, открити уроци, демонстра-

ции, подпомагане на ученици по подготовка за състезания, предоставяне

на работни места за обучение и почасова работа;

 Спонсорство;

 Подкрепа от работодателите при извършване на извънучилищни

инициативи, свързани с професията;

 Подпомагане за реализация на завършващите ученици;

 Материални поощрения за най-добрите ученици; стипендии;

 Участие в изпитни комисии;

 Работни срещи с дискусии;

 Включване на партньори при разработване на училищната доку-

ментация;

 Обучение на кадри на работодателите – алтернативни форми на

обучение;

 Изготвяне на предложения от работодателите  при съставянето

на учебната програма по дадена професия; участие при разработване на

учебни планове и програми;

 Презентиране на нови технологии и материали; практически обу-

чения на учителите и учениците за работа с тях;

 Организиране на конкурси по зададени теми;

 Участие на представители на бизнеса като лектори в някои от ча-

совете;

 Включване на учителите в лекции и семинарии, организирани от

бизнеса.

4.2 Практически насоки за определяне и прилагане в сектор-

ните мрежи на подходи за сътрудничество с бизнеса, отчитащи

спецификата на секторната мрежа
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Сътрудничеството с бизнеса  е едно от основните направления за

осигуряване на ефективно практическо обучение с професионална насо-

ченост и специализация и в същото време е един от начините за допъл-

нително финансиране на професионалните гимназии. По тази причина

една от основните цели на ръководствата на професионалните гимназии

трябва да е насочена към развитието на различни форми на сътрудничес-

тво с бизнес партньори.

В т. 4.1 е представено многообразието на формите на сътрудничест-

во, като на практика могат да се търсят и други.

За да се постигне ползотворно сътрудничество е необходима висока

активност както от страна на директорите на професионалните гимназии,

така и от страна на учителите по съответните специализирани учебни

дисциплини.

Основен принцип  в партньорството е да се търсят допирните точки.

В тази посока могат да се прилагат следните подходи:

- Изясняване на потребностите на бизнеса от квалифицирани ра-

ботници – брой специалисти по отделни специалности, новости в техно-

логии, тенденции на развитие на съответния бранш, намерения за инвес-

тиции в съответния сектор на регионално и национално равнище и др.;

- Търсене на преки контакти с предприемачи, работодатели и ме-

ниджъри, завършили съответните гимназии или чрез лични контакти и

препоръки;

- Проучване на възможности за участие в проекти в партньорство

със стопански организации, чрез контакти с идентифицирани потенциал-

ни партньори;

За сключване и развитие на успешно партньорство, водеща е ролята

на директора на професионалната гимназия. Във всички случаи е необхо-
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димо да се търси пресечната точка между потребностите на бизнеса от

квалифицирани кадри и възможностите, които могат да се предоставят от

професионалната гимназия за задоволяването на тези потребности от

една страна, а от друга страна, потребностите на съответната гимназия

от материално-технически условия, най-близки до работните места на

последващата реализация на учениците.

При осъществяване на сътрудничество в зависимост от секторната

мрежа е добре да се търсят подходи, осигуряващи както подходящи усло-

вия за провеждане на практическото обучение, така и възможности за

допълнителни приходи на гимназията.

В зависимост от извършваната практическа дейност, могат да се

формират приходи от:

- производството от производствените практики;

- услуги, извършвани по време на учебни практики;

- отдаване под наем на собствена земя или имущество на профе-

сионалната гимназия и др.

Препоръчително е при осъществяване на сътрудничество да се наб-

легне на възможностите за развитие и прилагане на новите технологии в

съответния сектор. Ефективността и резултатността от сътрудничеството

би била по-висока, ако се създадат условия за партньорство не само в

практическото усвояване на професии и технологии, а и в  съвместно ус-

вояване или развитие на нови технологии. За тази цел като форми на

сътрудничество могат да се прилагат:

- създаване на съвместни екипи, включващи специалисти от бизне-

са и учители по специалности за проучване на нови технологии;

- повишаване на квалификацията на учители в областта на съот-

ветните нови технологии и последващо използване на опита и знанията

им в различни форми на сътрудничество с бизнеса – чрез обучение на
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учениците или обучение на вече работещи в съответните партньорски ор-

ганизации специалисти;

- повишаване на квалификацията на учителите в съвместни семи-

нари  и други форми, организирани от браншови или партньорски орга-

низации и последващо обучение на учениците;

- привличане като външни преподаватели на специалисти от стра-

на на бизнес партньорите с познания и опит в новите технологии с цел

запознаване и обучение на учениците с най-новите тенденции в съответ-

ната професия и др.

В обобщение, за да се постигне ползотворно партньорство с бизнес

организации, важно е да се следва следният подход:

- определяне на потребностите на професионалната гимназия;

- определяне на цели за партньорство;

- проучване на възможностите за сътрудничество и нагласите на

бизнеса;

- фокусиране върху новите технологии и новостите в съответния

сектор, което би осигурило конкурентно предимство както на завършва-

щите ученици за реализация, така и на бизнес партньорите – за да ги мо-

тивира да наемат квалифицирани работници и служители;

- постоянно търсене на нови възможности и подходи за сътрудни-

чество, като винаги се акцентира върху удовлетворяването на потребнос-

тите и на двете страни – на професионалната гимназия и на бизнес парт-

ньора.

Успешно бизнес сътрудничество би се осигурило, ако съответната

професионална гимназия стане водеща в подготовката на

конкурентоспособни квалифицирани специалисти за съответния сектор.
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Раздел 5. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ.

5.1 Преглед на възможностите за осигуряване на допълни-

телно финансиране (партньорства за стажове и практики, парт-

ньорства за участие в проекти по програми за финансиране, ал-

тернативни форми на обучение – курсове, вечерно обучение и

др.)

Финансирането на ПОО е регламентирано в Закона за професио-

налното образование и обучение като в  чл. 59. са предвидени източници

за финансиране както следва:

 държавния бюджет;

 бюджетите на общините;

 спонсорство, дарения, завещания;

 собствени приходи;

 национални и международни програми;

 други източници.

Субсидията от държавния бюджет и от бюджетите на общините оси-

гурява финансови средства за:

 издръжката на професионалното образование и професионалното

обучение в държавните и общинските училища;

 административно-финансовото обслужване на държавните и об-

щинските центрове за професионално обучение и центрове за информа-

ция и професионално ориентиране, както и на центровете за квалифика-

ция на обучаващите;



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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

стр. 54 от 61

2013

 издръжката на професионалното ориентиране в държавните и об-

щинските центрове за информация и професионално ориентиране;

 издръжката на квалификацията на лицата, извършващи професио-

нална подготовка в центровете за квалификация на обучаващите.

Съгласно чл.59, ал.4, 5 и 6, Държавните и общинските институции в

системата на професионалното образование и обучение съставят бюджет.

Собствените приходи се използват за издръжка и за развитие на матери-

ално-техническата база. Субсидиите от държавния бюджет и от бюджети-

те на общините не се намаляват за сметка на собствените приходи.

От разгледаното е видно, че за да се осигури по-високо ниво на ма-

териална база, запознаване с новости в технологиите и науката, свързана

с бранша, повишаване на квалификацията, насърчаване на обмяна на

опит, е необходимо да се търсят допълнителни източници за финансира-

не, допълващи субсидиите от държавния или общински бюджет.

Допълнителни източници за финансиране могат да бъдат:

 Финансиране от бизнес партньори, осигуряващи от една

страна материална и технологична база за провеждане на практическо

обучение или финансиращи изграждане на такава в рамките на училище-

то. С бизнес партньорите може да се участва и в съвместни проекти по

програми за финансиране, които допускат такова партньорство на бене-

фициентите. Възможно е да се договорят условия за финансиране на сти-

пендии, награди и други, свързани с добро представяне на ученици и по-

високо качество  на учебния процес.

 Финансиране по европейски и международни програми,

свързани с подобряване качеството на ПОО, международна интеграция и
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обмяна на опит. За целта е добре да има създадена група за следене на

възможности за участия в програми за финансиране. При отваряне на та-

кива програми, групата трябва да извърши оценяване на допустимостта

за участие и при потвърждение да подготви съответния проект. С цел по-

вишаване на успеваемостта при кандидатстване, е препоръчително опре-

делените лица да преминават специализирано обучение за подготовка на

проекти или да се търси сътрудничество и/или партньорство, за да се от-

говори в максимална степен на изискванията и критериите по съответния

проект.

 Финансиране чрез развитие на алтернативни форми на

обучение (курсове, вечерно обучение и др.). Динамиката на разви-

тие на технологиите изисква все по-често преквалифициране или пови-

шаване на квалификацията и компетентността на работещите. Нестабил-

ността на икономиката с периодичните кризи изисква да се създават въз-

можности за преквалификации на безработни, за да бъдат адекватни на

изискванията на трудовия пазар. По този начин се предоставя възмож-

ност на професионалните гимназии да организират  и провеждат алтер-

нативни форми за обучение под формата на курсове за преквалифика-

ции, вечерно обучение и др. Финансирането им може да бъде или от

участниците или от работодатели или да бъдат финансирани по различни

програми и проекти. Самото организиране на алтернативните форми от

една страна осигурява по-добра заетост на учебно-материалната база, а

приходите – възможност за обновяването й, както и за повишаване на

квалификацията и компетентността на учителите и преподавателите,

чрез финансиране на тяхното обучение, достъп до информация за новос-

ти в  технологии и др.
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 Собствени приходи - финансиране, чрез продажби на

продукти или предоставяне на услуги, резултат на практическите

занятия от учебния процес – собствените приходи могат да бъдат оси-

гурени от продажби на изделия и продукти, изработени по време на

практики и стажове или чрез предоставянето на услуги, създавани също

по време на провеждането на такива практики.

Други приходи могат да се осигурят чрез навременното

освобождаване от амортизирано оборудване, техника и други материални

активи, които не могат или не е целесъобразно да се използват в учебния

процес или практика, отговарят на изискванията за бракуване и които

чрез предаването им за рециклиране могат да осигурят допълнителни

финансови средства на гимназията.

Раздел 6. ЕФЕКТИ ОТ КОРЕКТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

1. Подобряване нивото на знания и умения на обучаемите, водещо

до тяхната по-добра и бърза реализация на пазара на труда;

2. Създаване имидж на учебното заведение, водещо до възможност

да се увеличи конкуренцията между кандидатите за обучение, а от там

по–високо качество на обучаемите на входа на образователния процес;

3. Стремеж за въвеждане на иновативност в предлагането на учеб-

ния материал с цел повишаване интереса на обучаемите;

4. Значително подобряване условията на учебната среда, в частност

инфраструктурата (учебно - материална база) и работната среда;

5. Установяване на постоянна „топла” връзка с работодателите, за-

интересовани страни, училищното настоятелство (където има такова),
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родители и ученици и постоянно отчитане на степента на тяхната удов-

летвореност;

6. Пряка връзка и бърза реакция при промени в бизнес средата на

дадено производствено направление, водещо до аргументиране при вна-

сяне на искане за промени в учебните планове и програми;

7. Създаване единни правила и ред в професионалните  гимназии,

позволяващи сравнимост на резултатите при провеждането на „вътреш-

но” и на „външно” оценяване в дадената секторна мрежа;

8. Създаване на мотивация в преподавателския състав за непрекъс-

нато повишаване на своите професионалните умения. Предоставяне на

възможност за изпълнение изискванията на европейската концепция

„Учене през целия живот”;

9. Създаване на конкуренция и състезателен елемент относно раз-

лични качествени и количествени показатели в училищен и междуучили-

щен план (примерно: брой ученици, реализирали се в периода на първа-

та година от завършването, участници и спечелени призови места в

олимпиади, състезания и други форми, брой на учители със ПКС, брой

спечелени проекти и др.);

10. Утвърждаване лидерската роля на Ръководството на професио-

налната гимназия;

11. Въвеждане на ясен и практически приложим механизъм за осъ-

ществяване на самооценяването чрез правилата в процедура „Вътрешен

одит”;

12. Осигуряването на ефикасна система за управление на документи-

те на УСУК, особено на групата „нормативни документи” чрез правилата в

процедура „Управление на документите”;

13. Даване на гласност както на визията, мисията и ценностите за

развитие на професионалната гимназия в направление качеството  на
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ПОО чрез обявяването на Политика и Цели, така и създаване на условия

за пълна прозрачност относно резултатите от дейността по повишаване

качеството на ПОО, обективизирани в доклада от самооценяването;

14. Създаване на условия за разкриване на пълния потенциал и въз-

можности на училищния колектив;

15. Подпомагане Ръководството при даване на  обективна оценка за

конкретния принос на всеки член от персонала с отношение към обуче-

нието и образованието.

Раздел 7. ПРОЦЕС НА ВЪНШНО ВАЛИДИРАНЕ НА УСУК

Целта на настоящия раздел е да се представят принципите, изисква-

нията и правилата, свързани с компетентността, последователността и

безпристрастността при провеждане на външно валидиране на училищ-

ните системи за управление на качеството в професионалните гимназии.

Безпристрастност -

действително съществуващо и видимо наличие на обективност

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Обективността означава или липса на конфликт на

интереси, или намиране на решение за този конфликт, така че такива

конфликти да не носят вреда на последващите дейности на органа за ва-

лидиране.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Други полезни за използване термини при разяснява-

не на безпристрастността са: обективност, независимост, липса на конф-
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ликт на интереси, лоялност, липса на дискриминация, неутралност, чест-

ност, откритост, справедливост, безкористност, уравновесеност.

Основна цел на външното валидиране на УСУК е да създаде доверие

у всички заинтересовани страни, че системата за управление на качест-

вото на дадена професионална гимназия удовлетворява изискванията за

качествено управление на процесите и осигурява нейното непрекъснато

подобряване и на тази основа повишаване на качеството на предоставя-

ното професионално образование.

Ползата от външното валидиране се изразява в създаване на дове-

рие у заинтересованите страни.

Заинтересовани страни от процеса на външно валидиране могат да

бъдат:

 професионалните гимназии, чиито системи се валидират външно;

 работодатели и бизнес партньори;

 бизнес инкубатори;

 браншови организации;

 училищни настоятелства;

 общини;

 нестопански организации;

 партньори на професионалните гимназии и др.

7.1 Принципи на независимото външно валидиране на сис-

теми за управление.

Принципите на независимо външно валидиране включват:

Безпристрастност - решенията на оценяващия орган трябва да се

основават на обективни доказателства за съответствие (или
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несъответствие), както и решенията да не се влияят от други интереси

или от други страни.

Компетентност - . Компетентността е доказване на практика на

притежаваните познания и умения на експертите, участващи във

външното валидиране на УСУК.

Отговорност - Оценяващият орган е отговорен да извърши

оценяване на достатъчно обективните доказателства, на които се

основава решението за оценяване. То е на базата на заключения от

външната оценка и изисква доказателства за съответствие, достатъчни за

вземане на решение.

Откритост – Валидиращият орган трябва да осигури достъп на

обществеността или да разпространи подходяща и актуална информация

относно своя процес на валидиране, както и на резултата от проведеното

външно валидиране на професионалните гимназии.

Опазване на професионалната тайна (конфиденциалност) -

от изключителна важност е валидиращият орган да опазва

професионалната тайна за всяка информация, свързана с външното

валидиране на УСУК на дадена професионална гимназия

7.2 Процедура на валидиране на училищна система за уп-

равление на качеството в професионалните гимназии.

Примерна процедура за Външно валидиране на УСУК на професио-

налните гимназии е приложена.
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Приложения
1. Примерна процедура за управление на документите и записите (с

четири приложения – общо 22 страници)

2. Примерен Наръчник по качеството на училищна система за

управление на качеството – общо 21 страници

3. Примерна процедура за вътрешни одити (с едно плюс пет

приложения – общо 48 страници)

4. Примерна процедура за валидиране на УСУК в професионалните

гимназии (със седем приложения – общо 18 страници)



ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството

версия 1 04.11.2013 Оригинал!

подпис дата
Разработил: - ОСУК 04.11.13
Утвърдил: – Директор 04.11.13

Процедура

Управление на документите и записите
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1. Предмет

Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности

при управление на документите и записите от системата за управление

на качеството в организацията. Тя е разработена като добра практика в

управлението на документите и записите.

2. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до Организатор система за управле-

ние на качеството – ОСУК, представителя на ръководството – Директора,

и до всички лица в организацията, създаващи записи по качеството.

3. Отговорности и пълномощия

Документите по качеството се разработват от ОСУК, а се утвържда-

ват от Директора.

Право да предлагат промени или създаване на нови документи имат

всички служители, като проверката за адекватност на документите преди

утвърждаване се извършва от ОСУК.

ОСУК е отговорен за разпространение на актуалните документите по

качеството и недопускане на използването на невалидни такива.

Записите по качеството се правят от лицата, извършващи съответна-

та дейност.

4. Управление на документите

4.1. Йерархия на документите по качеството

В организацията се разработват следните нива документи по качест-

вото:

Първо ниво - Наръчник по качеството (НК) – в него е описана

структурата на системата за управление на качеството в организацията,



Процедура “Управление на документите и записите”
версия 1 04.11.2013
страница 2 от 13

областта на приложение на системата, взаимодействието на процесите за

управлението й и други, изисквани от стандарта елементи.

Второ ниво - Процедури (П) – това са отделни или включени в

Наръчника по качеството документи, които описват процеси, изпълнява-

ни от организацията.

Трето ниво – Формуляри (Ф), Записи.

Формулярите са формализовани бланки, попълвани при извършване

на определени дейности. В тях като правило се правят записи по качест-

вото. Те са приложения на НК и процедурите.

Записите са попълнени формуляри или документи в свободна форма

при извършване на дейност, описана в Наръчника по качеството или про-

цедурите. В определени случаи записи могат да се правят в документи в

свободна форма или във форма, изисквана от клиент или доставчик. Из-

ползването на такъв вид записи е изрично указано в раздел Създавани

записи на документа, изискващ създаването им.

4.2. Идентификация на документите по качеството

Наръчникът по качеството се идентифицира с наименованието

Наръчник по качеството (съкратено НК), версия и дата на версията, на-

миращи се на титулната му страница. Неговото съдържание е структури-

рано, съгласно клаузите от стандарта.

Страниците на НК се идентифицират като титулна и останали. Ти-

тулната страница се идентифицира с версия и дата на версията. Остана-

лите страници на НК се идентифицират с версия и дата, номер на стра-

ницата от общ брой страници (виж т.4.3.).

Процедурите се идентифицират с име, версия и дата.

Името е изписано на кирилица. Пример за именуване на процедура е

показан тук: Управление на документите и записите.

Страниците на процедурите се идентифицират аналогично на тези на

НК.
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Формулярите се идентифицират с име, кратко име, версия и дата.

Пълното име е изписано на кирилица, краткото съдържа Ф и пореден но-

мер. Първо се номерират формулярите изисквани от Наръчника, а след

това тези, изисквани от процедурите. Пример за именуване на формуляр

е показан тук: Ф 03 – Списък на актуалните документи по качеството.

4.3. Оформление и съдържание на документите по качество-

то

4.3.1. НК и процедурите се оформят на листи формат А4 и се състоят

от титулна страница и останали страници. Формулярите се изработват на

една страница. (виж 4.3.5.)

4.3.2. Титулната страница съдържа таблица в горното поле, наиме-

нование на документа и таблица в долното поле.

Таблицата в горното поле съдържа:

- надпис – име на професионалната гимназия или лого;

- надпис - Система за управление на качеството;

- версия – номер на версията на документа – като 1 е първата вер-

сия;

- дата на въвеждане в употреба;

- вид на документа – ОРИГИНАЛ, Електронно копие или Копие №.

Примерни таблици са показани по-долу:

ПГ . . .

или лого
Система за управление на качеството

версия 1 20.08.2013 ОРИГИНАЛ !

ПГ . . .

или лого
Система за управление на качеството

версия 1 20.08.2013 Електронно копие
или Копие № 1
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Наименованието на документа се изписва на кирилица. Напри-

мер: Процедура Управление на документите и записите.

Таблицата в долното поле съдържа:

- име, фамилия, длъжност, подпис и дата на разработилия докумен-

та;

- име, фамилия, длъжност, подпис и дата на утвърдилия документа.

Примерна таблица е показана по-долу:

подпис дата

Разработил: – ОСУК

Утвърдил: - Директор

4.3.3. Останалите страници се оформят с таблица в горното поле.

Таблицата в горното поле съдържа:

- пълно наименование на документа;

- версия – номер на версията и дата на въвеждане;

- номер на страницата от общ брой на страниците;

Примерни таблици в горното поле са показани по-долу:

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО версия 1 20.08.2013
страница 4 от 13

Процедура “Вътрешни одити” версия 1 20.08.13
страница 3 от 6

4.3.4. Когато процедурите са включени в Наръчника по качеството те

нямат титулна страница. Страниците им са оформени като страници на

НК и съдържат цитираното в т. 4.3.8. с изключение на кратко заглавие и

лист за регистрация на измененията, а приложенията са всъщност при-

ложения към НК.

4.3.5. Формулярите се оформят на една страница, която съдържа

горно поле, наименование и същинска част – таблица, текст, които могат
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да преминават на следващи страници. Когато същинската част продължа-

ва на други страници, те се номерират (страница от общ брой страници)

и се закрепват към първата, за да не се губи идентификацията на форму-

ляра.

Горното поле съдържа:

- надпис – име на професионалната гимназия или лого;

- надпис - Система за управление на качеството;

- съкратено име (ако има такова) - например Ф 01;

- версия;

- дата на въвеждане в действие.

Наименованието на формуляра е написано центрирано на един от

следващите горното поле редове.

Примерно оформление е показано по-долу:

ПГ . . .

или лого
Система за управление на качеството

Ф 03

версия 1

20.08.13

Списък на актуалните документи по качеството

4.3.6. НК и процедурите, като последна страница от текста и преди

приложенията, съдържат лист за регистрация на измененията. Формуля-

рите не съдържат такъв, тъй като са приложения на НК и процедурите.

4.3.7. Съдържание на Наръчника по качеството

- наименование и обхват;

- съдържание (разположение на разделите по страници);

- указания за прегледа, утвърждаването и изменението на НК;

- политика и цели по качеството;

- описание на структурата на организацията, възложените отговор-

ности и пълномощия;

- списък на цитирани в НК документи, които не са включени в него;

- описание на СУК в организацията, описание на процесите и техните

взаимодействия;
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- създавани записи;

- лист за регистрация на измененията като последна страница от НК

преди приложенията;

- приложения.

4.3.8. Съдържание на процедурите

Процедурите се оформят, както е цитирано по-горе и задължително

съдържат:

- Заглавие, пълно и кратко;

- Цел или предмет;

- Обхват;

- Отговорности и пълномощия;

- Описание на дейността (дейностите);

- Създавани записи;

- Лист за регистрация на измененията, като последна страница от

процедурата, преди приложенията;

- Приложения.

4.4. Ред за разработка на документите по качеството

4.4.1. Документите по качество се разработват при първоначално

внедряване на системата по качество или възникнала необходимост след

това, и в двата случая на основание заповед на Директора.

