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І. Организационна структура на училището 

 

1. Помощни органи на управление, състав и отговорности. 

 

№ Методически 

обединения и комисии 

 

Учебни предмети Председател / 

състав 

1 МО по БЕЛ Български език и литература Фатме Хабил  

 

2 МО по чужди езици Английски език и немски език Биляна Николова 

 

3 МО по Обществени 

науки и гражданско 

образование 

история, география, психология и логика, 

етика и право, философия, свят и личност, 

гражданско образование 

Василка  

Димитрова 

4 МО по Природни науки 

и екология 

математика, инф. технологии, химия и 

опазване на околната среда, биология и 

здравно образование, физика и астрономия 

Мариана Жекова 

5 МО по Лека 

промишленост 

материалознание, технология на 

облеклото, конструиране, шевни машини, 

практика  

Иванка Кондева 

6 МО по Транспорт и 

селско стопанство 

двг, техническо чертане, ссм, механика, 

технология на материалите, автомобили и 

кари, бд, практика 

Иван Пенчев 

7 МО на класните 

ръководители 

класните ръководители от 8 до 12 клас Айлин Караали 

8 Комисия по 

квалификационната 

дейност  на 

педагогическите 

специалисти  

педагогическите специалисти М. Жекова, 

Ф.Хабил, 

Б.Николова 

Ив.Пенчев, 

Л.Рушид 

9 Комисия по осигуряване 

на ЗБУТ и гражданска 

защита 

педагогически и помощен персонал Б.Тодоров,  

Т. Стоянов, 

А.Гицова, 

З.Салиева 

10 Комисия за борба с 

противообществени 

прояви 

педагогическите специалисти Цв.Йорданова, 

Ф. Хабил, 

В.Димитров,  

М. Жекова 

11 Училищен ученически 

съвет 

учениците Председателите 

на класните 

ученически 

съвети 

12 Класни ученически 

съвети 

учениците По трима ученици 

от всеки клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Анализ на дейността на училищната общност през учебната 2019/2020г. 

 

   През учебната 2019/2020 година в училището се обучаваха 316 ученици по професии и 

специалности, обучавани от 27 високо квалифицирани специалисти. Специалностите, по 

които се обучават учениците са следните:  

   - „Конструиране,  моделиране и технология на облекло от текстил“ - петгодишен срок на 

обучение за учениците постъпили в осми клас; 

   - „Монтьор на селскостопанска техника”  

   - „Монтьор на транспортна техника”; 

   Учениците получават средно образование и необходимата професионална квалификация.  

   Учебната 2019/ 2020 година приключи успешно. През годината движението на учениците е, 

както следва: 

- Отписани поради трайно не посещение – 5 ученици; 

- Преместени в друго училище – 2 ученици; 

- Преминали в СФО – 9 ученици; 

- Заминали за чужбина – 20 ученици; 

- Придошли от други училища – 3 ученици;  

  Квалификационната дейност на учителите се изразява в участие на  семинари, тренинги, 

конференции  на регионално ниво, участие в проект „Квалификация на педагогическите 

специалисти“, с продължителност 48 часа, с присъждане на три кредита.   

   Независимо от предприетите мерки от страна на педагогическата общност, продължават 

безпричинните отсъствия на учениците.  

 - Задоволителна е възпитателната дейност на всички равнища при работа с учениците. 

-  Ново постъпващите ученици са с незадоволителна подготовка по български език, което 

създава допълнителни трудности при обучението по всички учебни предмети. 

 

ІІІ. Мисия, визия и цели на училището 

 

1. Мисия на училището: 

- да се развива като професионална гимназия за придобиване на втора и трета степен на 

професионална квалификация по специалности свързани със структуроопределящи 

отрасли на регионалната икономика. 

2. Визия на училището: 

- Да се утвърди като престижно училище, осигуряващо средно образование и 

придобиване на професионална квалификация, с формирана мотивационна система и 

обща култура на реализация в гражданското общество. 

