План – график за провеждане на дейностите и повишаване на качествотото на учебния процес
в Гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов‘‘-гр.Банско
За 2020-2021

I .Визия: Гимназията да бъде призната

като училище,

предоставящо качествена подготовка в областта на ПОО и ползващо се с

доверието на стопанските организации – потребители на кадри, и обществеността в региона.

II. Мисия: Подготвяме ученици по професии и специалности

от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и

кетъринг” и ,,Туризъм.’’
Ценности на професионалната гимназия:
1.
Качеството на предлаганото от гимназията ПОО;
2.
Равните възможности за нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях;
3.
Доверието едни на други за това, че използваме открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици;
4.
Насърчаването към учене през целия живот чрез създаване на умения и нагласа за самооценяване, желание и
отговорност за непрекъснатопрофесионално развитие;
5.
Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности;
6.
Сътрудничествотов колектива на гимназията и с други професионални гимназии, висши училища, стопански организации
–партньори, родителска общност, общественост и др.

III.Цел на предстоящото самооценяване:
Да се очертае позицията на гимназията по критериите за самооценяване.

IV. Области и критерии на самооценяването: Оценяването за текущата година се извършва по всички области и критерии,
съответно:

1. Училищен мениджмънт – 25 т.
2. Училищна среда – 20 т.
3. Обучение и учене – 55 т.

V.Методика, която ще се използва по време на самооценяването: Самооценяването ще се извършва, чрез анализиране на
резултати по всеки показател, получени от анкети, чек-листове, справки и интервюта.

Очаквани резултати: След обобщаване на резултатите по различните критерии, се очаква да се визуализират слабите и силните
страни в дейността на гимназията, като това ще е основание за планиране на мероприятия за последваща дейност
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педагогическия персонал,
проведена от други институции
Споделяне на ефективни
практики
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Чек - лист

Терзиева

01.02 .2021

нормативна уредба за
осъществяване дейността на
училището

Осигурен достъп до учебната
документация по изучаваните
професии/специалности
Състояние на училищната
документация
Наличие на правила и/или
процедури при назначаване и
съкращаване на персонала
Откритост и прозрачност при
вземане на управленски
решения
Делегиране на права
Критерии за оценка труда на
учителите и служителите

Индивидуална
среда на
ученика

СРЕДА

УЧИЛИЩНА

Училищен персонал

Наличие на капацитет за
оценка на състоянието на
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Наличие на политика за
насърчаване и ресурсно
подпомагане на извънкласни
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Качество на
административното
обслужване

анкета

К.Попова

01.02 .2021

Чек лист

Джолева

01.02 .2021

разработен чек-лист

15.04. 2021 г.
15.04. 2021 г

анкета

Директор

Разработен чек- лист

Директор

Анкета

15.04. 2021 г
15.04. 2021 г

К.Попова
Хр.Янчовичин

15.04. 2021 г

Хр.Янчовичин

15.04. 2021 г

Чек - лист

Чек - лист

Разработен чек- лист

Нина Терзиева

15.04. 2021 г

15.04. 2021 г

Наличие на мерки за
адаптиране на ученика към
училищната среда

анкета

Осигурени условия за
интерактивно учене

анкета

Създадени възможности за
включване на ученика в

Директор

Атанасов

справка

Атанасов

Терзиева

15.04. 2021 г

15.04. 2021 г

Училището като социално
място

различни училищни общности
в зависимост от неговите
интереси и потребности
Наличие на правила за
разрешаване на възникнали
конфликти
Дейности за превенция и
разрешаване на конфликти
Наличие на начини и средства
за разпространяване на
информация, свързана с
дейността на училището
Наличие на училищен сайт с
актуална информация
Осигурена достъпна
архитектурна среда спрямо
необходимите потребности
Наличие на пропусквателен
режим, ориентири за ученици,
родители и други външни лица

Материално- техническа база

Относителен брой (в %) на
класните стаи поддържани и
оборудвани с необходимия
инвентар спрямо общия брой
класни стаи
Наличие на кабинети за
професионално обучение
Наличие на съвременно
оборудвани учебни
работилници/ лаборатории/
УТФ
Осигуреност с материали и
консумативи за
общообразователната
подготовка
Осигуреност с материали и
консумативи за