4.4.2. Документ по качеството се разработва от ОСУК в сътрудничес-

тво с лицето, управляващо процеса, описан в документа. Обсъждането на

документа и одобряването му за адекватност се извършва върху създаде-

ния работен екземпляр от ОСУК. Той съгласува документа с Директора,

който го утвърждава за издаване. Всеки документ получава идентифика-

ция, съгласно изискванията на т. 4.2. на настоящата процедура с оглед на

по-лесното проследяване при промяна на документа в бъдеще. Версията

на новосъздаден документ като правило е първа.
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4.4.3. След изработване на оригинала на документа, той се подписва

от Директора и ОСУК с химикал или писалка. Документът влиза в сила от

датата на утвърждаването на оригинала му. След тази дата, работният

екземпляр подлежи на унищожаване от ОСУК.

4.4.4. ОСУК поддържа Ф 03 - Списък на актуалните документи по ка-

чеството, в който вписва всички актуални към последната дата на промя-

на документи по качеството – НК, процедури и формуляри.

4.5. Разпространение на документите по качеството

4.5.1. Документите по качеството в организацията са разпространени

на хартиен носител (един оригинал) и по електронен път до всички места

за използване. По решение на ръководството документите по качеството

могат да се разпространяват и като контролирани копия. Оригиналите на

документите по качеството се съхраняват от ОСУК.

За разпространение на контролираните копия ОСУК съгласува с Ди-

ректора тиража на размножаване на документите и го документира в

графа „брой копия” на Ф 03 - Списък на актуалните документи по качест-

вото. Когато документите по качеството не се размножават, тази графа

остава празна.

4.5.2. Контролираните копия, включително електронното копие, са

идентифицирани и оформени съгласно т. 4.2. и 4.3. на настоящата про-

цедура. Електронното копие освен това не съдържа и подписи на разра-

ботил и утвърдил. В клетките за подпис се поставя – п.

Отговорност на ОСУК е осигуряване на съответствието на електрон-

ното копие с оригинала на документа , както и предоставянето му във

формат „само за четене” или .pdf.

4.5.3. ОСУК раздава срещу подпис контролираните копия на актуал-

ните документи по качеството и поддържа Ф 02 – Списък за разпростра-

нение на документите. Когато не се разпространяват контролирани ко-

пия, този формуляр не се попълва.
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4.5.4. По решение на ръководството, НК може да бъде предоставян

на клиенти и контрагенти в обем и формат, определен също от ръководс-

твото като неконтролирано копие. В този случай организацията не поема

ангажимента да поддържа предоставените НК актуални.

4.6. Изменение на документи по качеството

4.6.1. Изменение на документ по качеството се извършва на основа-

ние попълнено и утвърдено от Директора Предложение за изменение – Ф

01. В него вносителят точно описва кой документ, по какви съображения,

как да бъде изменен. ОСУК преглежда предложението съвместно с вноси-

теля и предлага мнение пред Директора, както и срок за внасяне на из-

менението.

4.6.2. Изменението на документа по качеството се извършва в съот-

ветствие с т. 4.4.2. до 4.4.4. на настоящата процедура.

4.6.3. Внасянето на изменение в документ по качеството може да

стане с подмяна на отделни страници или с преиздаване на целия доку-

мент. Решение за това се взема от ОСУК и се документира в Предложение

за изменение – Ф 01. НК и процедурите могат да се променят и по двата

начина. При изменение в титулната страница на НК и процедурите се

преиздава целият документ. Формулярите се преиздават цялостно при

всяко изменение.

4.6.4. При внасяне на изменение по страници в НК и процедурите,

изменената страница запазва версията си. Идентификацията на измене-

нието се осигурява чрез съхраняване на оригинала на изменената стра-

ница, прикрепен към предложението за изменение и попълването на лист

за регистрация на измененията.

4.6.5. При внасяне на изменение с преиздаване на целия документ се

променя номера на версията на документа в следващ от съответна дата.



Процедура “Управление на документите и записите”
версия 1 04.11.2013
страница 9 от 13

Примерни таблици на титулна и останали страници на преиздаден доку-

мент са показани по-долу:

ПГЕЕ

или лого
Система за управление на качеството

версия 3 20.12.2013 ОРИГИНАЛ !

Процедура “Управление на документите и записите” версия 3 20.12.2013
страница 9 от 13

4.6.6. При внасяне на изменения във формуляри се променя номера

на версията в следващ от съответната дата.

4.6.7. ОСУК преглежда за адекватност направените изменения и ги

представя за утвърждаване от Директора. След което ги размножава в

определения тираж и заменя старите на всички места за използване. Ко-

гато изменението е с преиздаване на документа ОСУК получава срещу

подпис раздадените стари копия и раздава срещу подпис новото копие на

документа във Ф 02 – Списък за разпространение на документите.

4.6.8. Всяко изменение на документ от СУК се документира в листа за

регистрация на измененията (последна страница преди приложенията в

НК и процедурите). В този лист се вписват поредните номера на измене-

ните страници, версията и датата им. Вписва се и датата на изменение.

Целият запис се удостоверява с подписа на ОСУК, извършил изменението.

Когато изменението е с преиздаване на целия документ, вместо поредни

номера на страници се вписва – всички, а версията и датата се вземат от

титулната страница на документа. Няколко примера за попълване:

Лист за регистрация на измененията

№ изменени листи дата на из-
менение

подпис
ОСУКпоредни номера версия от дата

1 2 и 9 1 30.09.2012 10.10.2012 п
2 9 1 30.09.2012 12.11.2012 п
3 Ф 03 1 30.09.2012 05.02.2013 п
4 всички 1 30.09.2012 11.03.2013 п
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1. – изменение на две страници, 2 и 9-та, версия 1 от 30.09.2012 –

изменението е от 10.10.2012 г.

2. – ново изменение само на 9-та страница, версия 1 от 30.09.2012 г.

– изменението е от 12.11.2012 г.

3. - изменение на Ф 03, версия 1 от 30.09.2012 г. – изменението е от

05.02.2013 г., като в оригинала на Ф 03 вече е версия 2 от 05.02.2013 г.

4. – изменение на всички страници на документа, версия 1 от

30.09.2012 г. – изменението е от 11.03.2013 г., като в оригинала на до-

кумента версията е 2.

Забележки:

В листа за изменение се вписват измененията на текущата версия.

При смяна на версията на документа, този лист се сменя също и започват

да се вписват измененията на новата версия.

На хартиения оригинал ОСУК се подписва на съответния ред в коло-

на Подпис ОСУК. В трансформирания във формат .pdf документ, цитира-

ните записи се въвеждат с текстообработващата програма, като вместо

подпис се пише „п”, както в примерите по-горе.

След изменение на документ от СУК, ОСУК изважда изменените

страници от оригинала и контролираните копия на документа, поставя

там новите, а оригиналите на изменените закрепва към предложението за

изменение и ги съхранява в папка Управление на документите. Измене-

ните страници от контролираните копия се унищожават от ОСУК.

ОСУК преобразува новия актуален документ в pdf. формат и го раз-

полага на сървъра за общ достъп. От там се премахва неактуалният до-

кумент.

ОСУК поддържа и актуализира Ф 03 - Списък на актуалните докумен-

ти по качеството.
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4.6.9. Старият оригинал (отделни страници или цял документ) се

прикрепят към предложението за изменение и се съхраняват в папка Уп-

равление на документите.

4.6.10. Когато изменението на документ по качеството представлява

премахването му се постъпва съгласно т. 4.6.1., като в графата „предло-

жение за изменение” се отбелязва премахване на документа.

4.7. Управление на документи с външен произход

4.7.1. Под документи с външен произход Ръководството разбира ос-

новно закони, правилници, наредби и стандарти, действащи в Република

България, влияещи на качеството на предоставяните услуги.

4.7.2. ОСУК поддържа в електронен вид Ф 04 – Списък на актуалните

документи с външен произход , като осигурява използването на послед-

ните актуални версии на цитираните документи в организацията чрез

достъп до страницата на LEX.BG.

5. Управление на записите

5.1. Записите по качеството представляват попълнени формуляри

или документи в свободна форма доказващи изпълнението на съответни-

те дейности, изисквани от НК и процедурите.

5.2. Отговорност за попълването на записите носят лицата, опреде-

лени в съответния раздел на НК и процедурите, описващ съответния про-

цес или дейност.

5.3. Изискваните записи при всяка отделна дейност или процес са

регламентирани в раздел Създавани записи на съответния документ по

качеството. В същия раздел или в оригинала на формуляра се дават ясни

указания за попълването им.

5.4. Формулярите, идентифицирани и оформени съгласно т. 4.2. и

4.3. на настоящата процедура, се прилагат като форми към НК и проце-

дурите в раздела Приложения.



Процедура “Управление на документите и записите”
версия 1 04.11.2013
страница 12 от 13

5.5. Когато записите се правят в свободна форма или във форма на

клиент или доставчик, това се отбелязва в раздела Създавани записи.

5.6. Съхранението на попълнените записи по качеството се осигуря-

ва от лицата, които ги правят. Решение каква част от тези записи да се

съхранява на мястото, където се правят, се взема от ОСУК и лицето, отго-

ворно за извършване на дейността, процеса.

5.7. Не се допуска изменение на вече попълнени записи по качество-

то, независимо, че те са документи по качеството.

5.8. Унищожаване на записи по качеството може да се извърши по

предложение на ОСУК и заповед на висшето ръководство не по-рано от

три години след създаването им, ако нормативен документ не изисква

друго.

6. Създавани записи

- Заповед на Директора за разработка на документите от СУК – в

свободна форма;

- Ф 01 – Предложение за изменение;

- Ф 02 – Списък за разпространение на документите;

- Ф 03 – Списък на актуалните документи по качеството;

- лист за регистрация на измененията;

- Ф 04 – Списък на актуалните документи с външен произход;

- заповед на Директора за унищожаване на записи;

- папка Управление на документите – в нея се съхраняват цитирани-

те по-горе записи.

7. Приложения:

- Ф 01 – Предложение за изменение;

- Ф 02 – Списък за разпространение на документите;

- Ф 03 – Списък на актуалните документи по качеството;

- Ф 04 – Списък на актуалните документи с външен произход.
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Лист за регистрация на измененията

№
изменени листи дата на

изменение

подпис

ОСУКпоредни номера версия дата



ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството
Ф 01

версия 1
04.11.2013

Утвърждавам:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата:

Предложение за изменение

на версия
( наименование на документа по качеството )

Вносител:

Съображения, основание за предложеното изменение:

Съществуващ текст: Предложение за изменение:

Становище на ОСУК
Направеното предложение за
изменение

 се приема  не се приема

Изменението да се направи:  по страници  цял документ
Срок за внасяне на изменението:

Дата: Подпис на ОСУК:



Ред за попълване:

1. Попълва се пълното име на документа по качеството и неговата
версия.

2. Попълва се името на вносителя на предложението.
3. Попълват се съображенията или основанието за предложението.

Съображенията могат да бъдат например мотивите за подобрение на
системата, а основанието – повдигнато несъответствие, направена
забележка от вътрешен, сертификационен или надзорен одит, решение на
ръководството.

4. Когато се предлага промяна на съществуващ текст, той се помества в
клетката Съществуващ текст, а предложението за изменение в
съответната клетка.

5. Когато се предлага нов текст, той се помества в клетката
Предложение за изменение, а в клетката Съществуващ текст се
указва къде да се вмести новият текст.

6. Когато се предлага премахване на съществуващ текст, той се
помества в едноименната клетка, а в клетка Предложение за изменение
се отбелязва – да се премахне.

7. Когато се предлага създаване на нов документ, вносителят попълва
само съображенията  или основанието за това. Отговорност на ОСУК е да
формулира името и версията на новия документ след създаването му.

8. Когато се предлага премахване на документ по качеството се
попълва името и версията му, както и съображения или основание за
предложението. Клетките Съществуващ текст и Предложение за
изменение не се попълват.

След като приеме попълненото предложение, ОСУК документира
становището си относно:

- да се приеме или не предложението, като поставя знак „х” в
съответната клетка;

- как да се направи изменението – по страници или на целия документ,
като поставя знак „х” в съответната клетка;

- срока за внасяне на изменението.
Бланката се датира и подписва от ОСУК, който я представя на

Директора за утвърждаване.
Утвърдената бланка е основание за извършване на изменението

съгласно изискванията на т. 4.6. на процедура Управление на документите и
записите.

Забележка:
Този текст се помества на гърба на оригинала на бланката и е указание

за използването й.



ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството
Ф 02

версия 1
04.11.2013

Списък за разпространение на документите

№ наименование вер. екз. дата получил подпис дата на
връщане

подпис
на ОСУК



Ред за попълване:

Списъкът е предназначен за раздаване на контролираните копия на документите по качеството от ОСУК.
Тук се описват документите по качеството като цяло, без да се цитират приложенията им.
На всеки отделен ред се записват - номер по ред, име на документа, версия и екземпляр ( от титулната страница), дата на

получаване, имена и подпис на получилия документа.
При връщане на документа – например, при изменение на версията му, ОСУК го получава срещу подпис, като отбелязва и

датата на връщане.
Новата версия на документа се раздава на нов ред, както е описано по-горе.

Забележка :
Този текст се помества само на гърба на оригинала на бланката и е указание за използването й.
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ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството
Ф 03

версия 1
04.11.2013

Списък на актуалните документи по качеството
към дата: подпис ОСУК:

№ Наименование на документа актуална
версия

от
дата

брой
копия

забележка
разпространение
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Ред за попълване:

В този списък се вписват всички актуални документи по качеството, като след всеки документ се вписват създаваните записи
изисквани от него и цитирани в т. Създавани записи на същия.
Документите и записите, които имат идентификация и не са в свободна форма се вписват с наименование, актуална версия от дата.

За записите в свободна форма се вписва само името.

В колона брой копия ОСУК вписва съгласувания с Директора брой на копията на съответния документи и тази цифра указва в колко
екземпляра да бъде размножен съответния документ.

В колона забележка разпространение ОСУК може да впише и за кого са предназначени копията от предната колона.

Този списък се преиздава при всяка промяна на версия на документ по качеството и се обозначава с датата на последна промяна.
Изготвя се от ОСУК и се подписва от него.

Забележка:
Този текст се помества само на гърба на оригинала на бланката и е указание за използването й.



стр. 1 от 2

ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството
Ф 04

версия 1
04.11.2013

Списък на актуалните документи с външен произход

№ Наименование на документа връзка

1 Кодекс на труда http://lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121



стр. 2 от 2

Ред за попълване:

В този списък се вписват всички актуални документи с външен произход, които имат отношение към качеството на предоставяните
услуги от организацията.

Попълва се и се поддържа актуален от ОСУК в електронен вид чрез периодична проверка в страницата www.lex.bg .
За всеки документ се вписва пореден номер, точно наименование, точно описание на връзката към него в страницата www.lex.bg
(когато е приложимо).

Забележка:
Този текст се помества само на гърба на оригинала на бланката и е указание за използването й.



ПГ по . . .
или лого Система за управление на качеството

версия 1 14.11.2013 Оригинал!

Подпис Дата
Изготвил: - ОСУК 14.11.13
Одобрил: – Директор 14.11.13
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Глава 1. Информационен профил

Кратко представяне на професионалната гимназия (до 1-2 страници).

Глава 2. Позоваване на документи

Системата за управление на качеството (СУК) на ПГ . . . . ., докумен-

тирана в този Наръчник по качеството (НК), е в съответствие с добрите

практики при изграждане и внедряване на системи за управление на ка-

чеството.

Глава 3. Термини и определения

Във всички документи от Системата за управление на качеството на

ПГ . . . . . . се използват:

- общоприложими термини, определени от стандарта за управление на ка-

чеството;

- термини, характерни за практиката на професионалната гимназия.

В текста се използват и следните термини и съкращения:

Организация – ПГ . . . . . .;

Продукт на организацията – предоставяне на клиентите професио-

нално обучение и образование;

СУК – Система за управление на качеството;

ОСУК – организатор на системата за управление на качеството;

НК – наръчник по качеството, наръчник;

ПК – политика по качеството;

ЦК – цели по качеството;

П – процедури;

Ф – формуляри;

Д – Директор;

…………………..
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Глава 4. Система за управление на качеството

4.1 Структура

Описаната в този наръчник Система за управление на качеството на

организация ПГ . . . . е разработена в изпълнение на добрите практики

при изграждане на системи за управление на качеството и е част от об-

щата система за управление на организацията.

Всички дейности на организацията, свързани с качеството, са описа-

ни в отделните раздели и глави на Наръчника. Разделите в Наръчника по

качеството са номерирани в съответствие с главите от стандарта, към ко-

ито се отнасят.

Всички процеси, свързани със СУК, са идентифицирани, като са оп-

ределени последователността и взаимната им връзка. Процедури и фор-

муляри са разработени за основните дейности, пряко свързани с управ-

ление на качеството на предоставяните услуги. Тези документи осигуря-

ват извършването на необходимите дейности, документиране и наблюда-

ване на процесите.

Ръководството извършва периодически прегледи, при които анали-

зира натрупаната информация за функциониране на СУК, анализира про-

цесите и набелязва действия за непрекъснатото подобряване на наблю-

даваните процеси.

Всички документи по качеството се оформят, разработват, внедряват

и управляват съгласно Процедура - Управление на документите и записи-

те.

4.2 Документация на системата по качество

4.2.1 Описание на документите по качеството

Системата за управление на качеството е важен елемент от цялост-

ната система за управление. Ръководството и организаторът на системата

за управление на качеството (ОСУК) имат основна отговорност за разра-

ботването, внедряването и поддържането на системата.
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Основните документи в системата по качество са:

Наръчник по качеството – НК;

Политика по качеството – ПК;

Цели по качеството – ЦК;

Документирани процедури – П;

Методики – М;

Формуляри - Ф, записи.

Служителите на организацията са запознати със структурата и документи-

те от Системата по качество, засягащи дейността им.

4.2.2 Наръчник по качеството

Областта на приложение на СУК  в ПГ . . . е Предоставяне на

професионално обучение и образование по следните специал-

ности: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наръчникът по качеството е разработен като отделен документ, кой-

то съдържа и се позовава на разработени документирани процедури,

описващи процесите в дейността на организацията.

Общата структура, последователност и взаимна връзка между проце-

сите и дейностите в организацията е показана по-долу.

Оригиналът на Наръчника по качеството се съхранява от ОСУК.

Всички останали лица и организации използват Наръчника по качеството

съгласно т.4.5. от процедура Управление на документите и записите.

Наръчникът може да се съхранява и в електронен вид, препоръчи-

телно в PDF формат.

Всички изменения на НК се извършват съгласно изискванията на т.

4.6. от процедура Управление на документите и записите.

4.2.3 Управление на документите и записите

Видовете документи и записи, свързани със системата по качество,

които се използват в организацията, както и правилата, отговорностите
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за тяхното създаване, идентифициране, изменение, разпространение,

контролиране и съхранение се регламентират в едноименна процедура.

Глава 5. Отговорност на ръководството

5.1 Ангажимент на ръководството

Ръководството на организацията е отговорно за внедряването и неп-

рекъснатото подобряване на Системата за управление на качеството в

организацията.

Ръководството се ангажира непрекъснато да подобрява ефикасност-

та на СУК като:

- Разгласява и популяризира важността от задоволяване на изискванията

на клиентите, както и тези на нормативните актове;

- Определя и довежда до знанието на целия екип политиката по качество-

то на организацията;

- Определя изпълними цели по качеството;

- Извършва периодически прегледи от ръководството;

- Осигурява с необходимите ресурси СУК.

5.2 Насоченост към клиентите

Основен подход при работа с клиентите е наблюдение и измерване

на удовлетвореността им с последващи действия за повишаването й.

Директорът е отговорен за определяне на насоките на политиката

при процесите, свързани с клиента, описани в т. 7.2. от Наръчника, както

и за поддържане и усъвършенстване на системата за обратна връзка с

клиентите, описана в т. 8.2.1.

5.3 Политика по качество

Ръководството на организацията формулира Политика по качеството

в Декларация от ръководството, която е отделен от НК документ, с цел

облекчаване на процедурата за преглед, актуализиране и изменение на

същата.
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Ръководството се ангажира да удовлетворява изискванията на изградена-

та и внедрена СУК, както и да подобрява непрекъснато ефикасността й.

Преглед и формулиране на целите по качеството в организацията се из-

вършва един път годишно заедно с годишния преглед от ръководството.

Същността на Политиката по качеството е оповестена, разгласена и разб-

рана от всички членове на екипа на организацията. Политиката по качеството

се преглежда за адекватност обикновено на прегледа от ръководството.

Обща структура на процесите на ПГ . . . .

5.4 Цели по качеството

Конкретните цели по качеството, поставени пред организацията на

всеки годишен преглед от ръководството, се документират в отделен от

Наръчника по качеството документ – Цели по качеството. При промяна,

този документ се актуализира без да се преработва Наръчника по качест-

вото.

5.4.1 Създавани записи

- Декларация от ръководството, съдържаща Политика по качеството

- Цели по качеството

Клиент

Определяне на
изискванията за

продукта, услугата

Анализ и подобрение

Вътрешни одити, преглед от ръководство-
то, удовлетвореност на клиентите

Предоставяне на професионално обучение
и образование по следните специалности .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Клиент

Управление на ресурсите
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5.5 Отговорности, пълномощия и обмен на информация

5.5.1 Структура, отговорности и пълномощия

Отговорностите и пълномощията на ръководния персонал и на оста-

налите сътрудници в организацията са посочени в изготвените длъжност-

ни характеристики, предоставени срещу подпис на съответните лица.

За изпълнение на специфични процеси и/или процедури от функцио-

ниращата СУК са определени със заповед на Директора отговорници за

конкретни дейности и са дефинирани конкретни отговорности и пълно-

мощия.

Директорът:

- организира и ръководи цялостната дейност на организацията и

носи отговорност за постигнатите резултати;

- осъществява общо ръководство и контрол за функционирането и

усъвършенстването на системата за управление на качеството;

- ръководи изграждането и прилагането на единна икономическа

политика на организацията;

- възлага задачи и взема управленски решения по обезпечаване и

поддържане на оптимално равнище на качеството на предлаганите

услуги;

- утвърждава планове, програми и мероприятия за подобряване

качеството на предлаганите услуги и упражнява съответния контрол по

тяхното изпълнение;

- лично ръководи провеждането на прегледи на системата за

управление на качеството, за установяване на нейната ефикасност и

предприемане на необходими действия за непрекъснато подобрение.

Всички права, отговорности и пълномощия на личния състав са оп-

ределени от клаузи в трудовите договори и длъжностните характеристики

на служителите.
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Екземпляр от трудовите договори се съхранява в лично трудово до-

сие на служителя.

Отговорностите на служителите, изпълняващи важни за качеството

задачи, са определени и описани в документите на Системата за управ-

ление на качество, а техните права са определени от Кодекса на труда.

Структурата на организацията е показана на схемата - диаграма.

За определяне на отговорностите, правата и компетенциите, както и

за координацията на дейността, отговаря ръководството на организация-

та. Ръководството е отговорно всички дейности, важни за качеството, да

се изпълняват от достатъчно обучен и квалифициран персонал, както и

да осигури ресурси за изпълнение на тези дейности.

