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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

на ръководството на Професионална гимназия по икономика  

„Алеко Константинов” гр. Кърджали за политиката и целите по качеството 

 

Системата за управление на качеството в ПГИ „Алеко Константинов” има за 

цел постигане и поддържане на високо качество на образованието и обучението чрез 

ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика. Чрез използване на 

утвърдени постижения, традиции, съвременни методи и средства ПГИ подготвя по 

предмета на своята дейност за нуждите на българския бизнес квалифицирани 

специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата на променящата се бизнес 

среда и околния свят. Като отчита индивидуалните потребности, способности и 

интереси на учениците, гимназията подготвя специалисти със знания, 

компетентности, умения и нагласи в съответствие с националните и европейските 

стандарти за средно образование и в синхрон с динамично променящата се 

професионална среда в България и извън нея. Училището поставя учениците си в 

центъра на обучението, като развива у тях знания, умения, ценности и отношения, 

укрепва тяхната самоувереност, необходими им за активен принос и лидерство в 

бързо развиващия се свят.  

За да превърне визията в реалност и осъществи успешно мисията си на средно 

училище, екипът на ПГИ в сътрудничество и диалог с всички засегнати страни, 

идентифицираха следните пет ключови стратегически приоритета, за постигането на 

които са планирани конкретни дейности, резултатите от които ще бъдат обвързани с 

конкретни индикатори за напредък.  

1. Осъществяване на общообразователна и професионална подготовка в 

съответствие с държавните и европейските образователни стандарти и регионалната 

образователна политика, осигуряваща възможност за учене, развитие и 

усъвършенстване през целия живот. Постигане на равнище на функционална 

грамотност, спомагаща за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив 

растеж на икономиката.  

2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и 

повишаване ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и 

нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора.  

3.    Превръщане на училището в желана територия на ученика.  

4. Задълбочаване контактите с родители, обществени организации, 

институции, бизнес средата, училищно настоятелство за решаване на училищните 

проблеми и подпомагане на различните дейности.  
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5. Превенция на риска от преждевременно напускане на образователната 

система. 

 

Политика по качеството  

 

Ръководството на ПГИ „Алеко Константинов”, гр.Кърджали се ангажира да 

осигури политика по качеството, подходяща за целите на организацията, която да е 

разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища.  

Политиката по качеството на ПГИ е насочена към запазване и повишаване на 

извоюваните позиции на училището на пазара на средното образование.  

ПГИ „Алеко Константинов” разглежда качеството на своите образователни 

продукти като основен инструмент за реализиране на мисията и за утвърждаване на 

средното училище като интелектуален център. Обучаваните в гимназията трябва да 

получат знания, умения и компетентности, осигуряващи им успешна реализация на 

пазара на труда, а училището да изпълни стандартите за качество на образованието 

и обучението, регламентирани с нормативните разпоредби и българските традиции 

и да създаде и поддържа система за управление на качеството, която да осигури 

тяхното постигане и спазване.  

Във връзка с това, основните цели, свързани с развитието на системата по 

качеството от гледна точка на Ръководството на училището, са:  

■ Повишаване на конкурентните предимства на гимназията и непрекъснато 

подобряване качеството на предлаганите образователни услуги;  

■ Усъвършенстване ефикасността на Системата за управление на качеството 

чрез прилагане на образователни технологии, разработване и внедряване на 

иновативни решения и нови продукти, усъвършенстване методите на преподаване и 

оценяване, използвания управленски инстументариум и материална база;  

■ Използване на разнообразни методи за оценка и анализ при изследване 

очакванията на учениците за качеството на предлаганите им образователни услуги;  

■ Утвърждаване на постигнатите позициите на училището спрямо сродни 

професионални гимназии в България. Адаптиране на образователните и 

възпитателните потребности с промените в бизнес средата и актуализация на 

стратегията на училището, включително и на учебните планове и научната тематика 

като средства за нейното реализиране.  

■ Създаване на възможност за повишаване обективността при оценяване 

качеството на обучение чрез проучване на реализацията на учениците.  

■ Развитие на самооценката като инструмент за идентифициране на слаби и 

силни страни и за управление на училището.  

Във вътрешен план политиката по качеството предполага постоянно 

повишаване ефективността на управлението чрез:  

■ Осигуряване и поддържане на мотивираност на учениците и учителите и 

съпричастност към извършваната от всеки работа с цел постигане на по-добри 

резултати.  

■ Развитие на формите за достъп до официалната информация, осигуряваща 

прозрачност и постоянен контрол;  

■ Създаване на условия за индивидуални интелектуални приноси към ПГИ, 

чрез подпомагане на личните инициативи на учителите; 



■  Подобряване на контакта между учениците и учителите с цел създаване на 

благоприятна образователна атмосфера и повишаване резултатите от учебния 

процес; 

■  Създаване на възможности за включване на учениците в извънкласни и 

извънучилищни дейности с цел развиване на умения за тяхната социална интеграция 

в обществото. 

 

 Ръководството на ПГИ „Алеко Константинов” гарантира, че ще осигури 

подходящи условия за ефективното функциониране на системата по 

качеството с цел изпълнение на дефинираната от нас  „Политика по 

качеството” и поетите обществени задължения при обучението и развитието на 

учениците и квалификацията на учителите. 

 

 

 


