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ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ ЗА 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Програмата за повишаване качеството на обучениетo в НГПИ „Св. Лука“ - София 

се основава на: Закона за предучилищното и училищно образование, подзаконовите 

нормативни актове за прилагането му, приоритетите на Министерството на образованието 

и науката, на Министерството на културата, на РУО – София-град и спецификата  на 

училището. 

ІІ ВИЗИЯ 

 НГПИ „Св. Лука“ - София да бъде призната като конкурентноспособно училище, 

призвано да обучава и възпитава ученици с високи професионални знания, умения и 

естетически критерии в сферата на изкуствата. Наша цел е да пазим традиционните 

приложни изкуства, като прилагаме и съвременна гледна точка и интерпретация в 

учебната работа във всички специални предмети с цел устойчивото му развитие и 

осигуряване на високо качество на подготовката, съобразено със съвременните 

изисквания, ефективност на учебно-възпитателния процес, разгръщане на творческите 

възможности на учениците, повишаване на квалификацията и утвърждаване на 

авторитета на учителите, доказване на техните педагогически и творчески успехи.  

ІІІ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА 

1. Повишаване на качеството на професионалното обучение. 

2. Развитие на системата за повишаване квалификацията на учителите. 

3. Утвърждаване на училището като културно средище. 

4. Превенция на ранното напускане на ученици. 

5. Взаимодействие с родителската общност. 

6. Участие в програми и проекти. 

7. Подобряване на МТБ на училището. 

 

ІV. ПЛАНИРАНЕ И  РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ                   

ПРИОРИТЕТИТЕ 

1. Повишаване на качеството на професионалното обучение. 



1.1. Цели: 

● осигуряване на качествено и ефективно образование, ориентирано към 

конкретни  резултати; 

● повишаване на резултатите на ДЗИ и НВО; 

● доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване; 

● засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 

личностно  развитие; 

● възпитание в дух на здравнa,  екологичнa, потребителска култура, физическа 

активност и спорт; 

● развитие на компютърните умения на училищната общност; 

● по-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение, подчинени 

на компетентностния подход в образованието  (интерактивност, проектна работа). 

1.2. Дейности за постигане на целите: 

● издигане качеството на обучение по учебните предмети, повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за прилагане на 

учебното съдържание и овладяване на компетентности; 

● създаване на условия за изяви на учениците в и извън учебните часове; 

● осъществяване на допълнителна работа с учениците; развиване и подобряване 

на индивидуалната и диференцирана работа с учениците; 

● прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване на резултатността на учениците в 

обучението; 

● използване на иновативни и разнообразни педагогически методи и форми на 

обучение; 

● засилване взаимодействието с родителската общност; 

● използване на мултимедийни материали; 

● използване на платформата Смартест за подготовка и проверка на знанията на 

учениците; 

● повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното им развитие; 

● работа по програмата за превенция на насилието и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение; 

● подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици; 

● засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие. 

2. Развитие на системата за повишаване квалификацията на учителите 

2.1. Цели: 

● утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

учителите ,,,  работещи в училището; 

● оптимизиране структурата на системата за квалификация; 

● повишаване на изискванията към работата на учителя. 

2.2. Дейности за постигане на целите: 

● усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване 

личната квалификация от всеки учител; 

● провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическите специалисти; 

● създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално- 

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия; 

● повишаване ефективността на педагогическия контрол.  

● създаване на системата от стимули за повишаване мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност за 

въвеждане на иновативни практики; 



● усъвършенстване на формите за контрол чрез актуализиране на оценъчната 

карта. 

3. Утвърждаване на училището като културно средище 

3.1. Цели 

● развширяване дейността на галерията на училището;  

● развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които са 

насочени към развитие на творческия потенциал на учениците;  

● реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището; 

● поддържане на сайта на училището, публикуване на вътрешно-училищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, 

предстоящи събития в училището, галерия със снимки и др. 
 

3. 2. Дейности за постигане на целите: 

● организиране на извънкласни и извънучилищни дейности, които са насочени 

към развитие на творческия потенциал на учениците и техните професионални 

компетенции; 

● организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в конкурси 

от регионален, национален и международен характер; 

● предоставяне на достъп на учениците до училищната база за провеждане на 

различни видове дейности; 

● организиране на състезания по различни видове спорт; 

● организиране на училищни мероприятия с активното участие на ученици по 

случай различни празници и чествания; 

● разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото 

възпитание и  спорта; 

● повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото,  социалното и личностното им развитие. 

4. Превенция на ранното напускане на ученици 

4.1. Цел: Разработване на набор механизми за подпомагане на застрашени от 

напускане ученици, съобразени с техните потребности 

4.2. Дейности за постигане на целите: 

● засилване на сътрудничеството между учители и родители за

 увеличаване  мотивацията за учене на учениците; 

● анализ на причините за допуснатите отсъствия на учениците, както и на 

поведението  им, с цел превенция на тормоз и насилие; 

● повишаване квалификацията на учителите за работа с ученици в риск; 

● засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно 

доверие и  уважение. 

5. Взаимодействие с родителската общност 

5.1. Цели: 

● взаимодействие и партньорство с родителите при реализиране на 

образователния  процес; 

● прилагане на модели на поведение, основани на принципите на 

гражданското  образование; 

● изграждане на система за обратна информация относно поведението и 

успеваемостта  на учениците. 

5.2. Дейности за постигане на целите: 

● актуализиране на информационната банка с e-mail адреси на родителите; 

● участие на родителската общност при обсъждане на въпроси, свързани с 

развитието на училището; 



● засилване на партньорството с Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

6. Участие в програми и проекти 

6.1. Цели: 

● засилване конкурентоспособността на училището; 

● повишаване интереса на учениците и съпричастността им към гимназията; 

● мотивация за бъдещо професионално развитие в областта на изкуството. 

6.2. Дейности за постигане на целите: 

● разработване и представяне на проектни предложения по общински и 

национални                                програми; 

● разработване на проектни предложения за европейски програми; 

● разработване на проектни предложения за международни проекти за 

сътрудничество със сродни гимназиии по изкуства. 

7. Подобряване на материално-техническата база на училището и училищната 

среда 

7.1. Цели: 

● естетизация на околната среда; 

● обогатяване на училищния двор със скулптурни творби на ученици; 

● повишаване на привлекателността на училищната среда, подобряване на 

учебната  материална база. 

7.2. Дейности за постигане на целите: 

А. Подобряване на външната среда: 

● поддържане на тревните площи и озеленяването на двора; 

● търсене на контакти за външно финансиране и дарителство. 

Б. Подобряване на вътрешната среда:  

● обогатяване на материалната база; 

● поставяне на екрани за прожектиране във всички класни стаи; 

● закупуване на 3-D принтери за нуждите на специалностите Художествена 

обработка на метали и детски играчки и сувенири; 

● закупуване на 2 броя стенни лед телевизора за специалност Рекламна графика; 

● инсталиране на аспиратори в ателието по Силикатен дизайн. 

В. Поддържане на съвременна ИКТ среда 

● развитие на благоприятна среда за работа с електронно образователно 

съдържание; 
● въвеждане на иновативни технологии в образованието; 

● осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно  

съдържание; 

● поддържане на изградената ИКТ инфраструктура с цел повишаване 

ефективността на  учебния процес и административната дейност; 
● развитие на безжичната инфраструктура на територията на училището; 

● дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището. 

 
 

  Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с 

 Протокол № 1/15.09.2022 година и е утвърдена със заповед № 148-1447/ 28.09.2022 г. 

 