5.5.2 Представител на ръководството

Тази дейност се изпълнява по съвместителство от Директора на

професионалната гимназия. ПР има отговорността и пълномощията за

поддържане на процесите от системата за управление на качество, както

и да:

- подготвя доклади, анализи и справки, и организира съвещанията

във връзка с Прегледа на СУК от Ръководството;

Директор
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- организира и провежда обучение по внедрената система за управ-

ление чрез ОСУК;

- планира, организира и провежда вътрешни одити на СУК чрез

ОСУК;

- упражнява непрекъснат контрол по предприемане, изпълнение на

коригиращи и превантивни действия по несъответствия, констатирани по

време на вътрешни и външни одити, до закриването им;

- управлява документите по качеството чрез ОСУК;

- оказва съдействие на служителите от организацията при разработ-

ването и поддържането на документите на СУК.

С оглед на организацията на работа в професионалната гимназия и

управлението на СУК е въведена длъжност по съвместителство - органи-

затор на СУК (ОСУК). На него са делегирани права по управлението на

документите на СУК, както и осигуряването на някои процеси от система-

та (преглед от ръководството, вътрешен одит, управление на документи-

те и записите, обучения по СУК).

5.5.3 Вътрешен обмен на информация
Реализирането на фирмената политика е невъзможно без ангажира-

ността на всички служители в нейното провеждане. Затова Ръководството

свежда устно до знанието на всички стратегическите и непосредствените

цели на организацията на оперативни събирания.

5.6 Преглед от ръководството

5.6.1 Общи положения
Ръководството на организацията установява период за преглед на

СУК един път годишно, след провеждане на вътрешния одит. При необхо-

димост, извънреден или допълнителен преглед може да се проведе по

решение на ръководството.

В процеса на прегледа се анализира ефикасността на СУК и текущи-
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те дейности, които може да се нуждаят от промени и подобряване. Прави

се преглед на Политиката по качеството, постигането на целите по качес-

твото и се формулират нови. Основни участници в прегледа са Директо-

рът, ОСУК и други определени от директора лица.

5.6.2 Входни елементи за прегледа
Входни елементи за прегледа от ръководството са:

- резултати от одити на СУК – вътрешни или външни;

- информация за удовлетвореността на клиентите;

- изпълнение на управленските, основните и спомагателни процеси обхва-

нати от СУК и съответствието на продукта;

- състояние на коригиращите и превантивните действия;

- изпълнение на решения от предишни прегледи;

- изменения, които могат да повлияят върху СУК;

- препоръки за подобрение.

5.6.3 Изходни елементи от прегледа
Изходните елементи от прегледа на ръководството като правило

включват решения за:

- актуализиране на целите и преглед на политиката по качеството;

- подобряване на продукта;

- подобряване на ефикасността на СУК и нейните процеси;

- планиране на потребностите от ресурси.

Съставя се протокол от прегледа от ръководството в свободна фор-

ма, в който се вписват задължително разгледаните входни елементи (съг-

ласно клауза 5.6.2.) и взетите решения (съгласно клауза 5.6.3.). Към про-

токола се прилагат, когато е изпълнимо, документирани входните еле-

менти на прегледа.

Протоколите се съхраняват от ОСУК в папка Прегледи от ръководст-

вото.

5.6.4 Създавани записи
- протокол в свободна форма с цитираното по-горе съдържание;

- папка Прегледи от ръководството.
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Глава 6. Управление на ресурсите

6.1 Човешки ресурси

При назначаване на персонал, той се избира по компетентност на

базата на съответното образование, обучение, умения и опит, на основа-

ние на изискванията на приложимите нормативни документи. Изисквани-

ята за това са определени в длъжностните характеристики.

При необходимост, ръководството осигурява обучение на служители-

те, имащи отношение към качеството и специфичните изисквания за пре-

доставяните услуги. Формата на обучението е различна и зависи от конк-

ретната потребност. За проведените обучения се създават, поддържат и

съхраняват подходящи записи.

За всички подробности от образованието, квалификацията и натру-

пания опит на всеки член от персонала се съхраняват подходящи записи

в лично трудово досие.

6.2 Инфраструктура

Ръководството на организацията е осигурило необходимата инфрас-

труктура за постигане на съответствие с изискванията на предоставяните

услуги. В конкретния случай тя включва:

- работни помещения;

- информационно техническо и компютърно обзавеждане;

- помещения и оборудване за провеждане на практическите заня-

тия;

- осигуряване с транспортни средства;

- неограничен достъп до Интернет;

Транспортните средства се обслужват във фирмени сервизи, одобре-

ни като доставчици на сервизни услуги.

6.3 Работна среда

Ръководството на организацията е осигурило работна среда за пос-

тигане на съответствие с изискванията на предоставяните услуги.

Организацията разполага със собствени офис помещения, приведени
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в съответствия с изискванията за светлина, шумоизолация и топлина.

6.4 Създавани записи
- подходящи записи за образование, обучение, умения и опит – в

лично трудово досие;

- протокол в свободна форма за проведено колективно обучение.

Глава 7. Създаване на продукта

7.1 Планиране на създаването на продукта

Организацията е предвидила изпълнението на адекватни действия

по целия цикъл, свързан с предоставянето на професионално образова-

ние и обучение, започващ от определяне на изискванията и завършващ с

тяхното удовлетворяване. Тези действия са регламентирани в актуални

нормативни документи в сферата на професионалното образование и

обучение.

7.2 Процеси, свързани с клиента

7.2.1 Определяне на изискванията към продукта
Организацията получава от МОН конкретните изисквания към пре-

доставянето на професионално образование и обучение.

Организацията, планирането, документирането и извършването на

всички дейности за осигуряване на професионално образование и обуче-

ние са на основание нормативната база на МОН, свързана с ПОО.

7.2.2 Преглед на изискванията към продукта
При получаване на изискванията от МОН, организацията ги конкре-

тизира и разработва собствени показатели по области и критерии, както

и форми за събиране на информация по всеки един от тях. Този процес

се управлява от приложената към процедура Вътрешни одити – Методика

за оценка на постиженията в професионалната гимназия.
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При всяка промяна на изискванията се преработват приложенията на

цитираната методика за постигане на съответствие с тези изисквания.

Редът за изменение на документите по качеството е определен в

процедурата Управление на документите и записите.

7.2.3 Обмен на информация и административни услуги
В организацията е въведен и се прилага ефикасен ред за обмен на

информация с обучаемите и заинтересованите страни, свързани с проце-

са предоставяне на образование и обучение.

Той е в изпълнение на изисквания на приложими нормативни доку-

менти.

7.5 Предоставяне на професионално образование и обуче-

ние

7.5.1 Управление на предоставянето на ПОО
Предоставяните от организацията услуги се извършват от високо-

квалифициран персонал. Определена е методиката и последователността

на извършване на основните дейности, които се изпълняват и документи-

рат съгласно изискванията на актуални нормативни документи.

7.5.2 Потвърждаване / Валидиране на продукта
Поради спецификата на работа на организацията – предоставяне на

професионално образование и обучение, основната дейност подлежи на

последващ контрол и проверка, след предоставянето му на клиентите.

Независимо от това, в организацията се предприемат сериозни педагоги-

чески мерки за трайно овладяване на образователния минимум и придо-

биване на професионална квалификация.
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7.5.3 Идентификация и проследимост
В организацията идентификацията и проследимостта на обучаемите,

както и издаваните образователни документи са изискване.

7.5.4 Собственост на клиента
В дейността на организацията собственост на клиента са личните

данни на учениците. Съгласно изискванията на нормативните документи,

организацията е администратор на лични данни.

7.5.5 Предпазване на продукта
Организацията е осигурила здравословни и безопасни условия за

предоставяне на професионално образование и обучение.

Специално внимание е отделено на съхранението и отчета на изда-

ваните държавни образователни документи. Същите се водят на поекзем-

плярен отчет, за което е отговорен директорът.

Глава 8. Измерване, анализ и подобряване

8.1. Общи положения

Този раздел е предназначен да представи процесите и методите, из-

ползвани от организацията за наблюдение, измерване, анализ и подобря-

ване за:

- доказване съответствието с изискванията за предоставяните услу-

ги;

- осигуряване на съответствието на СУК;

- непрекъснато подобряване ефикасността на СУК.

8.2 Наблюдение и измерване

8.2.1 Удовлетвореност на клиента

Информация за удовлетвореността на клиентите се събира с помощ-

та на анкетни карти или референции, както и чрез лични контакти на Ди-

ректора и учителите.
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Събраната информация се представя на прегледа от ръководството.

8.2.2 Вътрешни одити

Редът за извършване на вътрешни одити е описан в документираната

процедура Вътрешни одити.

При внедряването на УСУК, екип, определен от Директора, разра-

ботва приложенията към Методиката за оценка на постиженията и ги до-

кументира съгласно изискванията на процедура Управление на докумен-

тите и записите.

ОСУК и екипът за провеждане на вътрешния одит трябва да бъдат

обучени по подходящ начин по системата за управление на качеството,

управление на документите и провеждането на вътрешните одити.

8.2.3 Наблюдение и измерване на процесите

Основно средство за мониторинг за всички дейности и звена в орга-

низацията се явява вътрешният одит, извършван съгласно процедура

Вътрешни одити. Събраната от вътрешни одити информация се обсъжда

от Ръководството и е предназначена за анализ и предприемане на кори-

гиращи и превантивни действия.

8.2.4 Наблюдение и измерване на продукта

Поради същността на работа на организацията – предоставяне на

професионално обучение и образование, наблюдението на продукта по

време на целия процес на обучение се извършва съгласно изискванията

на актуалните нормативни документи.

8.3 Анализ на данните

Анализът на събраната информация по отношение на удовлетворе-

ността на клиентите, качеството на предоставяните услуги, ефикасността



НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО
версия 1 14.11.2013
страница 16 от 20

на СУК и други данни е основата за ефективни управленски решения за

непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

В организацията се събират и анализират данни за:

- Информация от клиенти, забележки, оплаквания, рекламации и въпроси;

- Съответствие на предоставяните услуги с определените изисквания на

клиентите;

- функциониране на процесите от СУК и възможностите за подобряване;

- възможността за набелязване и изпълнение на превантивни действия;

- взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки и услуги.

Основна отговорност за събиране и анализиране на данните носи Дирек-

торът.

8.4 Подобряване

8.4.1 Непрекъснато подобряване
Непрекъснатото подобряване на ефикасността на СУК на професио-

налната гимназия е ангажимент и отговорност на ръководство на органи-

зацията.

То се реализира чрез формулиране и изпълнение на политиката, це-

лите по качеството, анализирането на данни от вътрешни и други одити,

предприемане на своевременни и ефикасни коригиращи и превантивни

действия, редовно планиране и провеждане на вътрешни одити и прегле-

ди от ръководството.

8.4.2 Коригиращи и превантивни действия
Коригиращите и превантивни действия обхващат всички елементи от

структурата и дейностите в професионалната гимназия, където несъот-

ветствията с изискванията към професионалното образование и обучение

биха повлияли негативно върху качеството им или биха довели до разхо-

ди, свързани с отстраняване на несъответствията.

Тези действия са описани в документираната тук
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процедура Коригиращи и превантивни действия

1. Предмет

Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности

по управление на коригиращите и превантивни действия в организация-

та.

Тя е разработена като добра практика при изграждане на системи за

управление на качеството.

2. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до всички служители от организаци-

ята.

3. Отговорности и пълномощия

Право да предлагат коригиращи и превантивни действия имат всички

служители на организацията.

Отговорност на ОСУК е да ги формулира, документира и предложи за

утвърждаване на Директора, както и да провери тяхната ефикасност след

извършването им.

Директорът е отговорен за утвърждаване на предложените действия,

както и за определяне на отговорно лице и срок за незабавното им из-

пълнение.

На прегледите от ръководството се разглежда състоянието на предп-

риетите коригиращи и превантивни действия.

4. Предприемане на коригиращи и превантивни действия

В организацията коригиращи действия се предприемат за закриване

на несъответствие при одити, при управление на несъответстващ продукт

и по предложение на служител в организацията, за премахване на при-

чината за поява на несъответствие.

Превантивни действия се предприемат за предотвратяване на поява

на несъответствие в бъдеще.

За всяко заявено желание за предприемане на коригиращо или пре-

вантивно действие се попълва едноименната клетка на чек-листа или
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клетката за анализ на данните (на формите за оценка на постиженията

по критерии и показатели).

ОСУК е задължен да предложи на Директора коригиращото или пре-

вантивно действие и, след като то бъде изпълнено, да провери ефикас-

ността му или да възложи на друго лице да направи това. Специално

внимание се отделя на определянето на причината за поява на несъот-

ветствието и премахването й.

Директорът е длъжен да прегледа и утвърди предложените кориги-

ращи или превантивни действия и да определи конкретен срок и отго-

ворно лице за незабавно изпълнение на действието.

Всички записи за предприети коригиращи и превантивни действия се

съхраняват и представят на прегледа от ръководството.

5. Създавани записи

- Ф 05 – Чек лист от вътрешен одит;

- записи в клетка за анализ на данни във формите „Оценка на пос-

тиженията“.

6. Приложения:

- няма

Списък на създаваните записи от Наръчника по качеството

- Декларация от ръководството, съдържаща Политика по качеството;

- Цели по качеството;

- Протокол в свободна форма от прегледа от ръководството с цити-

раното в т.5.6.4. съдържание;

- Папка Прегледи от ръководството;

- Подходящи записи за образование, обучение, умения и опит – в

лично трудово досие;

- Протокол в свободна форма за проведено колективно обучение.
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Забележка

Настоящият Наръчник по качеството, както и описаните в него процеду-

ри, методика и други приложения са разработени по

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”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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1. Предмет

Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности

при планиране, провеждане, документиране и докладване на резултатите

от вътрешните одити в организацията.

2. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до организатор система за управле-

ние на качеството – ОСУК , представителя на ръководството – Директора,

и до всички лица в организацията, създаващи записи по качеството.

3. Отговорности и пълномощия

Процесът на вътрешни одити се управлява изключително с отговор-

ността на ръководство на организацията. ОСУК съдейства в планиране,

организиране, провеждане, документиране и докладване на резултатите

от вътрешните одити.

Резултатите от вътрешните одити се представят от ОСУК на прегледа

от ръководството като основен входен елемент.

На базата на резултатите от вътрешните одити, ОСУК прави предло-

жения пред ръководство за непрекъснато подобряване на ефикасността

на СУК.

4. Управление на вътрешните одити

4.1. Планиране на вътрешните одити

Вътрешни одити в организацията се провеждат не по-малко от един

път годишно като се преглеждат всички процеси от СУК. За провеждане

на вътрешните одити се използват само обучени за това одитори.

Планирането на вътрешните одити се извършва от ОСУК в утвърден

от Директора годишен план за вътрешни одити в свободна форма. В него

задължително се вписва:

- месец(и) на провеждане през годината;
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- кои са определените одитори (дали се използват външни одитори).

4.2. Провеждане и документиране на одита

За провеждане на вътрешния одит ОСУК изготвя Ф 05- Чек лист от

вътрешен одит, за всеки одитор.

Важно е да се отбележи, че одитът има две части – одитиране на

част от процесите от УСУК и оценка на постиженията.

Одитирането на част от процесите на системата се извършва на ос-

нование чек листа от вътрешен одит, до т. 25.

Оценката на достиженията (самооценката) се извършва по утвърдена

от директора методика с приложения, които се разработват при внедря-

ване на системата. Методиката и приложенията към нея са приложени

към настоящата процедура.

ОСУК вписва номер на чек листа, имената на одитора, датата на про-

веждане на одита и в колоната възложени отбелязва процесите, които

трябва да прегледа съответния одитор. В края на чек листа вписва тези

от показателите за оценка, които са възложени на одитора, като му пре-

дава празните форми за това. Вписването става съкратено само с номера

на показателя. По такъв начин ОСУК осигурява одиторите да не проверя-

ват собствената си дейност. При използване на външен одитор, той може

сам да извърши вътрешния одит. На него могат да се възлагат всички

процеси в организацията.

Одиторът попълва на ръка или на компютър своите бележки и ко-

ментари в чек листа. При оценката на постиженията използва документи-

те за събиране на доказателства, приложени към методиката и таблиците

за оценяване на постиженията, също приложени към методиката.

При констатиране на несъответствие, както и при документиране на

забележка или място за подобрение, одиторът попълва едноименните

клетки в чек-листа.
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ОСУК събира всички чек листи, приложените към тях попълнени

форми и от последната част на всеки чек лист вписва оформените оценки

от одитора в Резултати от оценката на постиженията. Към резултатите

той прикрепя всички чек листи и попълнените форми към тях.

Всички повдигнати несъответствия, забележки или места за подобре-

ние се обсъждат, определя се причината за появата им и при необходи-

мост се предприемат корекции или коригиращи действия без забавяне. Те

се формулират от лицето, извършващо одитираната дейност, в тясно вза-

имодействие с ОСУК, като се вписва причината, срок и отговорник за из-

пълнението им. Оценката на ефикасността им и закриването на несъот-

ветствието се извършва от ОСУК или определено от него лице.

Резултатите от вътрешния одит се събират от ОСУК и той изготвя

доклад от вътрешния одит по области, критерии и показатели. Специално

внимание се отделя на всички повдигнати несъответствия, забележки и

възможности за подобрение. Докладът се оформя във вид, определен от

МОН – Доклад за проведено самооценяване.

Докладът от вътрешния одит се оповестява на всички заинтересова-

ни от директора по определен от него начин.

Всички записи от проведен вътрешен одит се съхраняват от ОСУК в

папка Вътрешни одити.

5. Създавани записи

- Годишен план за вътрешни одити ( в свободна форма);

- Ф 05 - Чек лист от вътрешен одит;

- Доклад за проведено самооценяване;

- форми за оценка на постиженията съгласно изискванията на Мето-

дика за оценка на достиженията;

- папка  Вътрешни одити.
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6. Приложения

- Ф 05 – Чек лист от вътрешен одит;

- Доклад за проведено самооценяване (примерна форма);

- Методика за оценка на постиженията (самооценка) в професионал-

ната гимназия;

- АК 212;

- С 415;

- ЧЛ 11;

- други форми за оценка на постиженията, разработени при внедря-

ване на системата.
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1

ПГ . . .
или лого Система за управление на качеството

Ф 05
версия 1

14.11.2013

Чек лист от вътрешен одит

одитор дата на одита

№ Проверявани въпроси/процеси

въ
зл

ож
е-

ни Бележки на одитора

1 Как е идентифициран Наръчникът по качество-
то?

2 Има ли направени промени в документите по
качеството? Колко, какви?

3 Направените изменения разпространени ли са
както изисква процедура Управление на доку-
ментите и записите?

4 Направените изменения документирани ли са
както изисква т. 4.6. на същата процедура?

5 Документите по качеството поставени ли са на
местата за използване?

6 Актуалните документи по качеството описани
ли са във Ф 02 и Ф 03?

7 Актуализиран ли е Ф 04?

8 Има ли създадени нови документи по качество-
то и унищожени записи по качеството? Има ли
заповеди за това?

9 Документиран ли е преглед от ръководството?
10 Прегледана ли е Политиката по качеството за

адекватност?
Кога?

11 Как е разгласена Политиката в организацията?

12 Формулирани ли са измерими цели по качест-
вото за текущия период?

13 Съответстват ли входните елементи от прегле-
да на т.5.6.2. от НК?

14 Съответстват ли изходните елементи (решени-
ята) от прегледа на т.5.6.3. от НК?

15 Какви обучения са проведени през отчетния
период, как са документирани?

16 Налице ли са записите за първоначален и пе-
риодичен инструктаж?

17 Оборудвани ли са офис и работни помещения в
противопожарно отношение?
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18 Как се събира информация за удовлетворе-
ността на клиентите?

19 Къде се предоставя събраната информация?
20 Има ли планиран и проведен вътрешен одит?

Одитирани ли са всички процеси от СУК?
21 Документирането на вътрешния одит съответс-

тва ли на изискванията на процедура Вътреш-
ни одити?

22 Има ли документирани несъответствия, набе-
лязани и изпълнени в срок ли са коригиращи
действия?
Прегледана ли е ефикасността им?

23 Осигурено ли е одиторът да не проверява соб-
ствената си дейност при вътрешния одит?

24 Има ли документирани коригиращи действия?
Прегледана ли е ефикасността им?

25 Има ли документирани превантивни действия?
Оценена ли е ефикасността им?

Оценка на постиженията по показатели Оценка и забележки
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Обобщено мнение на одитора:
1. Несъответствия: (кратко описание)

2. Забележки, предложения за коригиращи или превантивни действия

3. Места за подобрение

Дата:                                                             Подпис на одитора:
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ПГ . . .
или лого Система за управление на качеството версия 1

14.11.2013

Утвърдил:

Дата:

Методика
за оценка на постиженията (самооценка) в професионалната

гимназия

Общи положения

Оценката на постиженията в професионалната гимназия се извършва

по области и критерии, регламентирани от МОН. То е елемент от вът-

решния одит, извършван в професионалната гимназия.

На базата на определените области и критерии са оформени ТАБЛИ-

ЦИ за оценяване постиженията в професионалната гимназия, които са прило-

жени към настоящата методика. Тези таблици са примерни и могат да бъдат

допълвани, без да се излиза от рамките на определените от МОН области и

критерии. Резултатите от извършената оценка се документират в едноименен

документ, също приложен към настоящата методика.

Ръководството на професионалната гимназия конкретизира, допълва или

изменя примерните таблици и със свое решение ги утвърждава за използване.

Изменение на настоящата методика може да се извърши при изменение на

регламентираните области и критерии от МОН или взето решение за изменение

на показателите от професионалната гимназия.

При внедряване на УСУК

При първоначално внедряване на УСУК, директорът със своя заповед

определя екипа за извършване на вътрешния одит. Препоръчително е за

ръководител на екипа да бъде определен ОСУК, а останалите членове да

са преминали подходящо обучение. ОСУК и екипът предлагат на директо-

ра показатели за оценка на критериите от одобрените от МОН области и

критерии. Със заповед директорът ги утвърждава, както и настоящата
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методика. При първоначално внедряване на системата е целесъобразно

екипът да бъде определен за поне две учебни години, с цел натрупване

на опит, разработване на основните документи и проверка как се използ-

ват на практика. По решение на директора в бъдеще се определя времето

за работа на определения екип. Препоръчително е ОСУК да не бъде сме-

нян често, тъй като той носи основната отговорност за управление на

системата заедно с директора и не е приемливо честото му обучение при

промяна на лицето.

За разработване на формите за събиране на информация по време

на одита може да се използва следната последователност:

1. Запознайте се с реда за оценка на избрания показател. Ще го намерите в
петте колони за описание на оценката. Определете и запишете точно
информация за какво ще събирате!

2. Определете откъде в ПГ може да се получи тази информация. Това може
да бъде отделно лице или група лица.

3. Определете в какъв вид документ ще я съберете. Ако трябва да се зада-
дат въпроси към определена група от хора, използвайте анкетна карта,
ако можете да я получите само от един човек, използвайте чек лист или
справка, ако трябва да направите и двете – комбинирайте!

