
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ДИЗАЙН „ЕВРИДИКА” 
Ерад Кърджали, ул. „Капитан Петко войвода” №60

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Цели:
•Д а  се създаде ефективна практика за своевременно реагиране и намаляване на 

отпадането на ученици от гимназията
•Д а се създадат условия за преодоляване на риска от отпадане и подпомагане на 

учениците за справяне с възникнали трудности
•Д а се създадат условия учениците да преосмислят приоритетите си, да разберат 

необходимостта от образование, да открият силните си страни и да имат по-отговорно 
поведение в училище.

•Д а се създадат механизми за разкриване потенциала и поощряване на усилията на 
всеки конкретен ученик, за постигане на лична положителна промяна

•Д а се разкрият възможности за проява на способностите на учениците и насочване 
на енергията им в конструктивна посока

•Д а се създаде действено партньорство с родителите, привличането им като 
съмишленици на училището при реализация на образователните и възпитателни задачи 
и за създаване на система за превенция на отпадането

•>

Очаквани резултати:
•Създадена практика за превенция на риска, бързо реагиране и намаляване на 

отпадналите ученици
•Създадени условия за идентифициране на риска от отпадане и осигуряване на 

подкрепа за справяне със затрудненията
•Създадени условия за осмисляне на ценността на образованието и ангажиране на 

учениците с по-отговорно поведение към собственото им образование
•Създадени механизми за разкриване на силните страни на всеки ученик и 

мотивиране за учене
•Осигурени възможности за развитие на способностите в извънкласни и 

извънучилищни дейности
•Развити практики на партньорски взаимоотношения с родителите за превенция на 

риска от отпадане на детето им от образователната система

Общи положения:
•Мерките ще се осъществяват през цялата учебна година



•При идентифициране на симптоми за възможен риск от отпадане ще се реагира 
своевременно

•Отделеното време за работа е конкретен ученик ще бъде съобразено е 
индивидуалните му потребности и сложността на ситуацията

•З а  реализиране на мерките ще се осъществява екипно взаимодействие 
•Щ е се поддържат тесни контакти е родителите
•При необходимост ще се осъществява сътрудничество в полза на ученика на по- 

широка професионална основа
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/Т.Вълчева/


