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Настоящият документ е приет на заседание на Педагогическия съвет – 

Протокол №  01/16 .09.2019 г. и утвърден със заповед № РД 09-

12/16.09.2019 г. 



  През настоящата 2019/2020 учебна година училището работи по 

утвърдения от МОН учебен план.  

  В НХГ„Ц Лавренов“ се провежда цялостна самооценка на качеството на 

професионалното образование и обучение в следните области:  

- училищен мениджмънт 

- училищна среда 

- обучение и учене 

- училищно партньорство  

  Ежегодно се провежда изследване, показващо силните и слабите страни 

на обучението и управлението, набелязват се краткосрочни и         

дългосрочни мерки за повишаване на ефективността на труда на 

колектива.  

  С цел по ефективно обучение са разработени следните мерки за 

повишаване качеството на образованието в НХГ„Цанко Лавренов“: 

- Модернизиране на образователния процес в училище чрез прилагане 

на иновативни подходи  на преподаване, приложими в учебния процес 

и изполване на съвременните тенденции за оценка на знанията и 

практическите умения на учениците  

- Разработване на система за квалификационната дейност в НХГ„Цанко 

Лавренов“ с цел професионалното израстване на учителите 

- Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите 

кадри чрез включване във вътрешно и извънучилищна квалификация 

- Създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите и 

тяхната методическа подготовка, посещения на семинари, курсове  

- Посещения на учебните занятия от ръководството на училището 

- Открити уроци по предмети и обмяна на педагогическия опит 

- Работа на методическите обединения 

Кл. ръководители  – Златка Терзиева 

Рисуване – Димитър Келбечев 

Живопис – Ангел Китипов 

Стенопис  и Иконопис - Атанас Камешев 

Графика - Христо Жеков  

Скулптура –  



Рекламна и Компютърна графика и пространствен дизайн – Борис 

Богданов 

- Оценяване резултатите от обучението чрез държавния образователен 

стандарт с цел повишаване качеството на образованието чрез 

измерване на знанията и уменията на учениците 

- Увеличаване броя на предметите за втора матура при държавните 

зрелостни изпити 

- Създаване на трайни мотиви за ефективно учене у учениците 

- Социализация на конкретния ученик в клас,  работа с проблемни 

ученици  

- Заседания на педагогически и художествени съвети 

- Регулярно провеждане на родителски срещи 

- Подпомагане на работата на новоназначени учители в гимназиятя 

- Осъвременяване на образователния процес чрез обогатяване на 

материално техническата база 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