4. Определете към кого ще са адресирани въпросите, от колко човека ще
съберете информация, колко отговора са ви достатъчни за да вземете
решение и да оцените показателя!

5. Създайте и идентифицирайте документа за събиране на информация. В
него задайте въпросите, които ще ви донесат търсената информация.
Определете къде ще вписвате резултатите от събраната информация.

6. Впишете тежестта на оценката на показателя и определете място за
вписване на оценката след събиране на информацията.

7. Определете място за вписване на резултатите от анализа на оценката на
този показател. Там ще се впишат възможните коригиращи действия с
цел подобряване на резултатите по този показател.

8. Определете място за идентификация на лицето събрало и документирало
информацията – имена, дата, подпис.

9. Определете дали можете да обедините и други показатели от таблицата
за събиране на информация с един документ или от един източник !!!

Към настоящата методика са приложени три примера – Анкетна кар-

та № 2.1.2. (АК 212), Справка № 4.1.5. (С 415) и Чек лист № 1.1. (ЧЛ 11).
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Общите резултати се документират в приложения документ – Резултати

от оценката на постиженията по области и критерии.

Те са илюстрация на сравнително коректна идея за оформяне, име-

нуване, проследяване на измененията на документа и връзката с други

документи.

И трите примера имат версия от определена дата, ясно и недвусмис-

лено наименование (то се свързва с номера на показателя – 2.1.2. е съз-

дадени различни форми за извънкласни дейности, а 4.1.5. е средна посещае-

мост на родители на родителски срещи – годишно, 1.1. е целият критерий

1.1.), съдържание и специално място за оценката по показателя, при оп-

ределена тежест от таблицата, както и подпис и дата на обработилия ре-

зултатите. Получената тук оценка се вписва в клетка „оценка“ на файла с

резултатите на съответния ред. В графата Забележки на същия могат да

се впишат други данни, като от кого е получена информацията, от какъв

документ е взета и така нататък.

Екипът разработва всички необходими за събиране на информацията

документи (по области, критерии и показатели), директорът ги утвържда-

ва като приложения на настоящата методика и те влизат в употреба. При

необходимост от изменения се постъпва съгласно изискванията на т. 4.6.

на процедурата за управление на документите и записите.

След разработване на документите за събиране на информация, еки-

път е готов за извършване на първи вътрешен одит.

Първият вътрешен одит след внедряването, като правило, е най-

труден. При него се извършва проверка на приложимостта, коректността

и пълнотата на разработените документи.

Целесъобразно е, след първия вътрешен одит, да се направи пре-

ценка и при необходимост някои от документите да бъдат изменени под-

ходящо. Не бива да се забравя, че оценката на постиженията по области,

критерии и показатели е част от целия вътрешен одит. Останалата част

се документира в чек листа Ф06, в който ОСУК разпределя одитираните
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процеси, включително и тези от оценка на постиженията. Тези детайли

са описани и в процедурата за вътрешните одити.

При следващи вътрешни одити.

Ако екипът не е променен, ОСУК разпределя задачите в чек листа за

всеки одитор, като резултатите от оценката на постиженията се докумен-

тират, както е описано по-горе.

Ако екипът е променен, е необходимо новите членове на екипа да се

запознаят с процедура Вътрешни одити, настоящата методика и прило-

женията към тях. След това ОСУК разпределя задачите в чек листите и се

пристъпва към вътрешния одит.

Създавани записи при изпълнение изискванията на методиката:

- Създават се документи за събиране на информация, подобни на

приложените АК № 2.1.2., Справка № 4.1.5. и ЧЛ № 1.1. Те се утвържда-

ват от директора и стават приложения на настоящата методика, описват

се тук като създавани записи и приложения към методиката;

- Резултати от оценката на постиженията по области и критерии – в

този документ се вписват оценките по всеки показател, сумарно за кри-

териите и областите, съгласно приложената таблица – Области и крите-

рии.

Приложения:

- Области и критерии (в текста на методиката);

- Таблици за оценяване постиженията в професионалната гимна-

зия;

- Резултати от оценката на постиженията по области и критерии;

- Анкетна карта № 2.1.2. (примерна);

- Справка № 4.1.5. (примерна);

- Чек лист № 1.1. (примерен).

- Всички останали, разработени от екипа документи за вписване на

резултатите от оценката на постиженията.
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Области и критерии

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки

№ Критерии точки
1.1 Система за управление на качество на ПОО 9.50
1.2 Инвестиции в ПОО 4.00
1.3 Квалификационна дейност 2.50
1.4 Нормативно осигуряване 3.00
1.5 Училищен персонал 6.00

Всичко: 25.00

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

№ Критерии точки
2.1 Индивидуална среда на ученика 4.50
2.2 Училището като социално място 6.50
2.3 Материално-техническа база 9.00

Всичко: 20.00

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

№ Критерии точки
3.1 Учебна дейност 10.00
3.2 Оценяване и самооценяване 5.00
3.3 Взаимоотношения ученик – учител; ученик – ученик 5.00
3.4 Резултати от обучението 10.00
3.5 Надграждане на знания и умения 5.00
3.6 Педагогически постижения 5.00

Всичко: 40.00

ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки

№ Критерии точки
4.1 Партньорство между преките участници в училищно-

то образование
7.50

4.2 Външно партньорство 7.50
Всичко: 15.00

Скала на крайната оценка
81 до 100 точки отлично
61 до 80 точки много добро
41  до 60 точки добро
21 до 40 точки средно
под 20 точки ниско/слабо



ТАБЛИЦИ
за оценяване постиженията в професионалната гимназия

област 1 - УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25.00 точки

Критерий 1.1 - Система за осигуряване качество на ПОО – 9.50 точки

Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична
1.1.1. Разработена
училищна програма за
повишаване на качес-
твото на предлаганото
ПОО

Няма разработена
училищна програма

Има разработена училищ-
на програма, но някои от
елементите (визия, прио-
ритети, цели и дейности)
не са разработени пълно и
конкретно

Има разработена училищна
програма, има посочени
визия, приоритети и цели,
но само част от предвидени-
те дейности кореспондират с
тях и не са достатъчни за
постигане на целите

Има разработена училищна
програма, има посочени
визия, приоритети и цели,
по-голяма част от предвиде-
ните дейности кореспонди-
рат с тях, но не са достатъч-
ни за постигане на целите

Има разработена училищна програма, има
посочени визия, приоритети и цели, всич-
ки предвидени дейности кореспондират с
тях и са достатъчни за постигане на цели-
те

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.2. Вътрешно учи-
лищни критерии за
установяване качест-
вото на ПОО

Няма разработени Има разработени крите-
рии, които не съответстват
на националните

Има разработени критерии,
които съответстват на наци-
оналните. Разработени са
показатели за измерване
степента на осигуряване на
качеството по съответните
критерии

Критериите са ясни, съобра-
зени с националните. Разра-
ботени са допълнителни
критерии, отчитащи специ-
фиката на училището. Раз-
работени са показатели за
измерване степента на оси-
гуряване на качеството по
съответните критерии

Критериите са ясни, съобразени с нацио-
налните. Съвместно със заинтересованите
страни  са разработени и популяризирани
допълнителни критерии, отчитащи спе-
цификата на училището. Разработени са
показатели за измерване степента на
осигуряване на качеството по съответни-
те критерии

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.3. Създадена вът-
решна система за
осигуряване качество-
то на ПОО

Няма създадена Създадена е вътрешна
система за управление на
качеството, но тя не  фун-
кционира

Създадена е вътрешна сис-
тема за управление на
качеството и тя функциони-
ра епизодично

Създадена е вътрешна сис-
тема за управление на ка-
чеството и тя функционира и
отчита резултати

Създадена е вътрешна система за управ-
ление на качеството и тя функционира
ефикасно (отчита резултати, на които
прави при осигурена  прозрачност изводи,
анализи и предложения до ръководството
на гимназията за подобряване качеството
на предлаганото ПОО

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.4. Създаден меха-
низъм за мониторинг и
контрол на ПОО

Няма създаден Изграден е механизъм за
мониторинг и контрол, но
дейността му обхваща до
30% от установените
вътрешно училищни кри-
терии

Изграден е механизъм за
мониторинг и контрол,но
дейността му обхваща до
50%  от установените вът-
решно училищни критерии

Изграден е механизъм за
мониторинг и контрол и
дейността му обхваща до
80%  от установените вът-
решно училищни критерии

Изграден е механизъм за мониторинг и
контрол, дейността му обхваща над 80%
от установените вътрешно училищни
критерии

1.50 0 0.75 1.00 1.25 1.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

1.1.5. Създаден меха-
низъм за ранно пре-
дупреждение

Няма създаден Има създаден механизъм,
но той не функционира

Има създаден механизъм, но
той не функционира коорди-
нирано

Има създаден механизъм и
той функционира координи-
рано

Има създаден механизъм и той функцио-
нира координирано, перманентно и ефек-
тивно

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.1.6. Изготвен доклад
от проведена самоо-
ценка с изводи и мер-
ки за осигуряване на
по-високо качество на
ПОО

Няма изготвен док-
лад

Констатации, без изводи и
мерки за осигуряване на
по-високо качество на ПОО

Има изготвен доклад само с
изводи, но без набелязани
мерки за осигуряване на по-
високо качество на ПОО

Има изготвен пълен доклад с
изводи и мерки за осигуря-
ване на по-високо качество
на ПОО

Има изготвен пълен доклад с изводи и
мерки за осигуряване на по-високо качес-
тво на ПОО
Набелязани са срокове и отговорни лица
за изпълнение на планираните дейности

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

Критерий 1.2 - Инвестиции в ПОО – 4.00 точки

1.2.1. Участие в наци-
онални, европейски и
други международни
програми и проекти.
Разработване на учи-
лищни проекти.

Училището няма
участие в проекти

Училището участва в на-
ционални програми, но
няма разработени и дейст-
ващи проекти (училищни,
национални, европейски и
други международни)

Училището участва в нацио-
налните програми, канди-
датства с разработени про-
екти, но няма класирани
такива (училищни, нацио-
нални, европейски, други
международни)

Училището участва в нацио-
налните програми, има
разработени и класирани
проекти (училищни, нацио-
нални, европейски междуна-
родни) - най-малко 1 брой

Училището участва в националните прог-
рами, има разработени и класирани про-
екти (училищни, национални, европейски
международни) -2 и повече броя

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.2.2. Законосъобраз-
но, икономически
целесъобразно и
прозрачно управление
на бюджета

Училището има
финансови задълже-
ния в края на кален-
дарната година

Училището няма финансо-
ви задължения в края на
календарната година, но
не са осигурени всички
нормативно регламентира-
ни социални придобивки

Училището няма задължения
в края на календарната
година и са осигурени всич-
ки нормативно регламенти-
рани социални придобивки

Училището няма задължения
в края на календарната
година и са осигурени всич-
ки нормативно регламенти-
рани социални придобивки,
както и средства за МТБ над
средствата, определени в
бюджета

Училището няма задължения в края на
календарната година и са осигурени
всички нормативно регламентирани соци-
ални придобивки, както и средства за
МТБ над средствата, определение в бю-
джета и има преходен остатък над 0,5%
от средствата по делегирания бюджет

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.2.3. Наличие на
собствени приходи на
училището

Няма До 0,5% от средствата по
делегирания бюджет на
училището

До 1% от средствата по
делегирания бюджет на
училището

До 3% от средствата по
делегирания бюджет на
училището

Над 3% от средствата по делегирания
бюджет на училището

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

Критерий 1.3 - Квалификационна дейност – 2.50 точки

1.3.1. Реализиране на
квалификационната
дейност за педагоги-
ческия персонал на
вътрешно-училищно

Липсва Участвали в квалификаци-
онни форми до 30% от
учителите

Участвали в квалификацион-
ни форми до 50% от учите-
лите

Участвали в квалификаци-
онни форми до 70% от учи-
телите

Участвали в квалификационни форми над
70% от учителите



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

ниво
1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

1.3.2. Реализиране на
квалификационната
дейност за педагоги-
ческия персонал, про-
ведена от други инс-
титуции

Липсва Участвали в квалификаци-
онни форми до 10% от
учителите

Участвали в квалификацион-
ни форми до 20% от учите-
лите

Участвали в квалификаци-
онни форми до 30% от
учителите

Участвали в квалификационни форми
над 30% от учителите

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.3.3. Споделяне на
ефективни практики

Не се споделят
ефективни практики
сред членовете на
персонала

Споделянето на ефективни
практики се осъществява
чрез неформално между-
личностно общуване

Споделянето на ефективни
практики се осъществява в
МО/ПК

Споделянето на ефективни
практики се осъществява
редовно на организирани от
училището форуми

Споделяне на ефективни практики се
осъществява редовно на организирани
форуми на училището, с други сродни
училища в страната и/или извън страната

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50

Критерий 1.4 - Нормативно осигуряване – 3.00 точки

1.4.1. Осигурен достъп
до законовата и под-
законовата норматив-
на уредба за осъщест-
вяване дейността на
училището

Няма осигурен дос-
тъп до законовата и
подзаконова норма-
тивна уредба за
осъществяване
дейността на учили-
щето

Има ограничен достъп до
законовата и подзаконова
нормативна уредба за
осъществяване дейността
на училището (само на
хартиен носител, само на
определени места в учи-
лището)

Има осигурен достъп на
територията на училището
до необходимата законова и
подзаконова нормативна
уредба (на хартиен носител
и чрез интернет), но само в
определени помещения и то
извън часовете, в които се
провеждат занятията и при
присъствието на учител или
служител, който обслужва
компютрите

Има сигурен достъп до зако-
новата и подзаконовата
нормативна уредба на тери-
торията на училището;
работните места за интернет
достъп до документите са
неограничени

Има сигурен достъп до законовата и
подзаконовата нормативна уредба във
всички точки на територията училището
чрез безжичен или кабелен интернет
достъп

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
1.4.2. Осигурен достъп
до учебната докумен-
тация по изучаваните
професии
/специалности

Няма достъп до
необходимата учеб-
на документация в
училището

Необходимата учебна
документация е само на
хартиен носител, но само
учебните планове са обя-
вени на едно обществено
достъпно място в учили-
щето

Необходимата учебна  доку-
ментация е само на хартиен
носител. Учебните планове
са обявени на едно общест-
вено достъпно място в учи-
лището. Достъп до остана-
лата учебна документация в
училището е само на огра-
ничени места (напр. библио-
тека, дирекция )

Има осигурен достъп до
необходимата учебна доку-
ментация в училището,
качена е на електронен
носител, но може да се
ползва само от ограничен
брой помещения в  учили-
щето. На обществено дос-
тъпно място са обявени, на
хартиен носител, учебните
планове по изучаваните
професии /специалности

Има осигурен достъп до необходимата
учебна документация в училището, каче-
на е на сайт на училището и достъпът до
нея е неограничен от всички точки на
училището чрез безжичен или кабелен
интернет.
На обществено достъпно място са обяве-
ни на хартиен носител учебните планове
по изучаваните професии/ специалности

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

1.4.3. Състояние на
училищната докумен-
тация

Груби грешки във
воденето и съхране-
нието

Наличие на грешки и
пропуски във воденето и
съхранението

Документацията се съхраня-
ва правилно, но има грешки
и пропуски във воденето

Документацията се води
правилно, но има грешки и
пропуски при съхранението
й

Правилно водене и съхранение на доку-
ментацията

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00

Критерий 1.5 - Училищен персонал – 6.00 точки

1.5.1. Наличие на
правила и/или проце-
дури при назначаване
и съкращаване на
персонала

Няма създадени Има правила и/или проце-
дури за назначаване и
съкращаване на персонал,
които не се спазват винаги

Има правила и/или процеду-
ри за назначаване и съкра-
щаване на персонал и те се
спазват

Има правила и/или процеду-
ри за назначаване и съкра-
щаване на персонал. Те се
спазват, но не са предвари-
телно оповестени

Има ясни и прозрачни правила и/или
процедури за назначаване и съкращаване
на персонал, предварително оповестени и
те се спазват

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.5.2. Откритост и
прозрачност при взе-
мане на управленски
решения

Директорът взема
еднолични решения,
без да свежда ин-
формацията до ко-
лектива

Директорът взема едно-
лични решения и запозна-
ва колектива с тях

Директорът провежда кон-
султации с председателите
на синдикалните организа-
ции, взема решения и запоз-
нава колектива с тях

Директорът провежда кон-
султации с представители на
колектива по чл.7, ал.2 от
КТ, взема решения и запоз-
нава колектива с тях

Директорът провежда консултации с
председателите на синдикалните органи-
зации и представители на колектива по
чл.7, ал.2 от КТ, взема решения и запоз-
нава колектива с тях

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.5.3. Делегиране на
права

Не се делегират Има практика, но тя рабо-
ти епизодично

Има практика, която обхва-
ща само дейности от учебно-
възпитателната работа

Има практика, която обхва-
ща дейностите от учебно-
възпитателната работа и
част от административните
дейности

Има изградена и функционираща ефек-
тивно практика, която обхваща учебните и
административните дейности

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.5.4. Критерии за
оценка труда на учи-
телите и служителите

Няма разработени
критерии

Има разработени крите-
рии, но те не се прилагат

Има разработени критерии,
но те се прилагат само при
определяне резултатите от
педагогическия труд веднъж
годишно

Има разработени критерии,
но те се прилагат при опре-
деляне резултатите от труда
само на педагогическия
персонал

Има разработени критерии и те се прила-
гат при определяне резултатите от труда
на целия щатен персонал

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.5.5. Наличие на
капацитет за оценка
на състоянието на
качеството на предла-
ганото ПОО

Няма създаден екип
за оценка качеството
на предлаганото ПОО
в училището

Създаден е екип за оценка
качеството на предлагано-
то ПОО в училището, но
той не функционира

Създаден и функциониращ е
екип за оценка качеството
на предлаганото ПОО в
училището – осигурени
данни, доказателствен мате-
риал и др., необходими за
самооценяването, които не
се съхраняват правилно

Създаден и функциониращ е
екип за оценка качеството
на предлаганото ПОО в
училището – осигурени
данни, доказателствен мате-
риал и др., необходими за
самооценяването, които се
съхраняват правилно

Създаден и функциониращ е екип за
оценка качеството на предлаганото ПОО в
училището – осигурени, обработени и
съхранени правилно данни, доказателст-
вен материал и др., необходими за самоо-
ценяването

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

1.5.6. Наличие на
политика за насърча-
ване и ресурсно под-
помагане на извънк-
ласни дейности

Няма разработена
политика

Има разработена политика
в правилника за дейността
на училището, но тя не е
работеща, поради ресурс-
но неосигуряване

Има разработена политика в
правилника за дейността на
училището, ресурсно осигу-
рена в размер до 50%

Има разработена политика в
правилника за дейността на
училището, ресурсно осигу-
рена в размер до 75%

има разработена политика в правилника
за дейността на училището, ресурсно
осигурена в размер над 75%

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
1.5.7. Качество на
административното
обслужване

Административното
обслужване е нее-
фективно, налице са
жалби, не се ползват
възможностите на
ИКТ. Служителите,
които го осъществя-
ват, са слабо компе-
тентни, неучтиви,
често груби

Административното обс-
лужване не ползва въз-
можностите на ИКТ. Слу-
жителите, които го осъ-
ществяват, са недостатъч-
но компетентни, неучтиви,
често проявяват раздраз-
нителност

Административното обслуж-
ване е достъпно, на добро
равнище, но без използване
на ИКТ. Служителите, които
го осъществяват, са компе-
тентни, вежливи, коректни

Административното обслуж-
ване е достъпно (позволява
бърз и надежден достъп до
информация), ефективно
(предлага полезни и лесни
за използване инструменти),
осъществява се и чрез час-
тично използване на раз-
лични форми на ИКТ. Слу-
жителите, които го осъщест-
вяват, са компетентни, ко-
ректни, любезни, вежливи и
приветливи

Административното обслужване е достъп-
но (позволява бърз и надежден достъп до
информация), ефективно (предлага по-
лезни и лесни за използване инструмен-
ти), осъществява се и чрез използване на
различни форми на ИКТ. Служителите,
които го осъществяват, са компетентни,
коректни, любезни, вежливи и приветливи

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

област 2 - УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

Критерий 2.1 - Индивидуална среда на ученика – 4.50 точки

Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

2.1.1. Наличие на
мерки за  адаптиране
на ученика към учи-
лищната среда

Не са предвидени
мерки. Всеки ученик
самостоятелно търси
начин за адаптиране
към училищната
среда

Предвидени са  мерки, но
учениците не са запознати
с тях и самостоятелно
търсят начин за адаптира-
не към училищната среда

Предвидени са някои  мерки,
учениците са  запознати с
тях, но не са реализирани
конкретни дейности за адап-
тирането им към училищната
среда

Предвидени са мерки и
дейности, учениците са
запознати с тях. По-голяма
част от планираните мерки и
дейности са реализирани

Предвидени са мерки и  дейности, учени-
ците са запознати с тях. Предприети и
реализирани са адекватни действия

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.1.2. Създадени въз-
можности за включ-
ване на ученика в
различни училищни
общности в зависи-
мост от неговите ин-
тереси
и потребности

Не са създадени
възможности

Създадени са възможности
(вкл. финансови) за  раз-
лични форми на извънк-
ласни дейности, в които
могат да участват до 10%
от общия брой ученици.
Учениците са информира-
ни за предлаганите в
училището извънкласни
дейности

Създадени са възможности
(вкл. финансови) за различ-
ни форми на  извънкласни
дейности, в  които могат да
участват от 11 до 15% от
общия брой ученици. Учени-
ците са информирани за
предлаганите в училището
извънкласни дейности

Създадени са възможности
(вкл. финансови) за различ-
ни форми на извънкласни
дейности, в които могат да
участват от 16 до 20% от
общия брой ученици. Учени-
ците са  информирани за
предлаганите в училището
извънкласни дейности

Създадени са възможности
(вкл. финансови) за  различни форми на
извънкласни дейности, в  които могат да
участват над 20% от общия брой ученици.
Учениците са информирани за предлага-
ните в училището извънкласни дейности



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

1.50 0 0.75 1.00 1.25 1.50
2.1.3. Осигурени ус-
ловия за интерактив-
но учене

Няма осигурени
условия

Осигурени са възможности
за ползване на мултимедия
в процеса на обучение.
Прилагане на интерактив-
ни методи, например:
ситуационни (симулация,
ролеви  игри, казуси и
др.); опитни (проекти,
експерименти); дискусион-
ни (дебати, беседи, диску-
сии). Докладвани и обсъ-
дени на заседание на
педагогическия съвет,
методическо обединение

Осигурени са възможности
за ползване на мултимедия
във всички кабинети. Прила-
гане на интерактивни мето-
ди, например: ситуационни
(симулация, ролеви игри,
казуси и др.); опитни (про-
екти, експерименти); диску-
сионни (дебати, беседи,
дискусии).
Докладвани и обсъдени на
заседание на педагогическия
съвет, методическо обеди-
нение