15.04. 2021 г
Разработен чек-лист

Попова

Разработен чек-лист

М.Радулова

16 .06.2021
16 .06.2021

Разработен чек-лист
.
Разработен чек-лист

М .Радулова
К Попова
Сланчева

16 .06.20121
16 .06.2021

справка

16 .06.2021
разработен чек-лист

М.радулова
16 .06.2021

справка

Янчовичин

справка

Янчовичин

16 .06.2021

16 .06.2021
справка

М Радулова

16 .06.2021
Справка

Козарева

Козарева
Справка

16 .06.2021

професионалната подготовка
Достъпни за всички ученици и
по всяко време на учебния ден
библиотека и интернет
Функционално място на
ученика в класната
стая/кабинета/ работилницата/
физкултурния салон - наличие
на регламентирани
отговорности за реда и
чистотата на работното място и
спазването им. Опазване на
интериора и екстериора на
училището.
Функционално място на
учителя - осигурен постоянен
достъп до интернет и до
актуална научна и
педагогическа литература
Подготовка и планиране на
уроците

И
УЧЕ
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самооценява
не
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ЧЕН
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Учебна дейност

Структура на урока- ясна за
учениците, установена от
проведен педагогически
контрол

Козарева

16 .06.2021

Козарева

16 .06.2021

Козарева

16 .06.2021

Попова

16 .06.2021

Попова

16 .06.2021

Попова

16 .06.2021

ССланчева

16 .06.2021

ССланчева

16 .06.2021

разработен чек-лист

разработен чек-лист

Разработен чеклист

Разработен чеклист

анкети

Планиране и използване на
ИКТ в урока

Разработен чеклист

Използване на разнообразни
форми за проверка и оценка на
ученици

резработен чек лист

Критерии за оценяване –
известни на учениците

резработен чек лист

Изградени умения у учителите
за самооценяване

резработен чек лист

Ритмичност на оценяването

резработен чек лист

Изградени умения у учениците
за самооценяване по
практическо обучение

резработен чек лист

Обсег на използването на ИКТ
при оценяването по учебни
предмети от професионална
подготовка

ССланчева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Терзиева

16 .06.2021

Резултати от обучението

Взаимоотношения
ученик - учител;
ученик - ученик

резработен чек лист

Изградени взаимоотношения
на партньорство между
учителите и учениците

анкети

Установена от учителя
позитивна атмосфера в
паралелките

анкети

Умения за работа в екип в
паралелката

анкети

Относителен дял (в процент) на
отпадналите от обучение по
програми за ПОО към броя на
постъпилите в началото на
обучението
Относителен дял ( в %) на
учениците, успешно положили
двата държавни зрелостни
изпита към допуснатите до
зрелостни изпити
Относителен дял ( в %) на
учениците, успешно положили
двата държавни квалифика-

16 .06.2021
справка

Атанасов

Атанасов

16 .06.2021

Атанасов

16 .06.2021

справка

справка

ционни изпита към
допуснатите
Относителен дял ( в %) на
курсистите (обучаваните
възрастни) успешно положили
двата държавни квалификационни изпита към
допуснатите

16 .06.2021

резработени справки за
изпитните сесии

16 .06.2021

Относителен дял ( в %) на
учениците на поправителен
изпит към общия брой
ученици

справка

Рускова

Относителен дял ( в %) на
повтарящите ученици към
общия брой ученици

справка

рускова

Относителен дял ( в %) на
отпадналите от обучение по
програми за ПОО курсисти
(обучавани възрастни) към
общия им брой в училището
Относителен дял ( в %) на
отпадналите по различни
причини от обучение по
програми за ПОО ученици към
броя на учениците за учебната
година

Надграждане
на знания и
умения

Атанасов

16 .06.2021

16 .06.2021
справка

Рускова

16 .06.2021

справка

Резултати от участието на
ученици в състезания,
олимпиади, конкурси и др.

Справка

Изградени екипи за работа по
проекти

Справка

рускова

16 .06.2021
Сланчева

Попова

16 .06.2021

16 .06.2021

Педагогически постижения

Брой учители, подготвили
ученици - призьори на
състезания, олимпиади и др.

справка

Сланчева

справка

Терзиева

Относителен дял на учителите
повишили професионалната си
квалификация в организирани
форми на обучение спрямо
броя на заявилите желание
16 .06.2021