Осигурени са  възможности
за ползване на мултимедия
във всички кабинети. Осигу-
рени интерактивни дъски и
интернет. Прилагане на
интерактивни методи, нап-
ример: ситуационни (симу-
лация, ролеви игри, казуси и
др.); опитни (проекти, екс-
перименти); дискусионни (
дебати, беседи, дискусии).
Докладвани и обсъдени на
заседание на педагогическия
съвет, методическо обеди-
нение

Осигурени са възможности за ползване на
мултимедия във всички кабинети, осигу-
рени интерактивни дъски и интернет и
друг подходящ софтуер. Прилагане на
интерактивни методи, например: ситуа-
ционни (симулация, ролеви игри, казуси и
др.); опитни (проекти, експерименти);
дискусионни (дебати, беседи, дискусии).
Докладвани и обсъдени на заседание на
педагогическия съвет, методическо  обе-
динение

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00

Критерий 2.2 - Училището като социално място – 6.50 точки

2.2.1. Създадени са
условия за интегри-
ране на ученици със
СОП

Липсват Частично осигурена функ-
ционираща подкрепяща
среда, вкл. екип за комп-
лексно психолого-
педагогическо оценяване,
при необходимост разра-
ботени индивидуални
учебни планове

Осигурена функционираща
подкрепяща среда, вкл. екип
за комплексно психолого-
педагогическо оценяване,
при необходимост разрабо-
тени индивидуални учебни
планове

Осигурена функционираща
подкрепяща среда,вкл. екип
за комплексно психолого-
педагогическо оценяване,
при необходимост разрабо-
тени индивидуални учебни
планове, предоставени
дидактически материали и
помагала на ангажираните
учители

Осигурена функционираща подкрепяща
среда, вкл. екип за комплексно психоло-
го-педагогическо оценяване, при необхо-
димост разработени индивидуални учебни
планове, специални учебно-технически
средства и апаратура, предоставени
дидактически материали и помагала на
ангажираните учители. Проведено квали-
фикационно обучение на ангажираните
учители, осигурени възможности за пер-
манентност на обучението

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.2.2. Създадени ус-
ловия за интегриране
на обучавани възрас-
тни в неравностойно
положение

Липсват Частично осигурена функ-
ционираща подкрепяща
среда вкл.екип за комп-
лексно психолого-
педагогическо оценяване,
при необходимост разра-
ботване на индивидуални
учебни планове

Осигурена функционираща
подкрепяща среда, вкл. екип
за комплексно психолого-
педагогическо оценяване,
при необходимост разработ-
ване на индивидуални учеб-
ни планове

Осигурена функционираща
подкрепяща среда,вкл. екип
за комплексно психолого-
педагогическо оценява-
не,при необходимост разра-
ботване на индивидуални
учебни планове,специални
учебно-технически средства
и апаратура, предоставяне
на дидактически материали
и помагала на ангажираните
учители. Проведено еднок-
ратно квалификационно
обучение на ангажираните

Осигурена функционираща подкрепяща
среда, вкл. екип за комплексно психоло-
го-педагогическо оценяване, при необхо-
димост разработване на индивидуални
учебни планове, специални учебно-
технически средства и апаратура, предос-
тавяне на дидактически материали и
помагала на ангажираните учители. Про-
ведено квалификационно обучение на
ангажираните учители, осигурени въз-
можности за перманентност на обучение



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

учители
0.50 0 0.15 0.25 0.35 0.50

2.2.3. Предприети
мерки за социализи-
ране на ученици,за
които българския
език не е майчин

Няма разработени
мерки и дейности за
тяхното осъществя-
ване. Няма осигурени
ресурси

Има разработени мерки, но
не са предвидени дейности
към тях. Не са осигурени
ресурси

Има разработени мерки и
дейности, но те се прилагат
частично. Осигурени са само
част от необходимите ресур-
си

Има разработени мерки и са
осъществени дейности за
тяхното изпълнение, но не
всички необходими ресурси
са осигурени

Има разработени мерки и са осъществени
дейности за тяхното изпълнение, осигу-
рени са всички необходими ресурси

0.50 0 0.15 0.25 0.35 0.50
2.2.4. Предприети
мерки за социализи-
ране на курсисти
(обучавани възраст-
ни), за които българс-
кият език не е майчин

Няма разработени
мерки и дейности за
тяхното осъществя-
ване. Няма осигурени
ресурси

Има разработени мерки, но
не са предвидени дейности
към тях. Не са осигурени
ресурси

Има разработени мерки и
дейности, но те се прилагат
частично. Осигурени са
някои от необходимите
ресурси

Има разработени мерки и се
осъществяват дейности за
тяхното изпълнение, но не
всички необходими ресурси
са осигурени

Има разработени мерки и се осъществя-
ват дейности за тяхното изпълнение,
осигурени са всички необходими ресурси

0.50 0 0.15 0.25 0.35 0.50
2.2.5. Наличие на
правила за разреша-
ване на възникнали
конфликти

Няма разписани
правила

Предвидени са правила за
разрешаване на възникна-
ли конфликти: ученик-
ученик

Предвидени са правила за
разрешаване на възникнали
конфликти: ученик-ученик;
учител-ученик

Предвидени са правила за
разрешаване на възникнали
конфликти: ученик-ученик;
учител-ученик; ученик-
служител

Предвидени са правила за разрешаване
на възникнали конфликти: ученик-ученик;
учител-ученик; ученик-служител; учител-
учител; учител-служител

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.2.6. Дейности за
превенция и разре-
шаване на конфликти

Липсват такива дей-
ности

Предвидени са дейности,
но те се провеждат епизо-
дично

Предвидени са дейности,
провеждат се индивидуални
срещи и групова работа с
проблемни ученици; анкети;
беседи, филми; работа с
родители

Предвидени са дейности и се
провеждат индивидуални
срещи и групова работа с
проблемни ученици; анкети;
беседи, филми; работа с
родители; работа с учени-
ческия съвет

Предвидени са дейности и се провеждат
индивидуални срещи и групова работа с
проблемни ученици; анкети; медиация;
съвместни действия с ученическия съвет;
беседи, филми; работа с родители, орга-
низиране на срещи с представители на
държавни институции и на неправителст-
вени организации; работа с ученическия
съвет

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.2.7. Наличие на
начини и средства за
разпространяване на
информация, свърза-
на с дейността на
училището

Липсват Издаване на информаци-
онни, рекламни, и други
видове табла в сградата на
училището

Издаване на информацион-
ни, рекламни и други видове
табла в сграда на училище-
то, училищен вестник, рек-
ламни материали и други,
свързани с дейността на
училището

Издаване на информацион-
ни, рекламни и други видове
табла в сградата на учили-
щето, училищен вестник,
рекламни материали, елект-
ронни информационни сред-
ства в сградата на училище-
то, свързани с дейността на
училището

Многообразие на прилаганите начини и
средства-издаване на училищен вестник,
училищно радио и/или телевизия, елект-
ронни средства, брошури, рекламни мате-
риали и други инициативи, свързани с
дейността на училището

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.2.8. Наличие на
училищен сайт с акту-
ална информация

Липсва училищен
сайт

Наличие на статичен учи-
лищен сайт

Поддържа динамичен учи-
лищен сайт за учебната
година

Поддържа динамичен учи-
лищен сайт за учебната
година и архивира предход-
ните

Поддържа динамичен училищен сайт за
учебната година и архивира преходните,
поддържа и опции за обучение и оценя-
ване онлайн

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

Критерий 2.3 - Материално – техническа база – 9.00 точки

2.3.1. Осигурена дос-
тъпна архитектурна
среда спрямо необхо-
димите потребности

Не е осигурена Обособени рампи към
входовете

Обособени рампи към входо-
вете;  адаптирано санитарно
помещение за специални
потребности на ползващите
ги

Обособени рампи към входо-
вете; асансьори / ресурсен
кабинет/; адаптирано сани-
тарно помещение за специ-
ални потребности на полз-
ващите ги

Обособени рампи към входовете; асан-
сьори; адаптирано санитарно помещение
за специални потребности на ползващите
ги; ресурсен кабинет

0.50 0 0.15 0.25 0.35 0.50
2.3.2. Наличие на
пропускателен ре-
жим, ориентири за
ученици, родители и
други външни лица

Липсва Налични са: пропускателен
и информационен пункт;
указателни знаци и табла

Налични са: пропускателен и
информационен пункт;
камери за наблюдение в
класни стаи, СОТ; указател-
ни знаци и табла

Налични са: пропускателен
и информационен пункт;
камери за наблюдение в
коридори и класни стаи,
СОТ; охранител/и;  указа-
телни знаци и табла; про-
пуск за родители и външни
лица

Налични са: пропускателен и информаци-
онен пункт;  камери за наблюдение в
коридори и класни стаи и двор; СОТ;
охранител/и;  указателни знаци и табла;
баджове; пропуск за родители и външни
лица

0.50 0 0.15 0.25 0.35 0.50
2.3.3. Относителен
брой (в %) на класни-
те стаи, поддържани и
оборудвани с необхо-
димия инвентар
спрямо общият брой
клас стаи

Над 50% от класните
стаи не са ремонти-
рани в последните 5
години, не са обо-
рудвани с достатъчен
брой учебна мебел,
същата е физически
остаряла, неподдър-
жана

До 50% от  класните стаи
не са ремонтирани в пос-
ледните 5 години, всички
класни стаи са оборудвани
с достатъчен брой учебна
мебел, същата е в задово-
лително състояние

До 40% от  класните стаи не
са ремонтирани в последни-
те 5 години, всички класни
стаи са оборудвани с доста-
тъчен брой учебна мебел,
същата е в   добро състояние

До 30% от класните стаи не
са ремонтирани в последни-
те 5 години, всички класни
стаи са оборудвани с  доста-
тъчен брой учебна мебел,
същата е в много добро
състояние

До 20% от  класните стаи не са ремонти-
рани в последните 5 години, всички клас-
ни стаи са оборудвани с достатъчен брой
учебна мебел, същата е в много добро
състояние

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.3.4. Наличие на
кабинети за професи-
онално обучение

Не са обособени Занятията поне по 5 % от
професионална подготовка
се провеждат в обособени
кабинети с необходимото
оборудване

Занятията поне по 10 % от
професионална подготовка
се провеждат в обособени
кабинети с необходимото
оборудване

Занятията поне по 25 % от
професионална подготовка
се провеждат в обособени
кабинети с необходимото
оборудване

Занятията поне по 50 % от професионал-
на подготовка се провеждат в обособени
кабинети с необходимото оборудване

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.3.5. Наличие на
съвременно оборуд-
вани учебни работил-
ници / лаборатории /
УТФ

Има учебни работил-
ници / лаборатории /
УТФ, но не по всички
изучавани професии
/ специалности.
Наличните са обо-
рудвани с морално и
физически остаряла,
често повреждаща се

Има учебни работилници /
лаборатории / УТФ, по
всички изучавани профе-
сии / специалности. На-
личните са оборудвани с
морално и физически
остаряла, често повреж-
даща се техника

Има учебни работилници /
лаборатории / УТФ, по всич-
ки изучавани професии /
специалности оборудвани с
морално остаряла, но рабо-
теща техника, рядко използ-
вана в реалния бизнес

Има учебни работилници /
лаборатории / УТФ, по всич-
ки изучавани професии /
специалности оборудвани с
работеща, използвана и в
голяма част от реалния
бизнес техника

Има учебни работилници / лаборатории /
УТФ, по всички изучавани професии /
специалности оборудвани с работеща,
използвана и в голяма част от  реалния
бизнес техника. Поне една от учебните
работилници е оборудвана със съвремен-
на, работеща техника, използвана и от
водещи фирми в бранша.



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

техника
1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

2.3.6. Осигуреност с
материали и консума-
тиви за общообразо-
вателна подготовка

Осигуреност до 20 %
от необходимото по
учебните програми

Осигуреност от 21 до 40 %
от необходимото по учеб-
ните програми

Осигуреност от 41 до 60 %
от необходимото по учебни-
те програми

Осигуреност от 61 до 80 %
от необходимото по учебни-
те програми

Осигуреност над 81 % от необходимото
по учебните програми

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.3.7. Осигуреност с
материали и консума-
тиви за професионал-
на подготовка

Осигуреност до 20 %
от необходимото по
учебните програми в
рамките на делеги-
рания бюджет

Осигуреност до 40 % от
необходимото по учебните
програми в рамките на
делегирания бюджет

Осигуреност до 60 % от
необходимото по учебните
програми в рамките на деле-
гирания бюджет

Осигуреност до 80 % от
необходимото по учебните
програми в рамките на деле-
гирания бюджет

Осигуреност над 81 % от необходимото
по учебните програми в рамките на деле-
гирания бюджет

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.3.8. Достъпни за
всички ученици и по
всяко време на учеб-
ния ден библиотека и
интернет

Липсват и двете Има осигурен достъп до
библиотека само в опреде-
лени часове на учебния
ден, библиотеката е с
морално и физически
остарял фонд. Няма ин-
тернет достъп на терито-
рията на  училището

Има осигурен постоянен
достъп до библиотека през
учебната седмица, библио-
теката е с ежегодно обновя-
ван фонд. Няма интернет
достъп на територията на
училището.

Има осигурен постоянен
достъп до библиотека през
учебната седмица, библио-
теката е с ежегодно обновя-
ван фонд. Осигурен е огра-
ничен интернет достъп

Има осигурен постоянен достъп до библи-
отека през учебната седмица, библиоте-
ката е  с ежегодно обновяван фонд. Оси-
гурен е неограничен интернет достъп

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
2.3.9. Функционално
място на ученика  в
класната стая
/кабинета/ работил-
ницата/ физкултур-
ния салон – наличие
на регламентирани
отговорности за реда
и честотата на работ-
ното място и спазва-
нето им. Опазване на
интериора и екстери-
ора на училището.

Няма регламентира-
ни отговорности за
опазване реда и
чистотата на работ-
ното място на учени-
ка

Има регламентирани отго-
ворности за опазване реда
и чистотата на работното
място на ученика, но те не
се спазват - има надрас-
кани и/или наранени чино-
ве, както и стените в клас-
ните стаи /кабинетите и
коридорите /тоалетните,
работилниците са мръсни
и с разхвърляни отпадъци,
училищният двор – с раз-
лични отпадъци след края
на учебния ден

Има регламентирани отго-
ворности за опазване реда и
чистотата на работното
място на ученика, но те  се
спазват само в зоните, в
които има  видео наблюде-
ние, училищният двор с
различни отпадъци след
края на учебния ден

Има регламентирани отго-
ворности за опазване реда и
чистотата на работното
място на ученика и те се
спазват. Интериорът и екс-
териорът на училището е в
задоволително хигиенно
състояние, само на някои
места след края на учебния
ден има разхвърляни отпа-
дъци

Има регламентирани отговорности за
опазване реда и  чистотата на работното
място на ученика и те се спазват, интери-
орът и екстериорът на  училището е в
много добро хигиенно състояние след
края на учебния ден

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

2.3.10. Функционално
място на учителя –
осигурен постоянен
достъп до интернет и
до актуална научна и
педагогическа лите-
ратура

За всеки учител е
осигурено работно
място в учителската
стая. Създадени са
условия за една от
двете възможности -
за интернет достъп
чрез налични някол-
ко компютъра или
достъп до актуална
научна и педагоги-
ческа литература

За всеки учител е осигуре-
но работно място в учи-
телската стая, в която има
достъп до интернет чрез
налични няколко компютъ-
ра, и до актуална научна и
педагогическа литература

До 30% от учителите имат
осигурено работно място в
кабинет /хранилище, а за
всички останали – в учител-
ската стая, в която има
достъп до интернет чрез
налични няколко компютъра,
и до  актуална научна и
педагогическа литература

До 50% от учителите имат
осигурено работно място в
кабинет /хранилище, а оста-
налите – учителската стая.
За учителите са създадени
възможности за интернет
достъп в учителската стая,
библиотека и компютърните
зали. В учителската стая
/библиотека има налична
актуална научна и педагоги-
ческа литература

Над 50% от учителите имат осигурено
работно място в кабинет/хранилище, а
останалите – учителската стая. създадени
са възможности за неограничен интернет
достъп на територията на училището. В
учителската стая /библиотека има налич-
на актуална научна и педагогическа лите-
ратура

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

област 3 - ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

Критерий 3.1 - Учебна дейност – 10.00 точки

Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична
3.1.1. Подготовки и
планиране на уроците

До 10% от учителите
имат достатъчни
умения за планиране
на урока и/или не
разбират необходи-
мостта да извършват
промени в плановете
си, за да посрещнат
нуждите на групи
или отделни ученици
(изоставащи – нап-
реднали)

От 11 до 30% от учителите
имат достатъчни умения
при планиране на урока,
и/или не разбират необхо-
димостта да извършат
промени в плановете си,
за да посрещнат нуждите
на групи или отделни
ученици (изоставащи –
напреднали)

От 31 до 60% от учителите
имат достатъчни умения при
планиране на урока, проявя-
ват гъвкавост и разбират
необходимостта от промени
в плановете за посрещане на
нуждите на групи или от-
делни ученици (изоставащи
– напреднали)

От 61 до 80% от  учителите
имат достатъчни умения при
планиране на урока, проявя-
ват гъвкавост и творчество и
разбират необходимостта от
промени в плановете за
посрещане на нуждите на
групи или отделни ученици
(изоставащи – напреднали)

Над 80%  учителите имат достатъчни
умения при планиране на урока, проявя-
ват гъвкавост и творчество и разбират
необходимостта от промени в плановете
за посрещане на нуждите на групи или
отделни ученици (изоставащи – напред-
нали)

4.00 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00
3.1.2. Структурата на
урока е ясна за уче-
ниците и установена
от проведен педаго-
гически контрол

До 10% от посетени-
те уроци са със
структура на урока,
която частично отго-
варя на целите му.
Не се осъществява
обратна връзка с
учениците и те не
участват ефективно в
учебния процес

От 11-30% от посетените
уроци са със структура на
урока която частично
отговаря на целите му.
Обратната връзка с учени-
ците е формална и непъл-
ноценна

От 31 до 60% от посетените
уроци имат разбираема и
достъпна структура, адек-
ватна на целите на урока и
съобразена с възможностите
на учениците. Правят се
обобщения по време на
урока и се търси обратна
връзка

От 61 до 80% от посетените
уроци имат разбираема и
достъпна структура, адек-
ватна на целите на урока и
съобразена с възможности-
те на учениците. На всеки
етап от урока се обобщават
ученическите разсъждения,
търси се обратна връзка,
която определя последва-
щата стратегия и конструк-

Над 80% от посетените уроци имат раз-
бираема и достъпна структура, адекватна
на целите на урока и съобразена с въз-
можностите на учениците. На всеки етап
от урока се обобщават ученическите
разсъждения, търси се обратна връзка,
която определя последващата стратегия и
конструкция на изложението при възмож-
ност учениците се включват в преподава-
нето на новия урок



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

ция на изложението
3.00 0.20 1.50 2.00 2.50 3.00

3.1.3. Планиране и
използване на ИКТ в
урока

До 10% от учители-
те са наясно кога е
подходящо използ-
ването на ИКТ в
урочната дейност,
правилно планират
и използват ИКТ

От 11 до 29% от учители-
те са наясно кога е под-
ходящо използването на
ИКТ в учебната дейност,
правилно планират и
използват ИКТ

От 30 до 59% от учителите
са наясно кога е подходящо
използването на ИКТ в
учебната дейност, правилно
планират и използват ИКТ

От 60 до 80% от учителите
са наясно кога е подходящо
използването на ИКТ в
учебната дейност, правилно
планират и използват ИКТ

Над 80% от учителите са наясно кога е
подходящо използването на ИКТ в учеб-
ната дейност, правилно планират и
използват ИКТ

3.00 0.20 1.50 2.00 2.50 3.00

Критерий 3.2 - Оценяване и самооценяване – 5.00 точки

3.2.1. Използване на
разнообразни форми
за проверка и оценка
на ученици и курсисти

До 10 % от учители-
те използват разно-
образни форми за
проверка и оценка на
учениците

От 11 до 30 % от учители-
те използват разнообразни
форми за проверка и
оценка на учениците

От 31 до 60 % от учителите
използват разнообразни
форми за проверка и оценка
на учениците

От 61 до 80 % от учителите
използват разнообразни
форми за проверка и оценка
на учениците

Повече от 80 % от учителите използват
разнообразни форми за проверка и оцен-
ка на учениците

1.00 0.20 0.25 0.50 0.75 1.00
3.2.2. Критерии за
оценяване – известни
на учениците
/курсистите

До 10 % от учители-
те имат ясно и точно
формулирани крите-
рии за оценяване на
знанията и уменията
на учениците. Уче-
ниците са запознати
с критериите

От 11 до 30 % от учители-
те имат ясно и точно фор-
мулирани критерии за
оценяване на знанията и
уменията на учениците.
Учениците са запознати с
критериите

От 31 до 60 % % от учите-
лите имат ясно и точно
формулирани критерии за
оценяване на знанията и
уменията на учениците.
Учениците са запознати с
критериите

От 61 до 80 % от учителите
имат ясно и точно формули-
рани критерии за оценяване
на знанията и уменията на
учениците. Учениците са
запознати с критериите

Повече от 80 % от учителите имат ясно и
точно формулирани критерии за оценява-
не на знанията и уменията на учениците.
Учениците са запознати с критериите

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
3.2.3. Обсег на изпол-
зването на ИКТ при
оценяване по учебни
предмети от профе-
сионалната подготов-
ка

Няма създадени
възможности за
онлайн оценяване

Създадени са възможности
за онлайн оценяване на
знанията на учениците до
30% от учебните предмети
/модули

Създадени са възможности
за онлайн оценяване на
знанията на учениците от 31
до 60 % от учебните пред-
мети /модули

Създадени са възможности
за онлайн оценяване на
знанията на учениците от 61
до 80 % от учебните пред-
мети /модули

Създадени са възможности за онлайн
оценяване на знанията на учениците по
повече от 80 % от учебните предме-
ти/модули

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
3.2.4. Ритмичност на
оценяването

До 10% от учителите
оценяват ритмично
постиженията на
учениците, в съот-
ветствие с Наредба
3, проверяват пре-
цизно писмените
работи на учениците,
отстраняват грешки-
те, оценяват ги и

От 11 до 30% от учителите
оценяват ритмично пости-
женията на учениците, в
съответствие с Наредба 3,
проверяват прецизно
писмените работи на уче-
ниците, отстраняват греш-
ките, оценяват ги и поста-
вят аргументирана рецен-
зия. Съхраняват входно и

От 31 до 60% от учителите
оценяват ритмично пости-
женията на учениците, в
съответствие с Наредба 3,
проверяват прецизно писме-
ните работи на учениците,
отстраняват грешките, оце-
няват ги и поставят аргумен-
тирана рецензия. Съхраня-
ват входно и изходно ниво

От  61 до 80% от учителите
оценяват ритмично пости-
женията на учениците, в
съответствие с Наредба 3,
проверяват прецизно писме-
ните работи на учениците,
отстраняват грешките, оце-
няват ги и поставят аргумен-
тирана рецензия. Съхраня-
ват входно и изходно ниво

Повече от 80% от учителите
оценяват ритмично постиженията на
учениците, в съответствие с Наредба 3,
проверяват прецизно писмените работи
на учениците, отстраняват грешките,
оценяват ги и поставят аргументирана
рецензия. Съхраняват входно и изходно
ниво до края на учебната година



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

поставят аргументи-
рана рецензия. Съх-
раняват входно и
изходно ниво до края
на учебната година

изходно ниво до края на
учебната година

до края на учебната година до края на учебната година

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
3.2.5. Изградени уме-
ния у учениците за
самооценяване по
практическо обучение

До 10% от учениците
могат  да оценяват
работата си

От 11 до 30% от учениците
могат да оценяват работа-
та си

От 31 до 60% от учениците
могат да оценяват работата
си

От 61 до 80% от учениците
могат да оценяват работата
си

Над 80% от учениците могат да оценяват
работата си

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
3.2.6. Изградени уме-
ния у учителите за
самооценяване

До 10% от учителите
могат да се самооце-
няват и да формули-
рат мерки за пови-
шаване качеството
на труда си

От 11 до 30% от учителите
могат да се самооценяват
и да формулират мерки за
повишаване качеството на
труда си

От 31 до 60% от учителите
могат да се самооценяват  и
да формулират мерки за
повишаване качеството на
труда си

От 61 до 80% от учителите
могат да се самооценяват  и
да формулират мерки за
повишаване качеството на
труда си

Повече от 80% от учителите могат да се
самооценяват и да формулират мерки за
повишаване качеството на труда си

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Критерий 3.3 - Взаимоотношения ученик - учител; ученик - ученик – 5.00 точки

3.3.1. Изградени вза-
имоотношения на
партньорство между
учителите и ученици-
те

Не са изградени
взаимоотношения на
партньорство с уче-
ниците. Поне веднъж
месечно има необхо-
димост за разреша-
ване на конфликт
учител - ученик

Взаимоотношенията между
учител – ученик са на
формална основа. Само до
30% от учителите могат да
управляват поведението
на учениците, да изграж-
дат ясна и позитивна
рамка за реда в класната
стая в съответствие с
правилника за дейността
на училището

От 31 до 60 % от учителите
могат да управляват поведе-
нието на учениците, да
изграждат ясна и позитивна
рамка за реда в класната
стая в съответствие с пра-
вилника за дейността на
училището

От 61 до 80 % от учителите
могат да управляват поведе-
нието на учениците, да
изграждат ясна и позитивна
рамка за реда в класната
стая в съответствие с пра-
вилника за дейността на
училището

Повече от 80 % от учителите могат да
управляват поведението на учениците, да
изграждат ясна и позитивна рамка за
реда в класната стая в съответствие с
правилника за дейността на училището

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
3.3.2. Умения за рабо-
та в екип в паралел-
ката

В по-голяма част от
паралелките учени-
ците нямат изграде-
ни умения за работа
в екип и там не се
използва екипна
работа в часовете.
Само в до 30% от
паралелките учени-
ците имат изградени
умения за работа в
екип

В 31 до 60% от паралелки-
те учениците имат изгра-
дени умения за работа в
екип. При поставяне на
задачи за екипна работа се
организират бързо и рабо-
тата им е ефективна, като
по-голямата част от уче-
ниците проявяват способ-
ностите си

В 61 до 80% от паралелките
учениците имат изградени
умения за работа в екип.
При поставяне на задачи за
екипна работа се организи-
рат бързо и работата им е
ефективна, като по-голямата
част от учениците проявяват
способностите си

В 81 до 90% от паралелките
учениците имат изградени
умения за работа в екип.
При поставяне на задачи за
екипна работа се организи-
рат бързо и работата им е
ефективна, като по-голямата
част от учениците проявяват
способностите си

В повече от 90% от паралелките учени-
ците имат изградени умения за работа в
екип. При поставяне на задачи за екипна
работа се организират бързо и работата
им е ефективна, като по-голямата част от
учениците проявяват способностите си

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

3.3.3. Установена от
учителя позитивна
атмосфера в паралел-
ките

Само до 30% от
учителите умеят да
изслушват ученици-
те, дават им възмож-
ност да изказват
различни мнения.
Правят опити за
изискване на по-
високи постижения,
но за определени
ученици. При оста-
налите учители
контактът между тях
и учениците е нало-
жен и еднопосочен.
Не поощряват прояви
на активност и изла-
гане на идеи от
учениците. Нямат
изисквания за пос-
тижения. В техните
часове липсва ат-
мосфера на диалог и
сътрудничество

От 31 до 60% от учителите
умеят да изслушват учени-
ците, дават им възможност
да изказват различни
мнения. Правят опити за
изискване на по-високи
постижения, но за опреде-
лени ученици. При другите
учители е налице желание
за създаване на контакт
между учителя и ученици-
те, но активността е слаба.
Работят с много малка
група ученици

От 61 до 80% от учителите
умеят да изслушват учени-
ците, дават им възможност
да изказват различни мне-
ния. При тези учители кон-
тактът между тях и ученици-
те е взаимен и двупосочен.
Опитват се да работят с по-
голяма част от учениците от
класа, а не само с определе-
ни ученици. Внушават поло-
жителна емоция

От 81 до 90% от учителите
умеят да изслушват учени-
ците, дават им възможност
да изказват различни мне-
ния. При тези учители кон-
тактът между тях и ученици-
те е взаимен и двупосочен.
Работят с почти всички
ученици от класа, а не само
с определени ученици. Имат
сравнително високи изиск-
вания за постижения. Вну-
шават положителна емоция

Повече от 90% от учителите умеят да
изслушват учениците, дават им възмож-
ност да изказват различни мнения. При
тези учители контактът между тях и уче-
ниците е взаимен и двупосочен. Работят с
почти всички ученици от класа, а не само
с определени ученици. Имат сравнително
високи изисквания за постижения. Вну-
шават положителна емоция

2.00 0.10 0.50 1.00 1.50 2.00

Критерий 3.4 - Резултати от обучението – 10.00 точки

3.4.1. Относителен дял
(в процент) на
отпадналите от обучение
по програми за ПОО към
броя на постъпилите в
началото на обучение

Над 5% От 4.01-5% От 3.01-4% От 2.01-3% От 0-2%

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
3.4.2. Относителен дял
(в процент) на успешно
завършилите (и
получили документ)
ученици със СОП към
започналите обучение по
програма за ПОО

До 39% От 40-59% От 60-79% От 80-89% От 90-100%

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

3.4.3. Процент на успеш-
но завършилите обучае-
ми възрастни лица в
неравностойно положе-
ние, спрямо тези, започ-
нали обучение по прог-
рами за ПОО

До 39% От 40-59% От 60-79% От 80-89% От 90-100%

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
3.4.4. Относителен дял
(в %) на учениците,
успешно положили двата
държавни зрелостни
изпита към допуснатите
до зрелостни изпити

До 39 % От 40-59 % От 60-79 % От 80-89% От 90-100 %

1.50 0.20 0.40 0.50 1.00 1.50
3.4.5. Относителен дял
(в %) на учениците,
успешно положили двата
държавни квалификаци-
онни изпита към допус-
натите

До 39 % От 40-59 % От 60-79 % От 80-89% От 90-100 %

1.50 0.20 0.40 0.50 1.00 1.50
3.4.6. Относителен дял
(в %) на курсистите
(обучаваните възрастни)
успешно положили двата
държавни квалификаци-
онни изпита към допус-
натите

До 39% От 40-59% От 60-79% От 80-89% От 90-100%

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
3.4.7. Относителен дял
(в %) на учениците на
поправителен изпит към
общия брой ученици

Над 5 % От 4.01-5 % От 3.01-4 % От 2.01-3 % От 0-2 %

1.50 0.20 0.40 0.50 1.00 1.50
3.4.8. Относителен дял
(в %) на повтарящите
ученици към общия брой
ученици

Над 5 % От 4.01-5 % От 3.01-4 % От 2.01-3 % От 0-2 %

1.50 0.20 0.40 0.50 1.00 1.50
3.4.9. Относителен дял
(в %) на отпадналите по
различни причини от
обучение по програми за
ПОО ученици към броя
на учениците за учебна

Над 5 % От 4.01-5 % От 3.01-4 % От 2.01-3 % От 0-2 %



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

година
1.50 0.20 0.40 0.50 1.00 1.50

3.4.10. Относителен дял
(в %) на отпадналите от
обучение по програми за
ПОО курсисти
(обучавани възрастни)
към общия им брой в
училището

Над 5 % От 4.01-5 % От 3.01-4 % От 2.01-3 % От 0-2 %

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Критерий 3.5 - Надграждане на знания и умения – 5.00 точки

3.5.1. Резултати от
участието на ученици
в състезания, олим-
пиади, конкурси и др.

Няма ученици,  же-
лаещи да участват в
училищни кръгове на
състезания, олимпи-
ади, конкурси и др.

Има желаещи ученици за
включване в училищни
кръгове на състезания,
олимпиади, конкурси и др.,
но от явилите се няма
класирани за следващ
кръг.

Има поне един класиран
ученик или отбор за регио-
нален кръг на състезание,
олимпиада, конкурс и др.

Има повече от един класи-
ран ученик или отбор за
национален кръг на състеза-
ние, олимпиада, конкурс и
др.

Има поне един класиран ученик или отбор
на призово място на национален кръг на
състезание, олимпиада, конкурс и др.

2.50 0 1.00 1.50 2.00 2.50
3.5.2. Изградени еки-
пи за работа по про-
екти

Няма изграден екип
за работа по проекти

Има изграден един екип за
работа по проекти, но той
не е разработил проект

Има изграден екип за работа
по проекти и програми –
национални и европейски, и
той е разработил поне един
проект за годината

Има изградени два екипа за
работа по проекти и програ-
ми – национални и евро-
пейски, и те са разработили
поне по един проект всеки

Има изградени повече от два екипа за
работа по проекти и програми – нацио-
нални и европейски, и те са разработили
поне по един проект

2.50 0 1.00 1.50 2.00 2.50

Критерий 3.6 - Педагогически постижения – 5.00 точки

3.6.1. Относителен
дял на учителите с
придобита следдип-
ломна квалификация
спрямо броя на зая-
вилите такава .

0 - 39% 40 – 59% 60 -79% 80 – 90% 91 – 100%

2.50 0.5 1.00 1.50 2.00 2.50
3.6.2. Брой учители,
подготвили ученици-
призьори на състеза-
ния, олимпиади и др.

Няма 1 2 3 Над 3

2.50 0 1.00 1.50 2.00 2.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

област 4 - УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки

Критерий 4.1 - Партньорство между преките участници в училищното образование – 7.50 точки

Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична
4.1.1. Създадени ме-
тодически обедине-
ния

Няма създадени
методически обеди-
нения

Създадени са методически
обединения, но те не са
реализирали дейност

Създадени са методически
обединения, изработени са
планове за действие, но те
действат епизодично

Създадени са методически
обединения, изработени са
планове за действие, които
се изпълняват. В методичес-
ките обединения е установе-
на делова и хуманна атмос-
фера на откритост и глас-
ност при постигане на успе-
хи и неуспехи, трудности и
проблеми. Осъществяват се
междупредметни връзки,
като се предлагат форми и
методи за осъществяване на
индивидуална и групова
работа по съответните
предмети. Използване на
ИКТ в обучението,за моти-
виране на учениците за
активно учене и повишаване
на техните компетенции

Създадени са методически обединения,
изработени са планове за действие, които
се изпълняват. В методическите обедине-
ния е установена делова и хуманна ат-
мосфера на откритост и гласност при
постигане на успехи и неуспехи, труднос-
ти и проблеми. Осъществяват се междуп-
редметни връзки, като се предлагат фор-
ми и методи за осъществяване на индиви-
дуална и групова работа по съответните
предмети. Използване на ИКТ в обучение-
то, за мотивиране на учениците за актив-
но учене и повишаване на техните компе-
тенции. Осъществява се партньорство
между методическите  обединения

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
4.1.2. Създадени ус-
ловия за подкрепа на
млади учители (ако
има такива)

Не са планирани и не
се изпълняват дей-
ности

В годишния план на учи-
лището са планирани
дейности за подпомагане
развитието на младите
учители, но такива не са
реализирани

В годишния план на учили-
щето не са планирани дей-
ности за подпомагане разви-
тието на младите учители,
но се оказва методическа
помощ от отделни учители

В годишния план на учили-
щето са планирани дейности
за подпомагане развитието
на младите учители, но те я
получават от методическото
обединение или администра-
тивно ръководство

В годишния план на училището са плани-
рани дейности за подпомагане развитието
на младите учители. Всички млади учите-
ли при желание, могат да получат мето-
дическа помощ и подкрепа от методичес-
кото обединение, в което са включени и
от ръководството на гимназията

0.50 0 0.25 0.30 0.40 0.50
4.1.3. Включване на
учителите в управле-
нието на промените в
училището

Не са създадени
условия и учителите
не се  включват в
управление на про-
мените в училището

Създадени са условия, но
само до 5% от учителите
се включват в управление
на промените в училището

Създадени са условия и от 5
- 9% от учителите се включ-
ват в управление на проме-
ните в училището

Създадени са условия и от
10-19% от учителите се
включват в управление на
промените на училището

Създадени са условия и над 20% от учи-
телите се включват в управление на
промените в училището

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

4.1.4. Партньорство
на училищното ръко-
водство с методичес-
ките обединения,
училищното настоя-
телство и екипа на
ученическото самоуп-
равление. Партньорс-
тво между отделните
структури.

Не се реализира
партньорство с мето-
дическите обедине-
ния, училищното
настоятелство и
екипа на ученическо-
то самоуправление

Реализира се партньорство
само с някои от методи-
ческите обединения или с
училищното настоятелст-
во, или с екипа на учени-
ческото самоуправление.
Не се осъществява парт-
ньорство между отделните
структури

Партньорството на ръковод-
ството на гимназията с
методическите обединения,
училищното настоятелство и
екипа на ученическото само-
управление е епизодично.
Не се осъществява парт-
ньорство между отделните
структури

Партньорството на ръковод-
ството на гимназията с
методическите обединения,
училищното настоятелство и
екипа на ученическото само-
управление е перманентно,
но партньорството м/у от-
делните структури не се
осъществява или се осъщес-
твява епизодично.

Партньорството на ръководството на
гимназията с методическите обединения,
училищното настоятелство и екипа на
ученическото самоуправление е перма-
нентно, налице е и партньорството между
отделните структури

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
4.1.5. Средната посе-
щаемост на родители
на родителска среща -
годишно

От 5% до 10% От 11% до 20% От 21%до 40% От 41 до 60% Над 60%

0.50 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
4.1.6. Удовлетворе-
ност на родителите по
конкретни въпроси –
проучвания чрез ан-
кети, интервюта и др.

Няма проведено
проучване

Проведени са анкети с до
30% от родителите на
ученици в гимназията. Над
50% от анкетираните
родители са удовлетворе-
ни от дейността на гимна-
зията

Проведени са анкети с до
50% от родителите на уче-
ниците в гимназията. Над
50% от анкетираните роди-
тели са удовлетворени от
дейността на гимназията

Проведени са анкети с до
60%  от родителите на
учениците в гимназията. Над
50% от анкетираните роди-
тели са удовлетворени от
дейността на гимназията

Проведени са анкети с над 80% от роди-
телите на учениците в гимназията. Над
50% от анкетираните родители са удов-
летворени от дейността на гимназията

1.00 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
4.1.7. Участие на ро-
дителите в организи-
раните от училището
извънкласни дейнос-
ти

Родителите не се
информират и моти-
вират за участие в
организираните от
училището извънк-
ласни дейности

Родителите са информира-
ни  за планираните извън-
класни дейности на роди-
телските срещи. Част от
тях заявяват готовност за
подкрепа и участие, но тя
не се реализира

За планираните извънкласни
дейности родителите са
информирани на родителс-
ките срещи, но не проявяват
интерес. Епизодично учи-
лищното настоятелство
подпомага организацията и
провеждането им

За планираните извънкласни
дейности родителите са
информирани на родителс-
ките срещи и чрез ученици-
те, проявяват интерес и чрез
училищното настоятелство
подпомагат организацията и
провеждането им

За планираните извънкласни дейности
родителите са информирани включително
и чрез училищния сайт проявяват интерес
и самостоятелно или чрез училищното
настоятелство подпомагат и участват в
организацията и провеждането им

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
4.1.8. Осигурен дос-
тъп на родителите до
учебната документа-
ция по изучаваните
професии
/специалности

Няма осигурен дос-
тъп

Има изграден информаци-
онен кът с учебните пла-
нове по професии / специ-
алности

Има изграден информацио-
нен кът, родителите са за-
познати на първата родител-
ска среща с училищния
учебен план (чл.140и, ал.3
от ППЗНП)

Има изграден информацио-
нен кът с учебните планове
по професии /специалности,
посочени са сайтове от
които родителите могат да
се запознаят със съответни-
те ДОИ, национална изпитна
програма и учебни програ-
ми. Родителите са запознати
на първата родителска сре-
ща с училищния учебен
план. (чл.140и, ал.3 от
ППЗНП) На сайта на гимна-
зията има информация само

Има изграден информационен кът с учеб-
ните планове по професии /специалности
и отбелязани сайтове на МОМН и РИО, от
които родителите могат да се запознаят
със съответните ДОИ, национална изпит-
на програма и учебни програми. Родите-
лите са запознати на първата родителска
среща с училищния учебен план (чл.140и,
ал.3 от ППЗНП). Цялата информация за
учебната документация по изучаваните
специалности се намира и на сайта на
гимназията



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

за училищните учебни пла-
нове

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
4.1.9. Дейност на
училищното настоя-
телство

Няма или има създа-
дено училищно нас-
тоятелство, но през
учебната година
няма реализирана
дейност

Има създадено училищно
настоятелство, но през
учебната година епизо-
дично реализира дейност
по инициатива на ръковод-
ството на гимназията

Училищното настоятелство
участва в дейности, органи-
зирани от гимназията, уче-
ниците, но няма принос в
осигуряването на допълни-
телни финансови и матери-
ални средства

Училищното настоятелство
осигурява допълнителни
финансови и материални
средства, подпомага и учас-
тва в дейности организирани
от гимназията, подпомага
провеждането на производс-
твената практика

Училищно настоятелство има съществен
принос в осигуряването на допълнителни
финансови и материални средства, под-
помага и участва в дейности, организира-
ни от гимназията, учениците, подпомага
провеждането на производствената прак-
тика, включва се в дейности против нар-
команията, подпомага социално слаби
ученици

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00

Критерий 4.2 - Външно партньорство – 7.50 точки

4.2.1. Взаимодействие
с институциите в сис-
темата на народната
просвета, територи-
алните органи на
изпълнителната
власт, органите за
местно управление

Ръководството  на
гимназията не търси
съдействието и не
комуникира с експер-
тите от РИО и  Об-
щината. Допускат се
неизпълнения на
заповеди на висшес-
тоящи организации.

Ръководството  на гимна-
зията не търси съдействи-
ето на експертите от РИО,
териториалните органи на
изпълнителната власт,
органите за местното
управление.Частично се
изпълняват заповедите и
предписанията.

Ръководството на гимназия-
та комуникира и търси съ-
действието на РИО, терито-
риалните органи на изпъл-
нителната власт,органите за
местното управление. Час-
тично се изпълняват запове-
дите и предписанията.

Ръководството на гимназия-
та комуникира и търси съ-
действието на експертите от
РИО, териториалните органи
на изпълнителната власт,
органите за местното управ-
ление. Заповедите и предпи-
санията се изпълняват в
срок.

Ръководството на гимназията комуникира
и търси съдействието на експертите от
РИО, териториалните органи на изпълни-
телната власт, органите за местното
управление. Няма предписания. Запове-
дите на висшестоящите органи се изпъл-
няват в срок.

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
4.2.2. Взаимодействие
с Агенцията за закри-
ла на детето и струк-
турите на ЗД „Поли-
ция”

Няма екип за работа
с проблемните уче-
ници. Не са устано-
вени контакти с АЗД.
Полицията се търси
при инциденти.

Има екип за работа с
проблемните ученици, но
той не работи системно.
Не се търси съдействието
на АЗД и полиция-
та.Изпълняват задължи-
телните изисквания за
информиране и на АЗД при
наказания от ПС.

Изграден е екип за работа с
проблемните ученици. Рабо-
ти се епизодично - при слу-
чаи, с АЗД и полицията.
Изпълняват се задължител-
ните изисквания за покана
на АЗД при наказания от ПС.
Полицията се информира
при инциденти.

Има екип за работа с проб-
лемни ученици. Работи се
съвместно с АЗД. Специалис-
тите от АЗД оказват помощ
на учениците при тежки
проблемни прояви и частич-
но участват в заседанията на
ПС. Полицията се търси при
инциденти

Винаги при необходимост се търси по-
мощта на АЗД. Има положителни резулта-
ти за учениците от съвместната работа.
Има психолози в училището и екип за
работа, който работи съвместно със спе-
циалистите от полицията и АЗД.

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
4.2.3. Взаимодействие
с местната обществе-
ност.

Гимназията няма
осъществени взаимо-
действия с местната
общественост.

Гимназията не участва в
събития, организирани от
общността, не информира
местната общественост за
инициативите на училище-
то.

Гимназията участва в някои
събития, организирани от
общността. Няма създадена
практика за училищните
инициативи да информира
общността чрез местните
медии

Гимназията участва в някои
събития, организирани от
общността. За различни
училищни инициативи гим-
назията информира общ-
ността чрез местните медии.

Гимназията участва активно в събитията,
организирани от общността. За различни
училищни инициативи гимназията ин-
формира общността чрез местните медии.

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

4.2.4. Относителен
дял в % на ученици-
те, провели практи-
ческото си обучение
на реални работни
места при работода-
тел

Няма договори с
работодатели. Прак-
тическите задания се
провеждат само в
гимназията.

Учебната практика се
реализира в гимназията, а
за производствената прак-
тика са осигурени работни
места в реална работна
среда за поне 20% от
учениците, които провеж-
дат такава.

Учебната практика се про-
вежда в гимназията или в
учебна работилница на
стопанска организация, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
21-50% от учениците, които
провеждат такава.

Учебната практика се про-
вежда в гимназията или в
учебна работилница на
стопанската организация, а
за производствената практи-
ка са осигурени работни
места в реална работна
среда за 51-70% от ученици-
те, които провеждат такава.

Учебната практика се провежда в гимна-
зията или в работилницата на стопанска-
та организация, а за производствената
практика са осигурени работни места в
реална работна среда за над 70% от
учениците, които провеждат такава.

1.50 0 0.75 1.00 1.25 1.50
4.2.5. Относителен
дял в % на курсисти-
те (обучаваните въз-
растни), провели
практическото си
обучение на реални
работни места при
работодател

Няма договори с
работодатели. Прак-
тическите задания се
провеждат само в
гимназията.

Учебната практика се
реализира в гимназията, а
за производствената прак-
тика са осигурени работни
места в реална работна
среда за поне 20% от
курсистите, които провеж-
дат такава.

Учебната практика се про-
вежда в гимназията или в
учебна работилница на
стопанска организация, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
21-50% от курсистите, които
провеждат такава.

Учебната практика се про-
вежда в гимназията или в
учебна работилница на
стопанска организация, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
51-70% от курсистите, които
провеждат такава.

Учебната практика се провежда в гимна-
зията или в учебна работилница на сто-
панска организация, а за производствена-
та практика са осигурени работни места в
реална работна среда за над 70% от
курсистите, които провеждат такава.

1.50 0 0.75 1.00 1.25 1.50
4.2.6. Степен на съот-
ветствие между про-
фесионално - квали-
фикационната  струк-
тура на завършващи-
те ПОО и потребнос-
тите от работна сила
по професии и специ-
алности на регионал-
но равнище.

Професиите, изуча-
вани в училище не
съответстват на
регионалната сто-
панска насоченост.
Завършващите не
намират работни
места по изучаваната
от тях специалност

Професиите, по които са
се подготвяли завършва-
щите учениците / курсисти
са частично търсени на
регионалния пазар на
труда. До 20% от ученици-
те / курсистите могат да
намерят  работа по профе-
сията си в региона.

Професиите, по които са се
подготвили завършващите
учениците / курсисти са
частично търсени на регио-
налния пазар на труда. От
21до 30% от учениците /
курсистите могат да намерят
работа по професията си в
региона.

Професиите, по които са се
подготвили завършващите
учениците / курсисти са
частично търсени на регио-
налния пазар на труда. От
31до 40% от учениците /
курсистите могат да намерят
работа по професията си в
региона.

Професиите, по които са се подготвили
завършващите учениците / курсисти са
частично търсени на регионалния пазар
на труда. Над 40% от учениците / курсис-
тите могат да намерят  работа по профе-
сията си в региона.

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
4.2.7. Сътрудничество
със социални парт-
ньори при разработ-
ване на концепции,
вътрешно- норматив-
ни документи, пред-
ложения, мнения,
становища за и по
политически проекти,
съвместни проекти,
модернизиране на
материалната база на
гимназията

Гимназията не си
сътрудничи със соци-
алните партньори
при разработване на
училищни концеп-
ции, вътрешно-
нормативни докумен-
ти, предложения,
мнения, становища
местни проекти за
модернизиране на
материалната база
на училището

Гимназията си сътрудничи
със социалните партньори
само във връзка с провеж-
дането на държавните
квалификационни изпити,
но контактът е едностра-
нен - от училището

Гимназията си сътрудничи
със социалните партньори
във връзка с провеждането
на държавните квалифика-
ционни изпити и за урежда-
не на работни места в реал-
на работна среда

Гимназията си сътрудничи
със социалните партньори
във връзка с провеждането
на държавните квалифика-
ционни изпити, за уреждане
на работни места в реална
работна среда, за модерни-
зиране на материално -
техническата база

Гимназията си сътрудничи със социалните
партньори във връзка с провеждането на
държавните квалификационни изпити, за
уреждане на работни места в реална
работна среда, за модернизиране на
материално-техническата база, при раз-
работване на планове за развитие, кон-
цепции и др.

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50



Те-
жест Показатели

Описание на оценката

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична

4.2.8. Участие на ра-
ботодатели при
определянето на
план-приема в
гимназията

План - приемът не се
обсъжда с местните
браншови работода-
телски организации

План - приемът се обсъжда
само с партньорските
стопански организации
само по професиите
/специалностите, за
които има такива

План - приемът се обсъжда с
партньорските стопански
организации по всички
включени в приема  профе-
сии

План - приемът се обсъжда
с партньорските стопански
организации и местните
браншови работодателски
организации по всички
включени в приема профе-
сии

План – приемът се обсъжда с партньорс-
ките стопански организации и местните
браншови работодателски организации по
всички включени в приема професии.
Предложението до РИО се съпровожда от
протокол от местните браншови работо-
дателските организации и гимназията

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
4.2.9. Относителен
дял (в %) на прове-
дените ДКИ с участие-
то на социалните
партньори спрямо
общия брой проведе-
ни изпити за придо-
биване на професио-
нална квалификация
за учебната година

Социалните партньо-
ри не са поканени и
не участват в про-
веждането на ДКИ

Социалните партньори са
поканени, но не участват в
провеждането на ДКИ

Социалните партньори се
отзовават на поканите на
гимназията и  участват в до
30% от ДКИ

Социалните партньори учас-
тват в 31 - 50% от ДКИ

Социалните партньори участват в над
50% от проведените ДКИ

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50
4.2.10. Удовлетворе-
ност на училищните
партньори (спонсори,
работодатели, бран-
шови организации и
др.) по конкретни
въпроси – проучвания
чрез анкети, интер-
вюта и др.

Не е осъществено
проучване на стано-
вището на  парт-
ньорските организа-
ции

Проведени са анкети с до
30% от представителите
на училищните партньори.
Над 50% от анкетираните
са удовлетворени от парт-
ньорството и дейността на
гимназията

Проведени са анкети с до
50% от представителите на
училищните партньори. Над
50% от анкетираните са
удовлетворени от партньор-
ството и дейността на гим-
назията

Проведени са анкети с до
60% от представителите на
училищните партньори. Над
50% от анкетираните са
удовлетворени от партньор-
ството и дейността на гим-
назията

Проведени са анкети с над 60% от предс-
тавителите на училищните партньори.
Над 50% от анкетираните са удовлетво-
рени от партньорството и дейността на
гимназията

0.50 0 0.20 0.30 0.40 0.50



Резултати
от оценката на постиженията (самооценка) по области и критерии

дата:

показатели тежест оценка Забележки

Показатели по Критерий 1.1 - Система за управление на качеството на ПОО

1.1.1. Разработена училищна програма за управление на качеството на предлаганото ПОО, съдържащо визия, прио-
ритети, цели и дейности 2.00

1.1.2. Вътрешно училищни критерии за установяване качеството на ПОО, съобразени с национално определените 2.00

1.1.3. Създаване на вътрешна система за управление на качеството на ПОО 2.00

1.1.4. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО 1.50

1.1.5. Създаден механизъм за ранно предупреждение 1.00

1.1.6. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО 1.00

общо 9.50

Показатели по Критерий 1.2 - Инвестиции в ПОО

1.2.1.
Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни
проекти 1.00

1.2.2. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета 2.00

1.2.3. Наличие на собствени приходи на училището 1.00

общо 4.00

Показатели по Критерий 1.3 - Квалификационна дейност

1.3.1. Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешно-училищно ниво 1.00

1.3.2. Реализиране на
квалификационната дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции 1.00

1.3.3. Споделяне на ефективни практики 0.50

общо 2.50



показатели тежест оценка Забележки

Показатели по Критерий 1.4 - Нормативно осигуряване

1.4.1. Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището 0.50

1.4.2. Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните професии /специалности 0.50

1.4.3. Състояние на училищната документация 2.00

общо 3.00

Показатели по Критерий 1.5 - Училищен персонал

1.5.1. Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала 1.00

1.5.2. Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения 1.00

1.5.3. Делегиране на права 1.00

1.5.4. Критерии за оценка труда на учителите и служителите 1.00

1.5.5. Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО 1.00

1.5.6. Качество на административното обслужване 1.00

общо 6.00

Общо за постиженията в област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 25.00

Показатели по Критерий 2.1 - Индивидуална среда на ученика

2.1.1. Наличие на мерки за  адаптиране на ученика към училищната
среда 1.00

2.1.2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите
интереси и потребности 1.50

2.1.3. Осигурени условия за интерактивно учене 2.00

общо 4.50

Показатели по Критерий 2.2 - Училището като социално място

2.2.1. Създадени условия за интегриране на ученици със СОП 1.00



показатели тежест оценка Забележки

2.2.2. Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение 0.50

2.2.3. Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин 0.50

2.2.4. Предприети мерки за социализиране на курсисти (обучавани възрастни), за които българският език не е май-
чин 0.50

2.2.5. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти 1.00

2.2.6. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти 1.00

2.2.7. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището 1.00

2.2.8. Наличие на училищен сайт с актуална информация 1.00

общо 6.50

Показатели по критерий 2.3 - Материално–техническа база

2.3.1. Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности 0.50

2.3.2. Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица 0.50

2.3.3. Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия
брой класни стаи 1.00

2.3.4. Наличие на кабинети за професионално обучение 1.00

2.3.5. Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници / лаборатории / УТФ 1.00

2.3.6. Осигуреност с материали и консумативи за общообразователна подготовка 1.00

2.3.7. Осигуреност с материали и консумативи за професионална подготовка 1.00

2.3.8. Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет 1.00

2.3.9.
Функционално място на ученика  в класната стая /кабинета/ работилницата/ физкултурния салон – наличие на
регламентирани отговорности за реда и честотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора
и екстериора на училището.

1.00

2.3.10 Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогичес-
ка литература 1.00

общо 9.00

Общо за постиженията в област УЧИЛИЩНА СРЕДА 20.00



показатели тежест оценка Забележки

Показатели по критерий 3.1 - Учебна дейност

3.1.1. Подготовки и планиране на уроци 4.00

3.1.2. Структура на урока – ясна, установена от проведен педагогически контрол 3.00

3.1.3. Планиране и използване на ИКТ в урока 3.00

общо 10.00

Показатели по Критерий 3.2 - Оценяване и самооценяване

3.2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици и курсисти 1.00

3.2.2. Критерии за оценяване – известни на учениците /курсистите 1.00

3.2.3. Обект на използването на ИКТ при оценяване на учебни предмети от професионалната подготовка 1.00

3.2.4. Ритмичност на оценяването 1.00

3.2.5. Изградени умения у учениците за самооценяване по практическо обучение 0.50

3.2.6. Изградени умения у учителите за самооценяване 0.50

общо 5.00

Показатели по критерий 3.3 - Взаимоотношения ученик - учител; ученик - ученик

3.3.1. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 2.00

3.3.2. Умения за работа в екип в паралелка 1.00

3.3.3. Установена от учителите позитивна атмосфера в паралелките 2.00

общо 5.00

Показатели по Критерий 3.4 - Резултати от обучението

3.4.1. Относителен дял (в процент) на отпадналите от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в
началото на обучението 0.50

3.4.2. Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП към
започналите обучение по програма за ПОО 0.50

3.4.3. Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни лица в неравностойно положение, спрямо тези,
започнали обучение по програми за ПОО 0.50



показатели тежест оценка Забележки

3.4.4. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до
зрелостни изпити 1.50

3.4.5. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допус-
натите 1.50

3.4.6.
Относителен дял (в %) на курсистите (обучаваните възрастни) успешно положили двата държавни  квалифика-
ционни изпити към допуснатите 0.50

3.4.7. Относителен дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици 1.50

3.4.8. Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици 1.50

3.4.9. Относителен дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение по програми за ПОО ученици към
броя на учениците за учебна година 1.50

3.4.10
Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за ПОО курсисти
(обучавани възрастни) към общия им брой в училището 0.50

общо 10.00

Показатели по Критерий 3.5 - Надграждане на знания и умения

3.5.1. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 2.50

3.5.2. Изградени екипи за работа по проекти 2.50

общо 5.00

Показатели по Критерий 3.6 - Педагогически постижения

3.6.1. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите желание 2.50

3.6.2. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. 2.50

общо 5.00

Общо за постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ 40.00

Показатели по Критерий 4.1 - Партньорство между преките участници в училищното образование

4.1.1. Създадени методически обединения 1.00

4.1.2. Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) 0.50

4.1.3. Включване на учителите в управлението на промените в училището 1.00

4.1.4. Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, училищното настоятелство и екипа на
ученическото самоуправление. Партньорство между отделните структури. 1.00



показатели тежест оценка Забележки

4.1.5. Средната посещаемост на родители на родителска среща - годишно 0.50

4.1.6. Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др. 1.00

4.1.7. Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности 1.00

4.1.8. Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните професии /специалности 0.50

4.1.9. Дейност на училищното настоятелство 1.00

общо 7.50

Показатели по Критерий 4.2 - Външно партньорство

4.2.1. Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната
власт, органите за местно управление 0.50

4.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция” 0.50

4.2.3. Взаимодействие с местната общественост 0.50

4.2.4. Относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на реални работни места при работо-
дател 1.50

4.2.5. Относителен дял в % на курсистите (обучаваните възрастни), провели практическото си обучение на реални
работни места при работодател 1.50

4.2.6. Степен на съответствие между професионално - квалификационната  структура на завършващите ПОО и пот-
ребностите от работна сила по професии и специалности на регионално равнище. 1.00

4.2.7.
Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешно- нормативни документи,
предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на матери-
алната база на гимназията

0.50

4.2.8. Участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията 0.50

4.2.9. Относителен дял (в %) на проведените ДКИ с участието на социалните партньори спрямо общия брой проведе-
ни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната година 0.50

4.2.10 Удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови организации и др.) по конкрет-
ни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др. 0.50

общо 7.50

Общо за постиженията в област УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 15.00

Общо за професионалната гимназия 100.00

Извършили оценката:

1. фамилия, подпис 2.                                                  фамилия, подпис 3.                                                 фамилия, подпис



ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството

УТВЪРДИЛ:
( подпис)

Директор:
( име и презиме)

Д О К Л А Д
от проведено самооценяване на

Професионална гимназия по ... в гр.
за учебната 20 /20 година

1. Цел на самооценяването
(тук запишете формулировката на целта на самооценяването. Ако тя е в резултат на

проведено преди това самооценяване или външна проверка, обосновете целта с изводите
от тях.)

2. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия
(тук опишете условията, които дават най-точна и вярна представа за условията, при които

работи училището през периода на самооценяването - например видовете професии/специалности,
по които се обучават ученици и курсисти, броя на учебните планове, по които работи гимназията,
броя на учениците и курсистите, броя паралелки и курсове и др. начални данни, които са
релевантни към изследваните области.)

3. Налични ресурси
тук опишете накратко основните параметри на:
• Човешки ресурси - брой на учителите, педагогическите съветници, административния

персонал, тяхната квалификация, средна възраст, образователен ценз, съотношение по пол;
• Материални ресурси - недвижимо и движимо имущество - брой, вид, година на въвеждане в

експлоатация и накратко състоянието им;
• Финансови ресурси - издръжката на един ученик, средната работна заплата - общо и отделно

за педагогически и непедагогически персонал, източници на приходи, средства от участие в проекти и
др.)

4. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване
(тук представете областите и критериите, като ги обосновете, а цялата таблица с възприетите

области, критерии, показатели и оценяването им посочете в приложение към доклада. Тук
представете и приетата скала за оценяване.)

5. Резултати от самооценяването
(тук представете крайната обща оценка и оценките по области и критерии. В приложение

представете конкретното оценяване по приетите показатели.)
6. Анализ на получените резултати
(тук направете задълбочен анализ на изследваните области и критерии. Ако имате предишни

резултати, направете сравнителен анализ.)
6.1. Постижения и добри практики в гимназията
(тук представете областите и критериите, които представляват постижение за гимназията, които

може да са установени при сравняване с предишни изследвания или спрямо известни резултати на други
сродни професионални гимназии. Особено внимание обърнете на съществуващи добри практики в
гимназията, които са оказали голямо влияние за повишаване качеството на осъществяваното ПOO в
гимназията.)

6.2. Области, нуждаещи се от подобрение
(тук представете областите и критериите, които се нуждаят от подобряване. Добре е да ги

подредите като започнете от най-належащите. Позовете се на събрания доказателствен материал.)



7. Приоритети за следващо самооценяване
(тук представете приоритетите за следващия период на оценяване на професионалната гимназия

по отношение на качеството на предлаганото ПOO. Приоритетите се определят от ръководството на
училището въз основа на резултатите от самооценяването и евентуално други налични оценявания.
Приоритетите се подреждат по важност. След приоритетите се представят целите, които да се
формулират така, че да са постижими през следващия период на самооценяване.)

8. Резюме от доклада
(резюмето трябва да е кратко и да извежда най-важните данни от проведеното самооценяване.)
9. Приложения към доклада
(тук подредете в последователността на изложението на доклада таблици, схеми, справки,

описания на процедури и всичко, което подкрепя представените резултати и оценки.)

Дата на изготвяне на доклада:

ОСУК:
(подпис, име, фамилия)



Система за управление на качеството версия 1
21.11.2013

ЧЕК-ЛИСТ № 1.1. (ЧЛ 11)

Предназначението на чек-листа е да събере информация за изградената система за управление на качеството на ПОО в учили-
щето по критерий 1.1. – разработена ли е програма, разработени ли са вътрешно училищни критерии, създадена ли е система за уп-
равление на качеството, създаден ли е механизъм за мониторинг и контрол, създаден ли е механизъм за ранно предупреждение, из-
готвен ли е доклад от проведена самооценка с изводи и мерки. Елементите на системата са взаимно свързани, което позволява съби-
ране на информация по шест показателя в един документ.

Източници на информация – интервюиране на Директора и/или ОСУК.

Резултатите се попълват от одитора в настоящия чек-лист и се предават на ОСУК.

Интервю с: . . . . . . . . . . . . на дата:

Интервю с: . . . . . . . . . . . . на дата:

Оценката на постиженията се извършва в съответствие с приложената извадка от таблицата. Одиторът поставя ясен знак в таб-
лицата (х, V, + или друг) за избраната оценка и при необходимост вписва забележки в таблицата с оценките. Оформят се оценки за
всеки показател и обща за критерий 1.1.

Одиторът вписва кого и кога е интервюирал при събиране на информацията.

След попълване на чек-листа, одиторът поставя дата и го подписва. Попълненият чек-лист се предава на ОСУК.



показател Максимална оцен-
ка оценка забележки

1.1.1. Разработена училищна програма за управление на качеството
на предлаганото ПОО 2.00

1.1.2. Вътрешно училищни критерии за установяване на качеството
на ПОО 2.00

1.1.3. Създаване на вътрешна система за управление на качеството
на ПОО 2.00

1.1.4. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО 1.50

1.1.5. Създаден механизъм за ранно предупреждение 1.00

1.1.6. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за
осигуряване на по-високо качество на ПОО 1.00

Крайна оценка по критерий 1.1. 9.50

Място за анализ на данните

Обработил резултатите: подпис:

Дата:



Извадка от таблицата за оценка на показателите от критерий 1.1.
незадоволителна задоволителна добра Много добра отлична

1.1.1. Разработена
училищна програма за
управление на качест-
вото на предлаганото
ПОО

Няма разработена
училищна програма

Има разработена училищ-
на програма, но някои от
елементите (визия, прио-
ритети, цели и дейности)
не са разработени пълно и
конкретно

Има разработена училищна
програма, има посочени
визия, приоритети и цели,
но само част от предвидени-
те дейности кореспондират с
тях и не са достатъчни за
постигане на целите

Има разработена училищна прог-
рама, има посочени визия, прио-
ритети и цели, по-голяма част от
предвидените дейности кореспон-
дират с тях, но не са достатъчни
за постигане на целите

Има разработена училищна програма, има
посочени визия, приоритети и цели, всич-
ки предвидени дейности кореспондират с
тях и са достатъчни за постигане на цели-
те

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.2. Вътрешно учи-
лищни критерии за
установяване качест-
вото на ПОО

Няма разработени Има разработени крите-
рии, които не съответстват
на  националните

Има разработени критерии,
които съответстват на наци-
оналните. Разработени са
показатели за измерване
степента на осигуряване на
качеството по съответните
критерии

Критериите са ясни, съобразени с
националните. Разработени са
допълнителни критерии, отчитащи
спецификата на училището. Раз-
работени са показатели за измер-
ване степента на осигуряване на
качеството по съответните крите-
рии

Критериите са ясни, съобразени с нацио-
налните. Съвместно със заинтересованите
страни  са разработени и популяризирани
допълнителни критерии, отчитащи спе-
цификата на училището. Разработени са
показатели за измерване степента на
осигуряване на качеството по съответни-
те критерии

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.3. Създаване на
вътрешна система за
управление на качест-
вото на ПОО

Няма създадена Създадена е вътрешна
система за управление на
качеството, но тя не  фун-
кционира.

Създадена е вътрешна сис-
тема за управление  на
качеството и тя функциони-
ра епизодично.

Създадена е вътрешна система за
управление на качеството и тя
функционира и отчита резултати.

Създадена е вътрешна система за управ-
ление на качеството и тя функционира
ефикасно (отчита резултати, на които
прави при осигурена  прозрачност изводи,
анализи и предложения до ръководството
на гимназията за подобряване качеството
на предлаганото ПОО)

2.00 0 0.50 1.00 1.50 2.00
1.1.4. Създаден меха-
низъм за мониторинг и
контрол на ПОО

Няма създаден Изграден е механизъм за
мониторинг и контрол, но
дейността му обхваща до
30% от установените
вътрешно училищни кри-
терии

Изграден е механизъм за
мониторинг и контрол,но
дейността му обхваща до
50%  от установените вът-
решно училищни критерии

Изграден е механизъм за монито-
ринг и контрол и дейността му
обхваща до 80%  от установените
вътрешно училищни критерии

Изграден е механизъм за мониторинг и
контрол, дейността му обхваща над 80%
от установените вътрешно училищни
критерии

1.50 0 0.75 1.00 1.25 1.50
1.1.5. Създаден меха-
низъм за ранно пре-
дупреждение

Няма създаден Има създаден механизъм,
но той не функционира

Има създаден механизъм, но
той не функционира коорди-
нирано

Има създаден механизъм и той
функционира координирано

Има създаден механизъм и той функцио-
нира координирано, перманентно и ефек-
тивно

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.1.6. Изготвен доклад
от проведена самоо-
ценка с изводи и мер-
ки за осигуряване на
по-високо качество на
ПОО

Няма изготвен док-
лад

Констатации, без изводи и
мерки за осигуряване на
по-високо качество на ПОО

Има изготвен доклад само с
изводи, но без набелязани
мерки за осигуряване на по-
високо качество на ПОО

Има изготвен пълен доклад с
изводи и мерки за осигуряване на
по-високо качество на ПОО

Има изготвен пълен доклад с изводи и
мерки за осигуряване на по-високо качес-
тво на ПОО
Набелязани са срокове и отговорни лица
за изпълнение на планираните дейности

1.00 0 0.25 0.50 0.75 1.00



Система за управление на качеството версия 1
21.11.2013

АНКЕТНА КАРТА № 2.1.2. (АК 212)

Уважаеми ученици, моля да споделите анонимно Вашето мнение за Създадените
възможности за включване на ученика в различни училищни общности в
зависимост от неговите интереси и потребности в ПГ . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , като
отговорите на въпросите по-долу. Моля, отбелязвайте със знак Х под съответния отговор да
или не на всеки зададен въпрос! Ако имате предложения за нови извънкласни дейности,
направете го в раздел 6 на анкетната карта!

№ Въпроси да не

1 Знаете ли за съществуването на интернет-страница на ПГ . . . . . . . . . . . . .?

2 Информирани ли сте за съществуващите в ПГ . . . . . . . . . . . . . .
извънкласни дейности и форми?

3 Проявявате ли интерес към реализираните в училището извънкласни
дейности?

4 Участвали ли сте в определена извънкласна дейност в ПГ . . . . . . . . . . . . ?

5 Смятате ли, че съществуващите в гимназията извънкласни дейности и
форми са достатъчни?

6

Ако имате предложения и за други извънкласни дейности и форми,
моля направете го тук!

Дата:

Благодарим Ви !



Резултати от анкетирането с АК 2.1.2.

Предназначението на анкетната карта е да се съберат данни дали са създадени различни
форми за извънкласни дейности в ПГ, какъв процент от учениците могат да участват в тях и
дали те са информирани за предлаганите от ПГ извънкласни дейности.
Информацията се събира чрез интервюиране на ПДУД и попълване на анкетна карта АК 212.
Броят на анкетираните ученици се определя при всяко анкетиране от ОСУК, съгласувано с
Директора.
Резултатите се вписват от одитора в настоящата бланка и се предават заедно с анкетните
карти на ОСУК.

Период на анкетиране - Брой анкетирани –
Общ брой на учениците -

Описание на анкетираните (клас, учебна група, друго) -

Интервю с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Колко са достъпните за ученици извънкласни форми в ПГ?

Кои са те?

Какъв е общият възможен брой на учениците в тях? – брой и проценти!

Какъв е реалният брой на заетите в тези форми ученици?

Осигурени ли са тези форми, включително финансово?

Зададени въпроси отговори брой % забележка
Знаете ли за съществуването на интернет-страница на ПГ . . . . .
. . . . . ?

да
не

Информирани ли сте за съществуващите в ПГ . . . . . . . . . . . . .
извънкласни дейности и форми?

да
не

Проявявате ли интерес към реализираните в училището
извънкласни дейности?

да
не

Участвали ли сте в определена извънкласна дейност в ПГ . . . . .
. . . . . . ?

да
не

Смятате ли че съществуващите в гимназията извънкласни
дейности и форми са достатъчни?

да
не

Предложения на анкетираните

Мнение на обработилия резултатите за крайна оценка по
показател 2.1.2.

Тежест по таблицата
1.50

Оценка



Място за анализ на данните

Обработил резултатите:                                подпис:

Дата:

Към тази бланка се закрепват обработените анкетни карти. Те се съхраняват съгласно изискванията на процедура
Вътрешни одити.
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ПГ . . .
или лого

Система за управление на качеството версия 1
04.11.2013

СПРАВКА № 4.1.5. (С 415)

Предназначението на справката е да се съберат данни относно посещаемостта на родителските срещи в проценти за годината.
Информацията се събира чрез интервюиране на класните ръководители и попълване на настоящата справка след завършване на
всеки учебен срок.
Резултатите се вписват от одитора в настоящата бланка, която след попълване се предава на ОСУК.

ЗА ПОСЕЩАЕМОСТ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА 2 /2 г.
1. Обобщена справка: ПЪРВИ СРОК

Дата:

Класове Брой
ученици

Класни
ръководители

Брой
родители,
посетили

род. среща

Брой родители,
посетили

кл.ръководител
преди род.среща

Брой родители,
уведомили

кл.ръководител за
невъзможност

да посетят род.среща

Учители,
посетили

съответните
паралелки

Общо:

2. Обобщена справка: ВТОРИ СРОК
Дата:

Класове Брой
ученици

Класни
ръководители

Брой
родители,
посетили

Брой родители,
посетили

кл.ръководител

Брой родители,
уведомили

кл.ръководител за

Учители,
посетили

съответните



2

род. среща преди род.среща невъзможност
да посетят род.среща

паралелки

Общо:

3. Средно за годината
Брой

ученици
Брой родители, посетили род. среща %

1 срок
2 срок
За
годината

Мнение на обработилия резултатите за крайна оценка по
показател 4.1.5.

Тежест по таблицата
0.50

Оценка

Място за анализ на данните

Обработил резултатите:                                           подпис:

Дата:



МОН
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1. Предмет

Настоящата процедура е предназначена да информира заинтересова-

ните страни от процеса на външно валидиране на УСУК относно: подготов-

ката за валидиране, реда за планиране и провеждане на външната оценка и

оповестяването на резултата от външното валидиране.

Етапи на процеса на външно валидиране:

- подготовка за външно валидиране;

- провеждане на външното валидиране на място;

- обобщаване на резултатите от външното валидиране и подготовка

на доклад;

- оповестяване на резултата от външното валидиране.

2. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до екипа на органа на МОН, опреде-

лен да извършва външното валидиране на УСУК в професионалните гим-

назии.

3. Отговорности и пълномощия

Отговорностите и пълномощията за извършване на външното вали-

диране се определят от МОН.

Записите по външното валидиране, изисквани от настоящата проце-

дура се правят от лицата, извършващи съответната дейност.

4. Управление на външното валидиране

4.1. Етап 1 - Подготовка за външно валидиране

Подготовката за външното валидиране на УСУК включва:

- Подаване на заявка за валидиране – подава се от упълномо-

щен представител на кандидата - съответната професионална гимназия.
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Подаването на заявката се извършва, след като е внедрена УСУК в гимна-

зията, преминала е вътрешна оценка и е взето решение, че УСУК е внед-

рена и има готовност за представяне за външна оценка на същата. При

подаването на заявката се представя и едно копие на актуалните регла-

ментиращи документи на УСУК, което след провеждането на оценката по

валидиране се връща обратно на съответната професионална гимназия.

- Планиране на дати за провеждане на външната оценка и

валидиране на УСУК – Планирането на дати се извършва от Валидира-

щия орган, като се съгласува с представител на кандидата за валидиране.

Уточнява се времето за провеждане на оценката на място, екипът от

страна на Валидиращия орган, съпровождащите лица от страна на канди-

дата за валидиране. Кореспонденцията по съгласуването на датите, еки-

па за валидиране и плана се извършва с писма по интернет или куриер.

При уточняването на екипа по валидиране се обръща внимание за

недопускане конфликт на интереси, за което всеки член на екипа подпис-

ва Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт на интереси.

При наличие на конфликт на интереси с членове на оценяващия екип

кандидатът има право да изиска смяна на съответния оценител.

- Подготовка на екипа за валидиране от страна на Валиди-

ращия орган – определеният екип за валидиране се запознава предва-

рително с документацията на УСУК на професионалната гимназия – кан-

дидат за външно валидиране, представена при подаването на Заявката за

валидиране. Ръководителят на екипа разпределя между членовете на

екипа задачите по валидиране на отделните елементи на УСУК и планира

времето за провеждане на оценката на място в План за валидиране на

УСУК. За улесняване на провеждането на оценката членовете на екипа

подготвят Въпросник за валидиране.

Ако при прегледа на документацията на УСУК, се окаже, че тя е не-

пълна, има пропуски спрямо основни регламенти на Наръчника за изг-

раждане на училищна система за управление на качеството (УСУК) в
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професионалните гимназии, Ръководителят на екипа по валидиране изп-

раща до упълномощения представител на съответната професионална

гимназия писмо със становище, включващо установените пропуски и срок

за отстраняването им и повторно предоставяне на документацията. В то-

зи случай към планиране на оценката на място се пристъпва след пов-

торното представяне на коригираната документация на УСУК.

4.2. Етап 2 - Провеждане на външното валидиране на място

Външното валидиране на място се провежда в предварително съгла-

сувания период в етап 1.

Валидирането започва с встъпителна среща в присъствието на ръко-

водството на професионалната гимназия и екипа по внедряване на УСУК

от една страна и на членовете на валидиращия екип – от друга страна.

Ръководителят на екипа по валидиране представя екипа, целта на

срещата, реда за преминаване на валидирането.

Директорът на гимназията представя накратко ръководството и еки-

па по внедряване на УСУК, особеностите при внедряването на системата.

Двете страни преглеждат предварително изпратения План за вали-

диране на УСУК и, ако е необходимо, се правят промени, но така, че да

бъдат обхванати всички предварително планирани въпроси за валидира-

не.

След приключване на откриващата среща се започва проверката

съгласно съгласувания вече План за валидиране на УСУК, като всеки член

на екипа по валидиране се придружава от представител на професионал-

ната гимназия.

Проверката на място се извършва под формата на интервюта и прег-

лед на записите, свързани с внедряването и функционирането на УСУК.

Прегледа на записи се извършва по всички документи и процеси на УСУК

на извадков принцип, осигуряващ проследяване и доказване на съответс-

твие с определените регламенти.
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При валидирането водещо е положителното начало – търсе-

не на доказателства за съответствие!

При невъзможност да се намери доказателство за съответствие екс-

пертът, след подробно изясняване на причината, документира отклоне-

ние (несъответствие) във Въпросника за валидиране, който води.

В резултат на проверката на място всеки член на екипа попълва

Въпросник за валидиране с обхват, включващ разглежданите процеси и

документи, които са му определени в Плана за валидиране на УСУК.

В края на проверката на място екипът по валидиране обобщава ре-

зултатите. Ако има документирани отклонения, се извършва обсъждане с

представители на екипа по внедряване за изясняването им, включително

и на причините за отклоненията. В резултат се оформят коригиращи

действия за отстраняване на отклоненията, със срокове и отговорници.

Документирането на коригиращите действия се извършва в създадените

за целта форми от УСУК. По един екземпляр се оформя за двете страни.

На заключителната среща Ръководителят на екипа по валидиране

съобщава резултата от проверката на място – силните и слаби страни,

констатирани отклонения. Могат да се дадат и препоръки от страна на

екипа по валидиране, целящи подобряването на УСУК. Ръководителят на

екипа по валидиране съобщава срока за подготовка на Доклада от външ-

но валидиране и получаването му от представител на професионалната

гимназия.

Срокът за подготовката на Доклада от външно валидиране

не може да превишава 2 (две) седмици от получаването на дока-

зателства за предприетите действия по закриването на евенту-

ално констатирани отклонения по време на проверката на място!

В края на заключителната среща Ръководителят на екипа и Упълно-

мощеният представител на ръководството на професионалната гимназия
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подписват Протокол от проведено външно валидиране, удостоверяващ

провеждането на валидиране на място.

4.3. Етап 3 - Обобщаване на резултатите от външното вали-

диране и подготовка на доклад

Докладът от външното валидиране се подготвя от ръководителя на

екипа по валидиране, който обобщава информацията от предварителния

преглед на документацията и от Въпросниците за валидиране, представе-

ни от членовете на екипа по валидиране. В доклада се отразяват конста-

тираните отклонения и действията, предприети за закриването им.

Докладът от външното валидиране може да се счита за положите-

лен, ако няма констатирани отклонения или няма незакрити такива!

Предаването на доклада на представител на професионалната гим-

назия се осъществява с попълването на Приемо-предавателен протокол.

4.4. Етап 4 - Оповестяване на резултата от външното валиди-

ране

В рамките на една седмица от получаването на Доклада от външното

валидиране, директорът на гимназията го представя за запознаване на

ръководството и екипа по внедряване. Ако е необходимо, се определят

допълнителни мерки за подобряване на УСУК.

Оповестяването на Доклада от външното валидиране се осъществява

на сайта на професионалната гимназия в двуседмичен срок от получава-

нето му, като по този начин заинтересованите страни се информират за

резултатите от външното валидиране на УСУК.

4.5. Последващ контрол

Последващ контрол на УСУК се извършва ежегодно по реда на пър-

воначалното външно валидиране, описан по-горе, в рамките на кален-

дарния месец, през който е проведено първоначалното валидиране. За
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всяко последващо външно валидиране се изготвя Доклад от външно ва-

лидиране, който се оповестява по същия ред както първоначалния.

Целта е УСУК да се поддържа най-малко на първоначалното ниво на

внедряване и да се насърчава постоянното й подобряване.

5. Изисквания към членовете на екипа по валидиране

5.1. Изисквания за компетентност:

-да имат опит в ПОО минимум 3 г.;

-да са преминали обучение по запознаване с Наръчника за

изграждане на училищна система за управление на качеството (УСУК) в

професионалните гимназии;

-да не са в конфликт на интереси с оценяваната професионална

гимназия и да са подписали Декларация за конфиденциалност и липса на

конфликт на интереси.

5.2. Личностни качества:

Да бъде:

- Етичен – лоялен, правдив, искрен, честен и дискретен;

- Открит – готов да разглежда алтернативни идеи или гледни

точки;

- Дипломатичен – тактичен в отношенията с хората;

- Наблюдателен – да си дава активно сметка и да може да разбира

ситуациите;

- Възприемчив – да осъзнава и да може да разбира ситуациите;

- Разностранен - лесно да се адаптира в различни ситуации;

- Упорит – настоятелен, съсредоточен  върху достигане на целите;

- Решителен, своевременно да прави заключения, основани на

логически съждения и анализ;

- Уверен в себе си – да действа независимо, като същевременно

взаимодейства ефикасно с другите.
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5.3. Изисквани качества към ролята на членовете от екипа по

валидиране

- Да провеждат проверката в рамките на съгласувания план-график;

- Да се концентрират върху значимите въпроси;

- Да събират информация посредством  ефикасно интервюиране,

слушане, наблюдение и преглеждане на документи и записи;

- Да проверяват точността на събраната информация;

- Да ползват работни документи за записване дейностите от

проверката на място;

- Да попълват Въпросник за валидиране;

- Да пазят конфиденциалност;

- Да общуват ефикасно посредством лични езикови умения.

6. Създавани записи

- Заявка за валидиране;

- Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт на интере-

си;

- План за валидиране на УСУК;

- Въпросник за валидиране;

- Протокол от проведено външно валидиране;

- Доклад от външно валидиране;

- Приемо-предавателен протокол.

7. Приложения:

- Заявка за валидиране;

- Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт на интере-

си;

- План за валидиране на УСУК;

- Въпросник за валидиране;

- Протокол от проведено външно валидиране;

- Доклад от външно валидиране;

- Приемо-предавателен протокол.
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ЗАЯВКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ

на училищна система за управление на
качеството

Наименование на
професионалната
гимназия

Единен
индентификационен
номер/БУЛСТАТ
Адрес

Директор

Телефон Факс:

Е-mail URL:

Упълномощен
представител на
ръководството

Длъжност

Тел./GSM

Брой паралелки Дата на внедряване на
УСУК

Специалности

Брой регламентиращи
документи на УСУК

Брой критерии за оценка

Брой показатели за
оценка

Срок на готовност
за провеждане на
външна оценка на
УСУК  на място Подал

заявлението /Име, фамилия, длъжност/

Дата на подаване
на заявлението

/подпис, печат/



Приложение 2. Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В качеството си на оценител при провеждане на външа оценка за валидиране на

училищна система за управление на качеството в

……………………………………………………………………………………………………………......................................

.

/наименование на професионалната гимназия, в която се провежда валидирането на УСУК)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не ще разкривам информация пред трета страна (в т. ч. и пред особено близки
свои сътрудници и другите ми работодатели), получена във връзка и по време на
изпълнение на задълженията ми в посочената по-горе роля.

2. Нямам материален интерес от резултата от провеждането на оценката за външно
валидиране на УСУК.

3. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидата за
валидиране, посочените от него подизпълнители, или с членове на техните
управителни или контролни органи.

4. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа
в екипа по валидиране.

5. Ще бъда безпристрастен в своята дейност.
6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно кандидата

за валидиране на УСУК.
За неверни сведения нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………………………г. Декларатор: ………………………………………………

(подпис)

Вх. № …………………………..

Приел декларацията: ………………………………………………………………………………………………………………….

/Име, фамилия, подпис и печат на приелия декларацията/

Копие на приетата декларация да се върне на валидиращия орган!
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План за валидиране на УСУК

Наименование на
професионалната
гимназия

Дата: Вид на
оценката
на място:

Първоначална
Поредна година № ........

/Попълва се при последващи оценки/Последваща

Адрес:

Екип за външно
оценяване:

Екип: Име, Фамилия Инициали

Ръководител:
Оценител (и):

:
Цел на
оценяването:

Определяне степента на съответствие на училищната система за управление на качеството с
разработените документи на СУК, приложимите нормативни и други изисквания, както и
идентифициране на възможни области за подобрение.

N ПРОЦЕСИ Оценител
/инициали/

ВРЕМЕ БЕЛЕЖКИ

Откриваща среща: 09:30-10:00

Обедна почивка: 12:30-13:30

Закриваща среща: 17:00-17:30

Дата на изготвяне:...............................................................

Изготвил:.........................................................................
(Ръководител на екипа, име, фамилия, подпис)



Въпросник за валидиране Вид на оценката на място: Оценител:
/Име, фамилия/

Наименование на оценяваната гимназия  Първоначална
Дата:

 Последваща

Констатирани по време на оценката отклонения в УСУК се документират в колонка „ДОКУМЕНТИ / ЗАПИСИ / КОНСТАТАЦИИ / БЕЛЕЖКИ: срещу съответното изискване!

Стр. 1 от 1
Приложение 4. - Въпросник за валидиране

№ ИЗИСКВАНИЯ ДОКУМЕНТИ / ЗАПИСИ / КОНСТАТАЦИИ / БЕЛЕЖКИ



Приложение 5. - Протокол от проведено външно валидиране

ПРОТОКОЛ
от проведено външно валидиране

Наименование на
професионалната
гимназия

Дата: Вид на
оценката на
място:

Първоначална
Поредна година № ........

/Попълва се при последващи оценки/Последваща

№
Име, презиме, фамилия на участниците

в оценката
Длъжност/позиция Подпис

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

По време на оценката са обхванати всички елементи на УСУК

Брой отклонения, констатирани по
време на оценката

От тях закрити по време на
оценката на място

Ръководител на екипа за външна оценка

/Име, Фамилия, подпис/

Упълномощен представител на ръководството

/Име, Фамилия, подпис/



__________________________________________________________________________________________
Приложение 6. - Доклад от външно валидиране стр. 1 от 4

Доклад от външно валидиране

Наименование на
професионалната
гимназия

Дата на
оценката:

Вид на
оценката
на място:

Първоначална
Поредна година № ........

/Попълва се при последващи оценки/
Последваща

Адрес:

Екип за външно
оценяване:

Екип: Име, Фамилия Инициали

Ръководител:
Оценител (и):

:
Цел на
оценяването:

Определяне степента на съответствие на училищната система за управление на качеството с
разработените документи на УСУК, приложимите нормативни и други изисквания, както и
идентифициране на възможни области за подобрение.

Организация:
NACE:

Адрес:

Лице за контакти:

Комуникация:
Oбхват:

Промени в обхвата:

Не Да

СТАНОВИЩЕ НА ВОДЕЩИЯ ОДИТОР:
Резултатите от проведената оценка на място, събраните обективни доказателства и проведените
интервюта дават основание да се приеме, че училищната система за управление на качеството
(УСУК) съответства с приетите регламенти. На базата на прегледаните документи и записи и
направените интервюта, Ръководителят на екипа по външно оценяване потвърждава УСУК

Без забележки: Със следните забележки:

Бележки: (попълва се при необходимост)
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Приложение 6. - Доклад от външно валидиране стр. 2 от 4

Ръководител на
екипа:

/Име, фамилия/ /Подпис/

Разпространение
на доклада:

За оценяващия орган – ОригиналЗа ………………………………..–Копие
З а к люч ения  от вън ш нот о оц ен я ва н е

Общи констатации от оценката: Д
а

Ч
ас

ти
чн

о

Н
е N/A

Документираната система за управление съответства с указаниятана Наръчника за изграждане на училищна система за управление накачеството (УСУК) в професионалните гимназииИдентифицирани са процесите, необходими на системата, тяхнатапоследователност и взаимодействиеСистемата за управление е ефикасно внедрена и се поддържа.Организацията е определила политика, цели и задачи за изпълнениеи контролира процеса на постигането имРъководството на организацията демонстрира ангажимент къмУСУК и нейното непрекъснато подобряванеПерсоналът на организацията познава УСУК и прилага нейнитеизисквания в ежедневната си дейностПланирането и провеждането на самооценката е съобразено срегламентите и демонстрира ефикасност при поддържане иподобряване на УСУКПланирането и провеждането на Прегледа от ръководството есъобразено с регламента и осигурява непрекъснато съответствие,адекватност и ефикасност на системата за управлениеСъздаден и ефикасно внедрен е регламент за управление нанесъответствията и предприемането на коригиращи и превантивнидействияПо време на външната оценка за валидиране, прилагането насистемата за управление демонстрира съответствие сдокументираните регламентиИдентифицирани са и се прилагат изискванията на законовите инормативни актове
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Резултати от външното
оценяване  Отклонения  Забележки  Места заподобрения
Резултатите от последната външна оценка на УСУК бяха
прегледани и в следствие на това се заключи, че: Д

а

Ч
ас

ти
чн

о

Н
е N/A

Са предприети коригиращи и превантивни действия във връзка снаправените констатации.Предприетите коригиращи и превантивни действия са ефикасни.Бележки: (попълва се при частична или пълна липса на предприети КПД)

№ Описание наотклонението Процес Изискване Коригиращидействия Срок

№ Описание назабележката Процес Изискване Коригиращидействия Срок
№ Място за подобрение (препоръка) Звено/ процес)
Интервюиран персонал: /име и длъжност на представителите на професионалната гимназия/1.2.3.4.5.
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ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

ВАЖНО:
По изброените в Приложението несъответствия и/ забележки трябва бъдат предприети действия,
съгласно процеса на коригиращи действия на организацията.

Предприетите коригиращи действия за отстраняване на съществените несъответствия трябва да
бъдат описани в частта „попълва се от клиента” и изпратени в съгласувания срок на Ръководителя на
екипа за външно валидиране. Когато е приложимо, те трябва да бъдат придружени с писмени
доказателства за тяхното закриване. Ръководителят на екипа ще осъществи последваща проверка, с цел
одобрение на предприетите коригиращи действия, оценяване на тяхната ефикасност и вземане на решение.

За констатираните по време на оценката на място несъществени несъответствия и забележки в срок
до 30 (календарни) дни, представителят на професионалната гимназия изпраща на ръководителя на
екипа, попълнени ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ в частта „попълва се
от клиента”, с планираните коригиращи и превантивни действия и сроковете за тяхното предприемане.
Обективни доказателства за предприетите действия се предоставят на последващия одит.

№ Звено /
Процес: Дата:

Изискване/
Регламент/

документ:

Наблюдение:

Класификация: МЯСТО ЗА ПОДОБРЕНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ Съществено
Несъществено

Съгласуване на
наблюдението:

Интервюиран: Оценител Срок за закриване:

Стандартен: 30 к.д.

Променен :    ...... к.д.
Попълва се от представител на професионалната гимназия:

Причини:

Предприети
действия: Попълва се от оценителя

Статут: Оценена степен на ефикасност: Предоставени доказателства: Дата:

Открито Закрито Ниска Средна Висока Да Не N/A
Бележки: Оценител:/Име, фамилия/ /Подпис/
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Приложение 7. - Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателен протокол

за приемане/предаване на доклада от външното оценяване

Наименование на
професионалната гимназия

Дата на
оценката на
място:

Вид на оценката
на място:

Първоначална
Поредна година № ........
/Попълва се при последващи оценки/

Последваща

Дата на изготвяне на доклада от
външното оценяване:

Дата на предаване на
доклада на представител на
професионалната гимназия:

Име, фамилия Длъжност/роля подпис

Предал доклада:

Приел доклада:



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“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

©Този Наръчник е изготвен от екип на Нов български университет по поръчка
на Министерство на образованието и науката, София 2013 г.
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