3. Цели на обучението: 

- Усвояване на общообразователния минимум от знания и умения, в съответствие с ДОИ; 

- Придобиване на втора и трета квалификационна степен по избраната специалност, 

осигуряваща конкурентно способност на пазара на труда; 

- Възможност за продължаване на обучението във ВУЗ; 

 

 ІV. Стратегии, приоритети в дейността на училището: 

 

1. Стратегии: 

- Високо качество на обучението по общообразователна и професионална подготовка на 

учениците; 

- Повишаване професионалната квалификация на учителите и стимулиране на 

образователните промени в училище; 

- Взаимодействие с факторите от социалната среда; 

- Обогатяване на МТБ в училище; 

2. Приоритети: 

2.1.Повишаване качеството на обучението и постигнатите резултати по всички учебни 

дисциплини; 

Акценти:  



- Предварителна подготовка на урока; 

- Активно участие на учениците в учебния процес; 

- Допълнителна работа с учениците за попълване пропуските в знанията им; 

 

2.2.Гражданско образование и възпитание; 

Акценти: 

- Личностно развитие на учениците чрез урочната и извънкласната дейност; 

- Социализация на учениците чрез обучението, извънкласните форми на работа и часа на 

класа; 

- Актуалност на съдържателните аспекти на гражданското образование и възпитание в 

дейността на класните ръководители; 

2.3.Квалификационна дейност с учителите; 

Акценти: 

- Съвременни изисквания и предизвикателства към обучението; 

- Взаимодействие при формиране на нови понятия и закономерности; 

2.4.Професионална подготовка на учениците; 

Акценти: 

- Формиране на професионални умения и навици; 

- Организация и провеждане на учебна и производствена практика; 

 

V. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите. 

 

1. Дейности за постигане на реални резултати от УВП. 

 

№ Дейности Срок Отговорници 

1 Развиване на компетентности, съобразени с 

ДОС за учебното съдържание и 

нормативните документи  

19.09. Учителите 

2 Запознаване с новите нормативни 

документи в образованието  

14.09. Учителите 

3 Методически сбирки на МО по актуални 

теми, свързани със съвременното 

образование 

м. ноември Председателите на МО 

4 Планиране на УВР в съответствие с 

изискванията на ДОС и учебните планове и 

програми  

10.10. Ръководството 

5 Утвърждаване на учебните програми за ЗИП 

и РПП 

15.09. Учителите и ПС 

6 Диагностика на резултатите от проведените 

тестове на входно ниво 

м. Октомври  Ръководството 

7 Анализ на резултатите от изходно равнище м юли Ръководството 

8 Разработване на проект за извънкласни 

дейности в училището  

м. ноември  МО на класните 

ръководители 

9 Провеждане на тематични родителски 

срещи за запознаване на родителите с новия 

закон за предучилищно и училищно 

образование и утвърдените нови учебници 

по график зам.директор по 

учебната дейност и 

класните ръководители 

10 Участие на ученици в олимпиади и 

състезания 

по график ЗДУД и учителите 

11 Провеждане на състезания по професии по график ЗДПО и учителите 

12 Провеждане на пролетен излет м. април  Класните ръководители  

13 Провеждане на спортни състезания м. май Бейтула Мехмед и 

класните ръководители 

 

14 

 

Провеждане на ритуали и тържества 

 

през 

 

Ръководството и 



- Откриване на учебната година; 

- Ден на народните будители; 

- Годишнина от гибелта на В. Левски; 

- Национален празник-Трети март; 

- 24-май; 

- Изпращане на абитуриенти; 

- Закриване на учебната година; 

годината учителите 

15 Попълване състава на ученическите органи 

на самоуправление 

м. октомври 

 

Класните ръководители 

16 Подобряване на МТБ през 

годината 

Ръководството и 

персонала 

17 Подновяване на договорите със социалните 

партньори за провеждане на учебни и 

изведени практики 

м.октомври 

 

Зам.директора по ПО 

   

   

2. Квалификационна дейност с учителите. 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Форма 

 

Срок 

1 Методи и средства за повишаване мотивацията на 

учениците за учене  

 

Семинар Ноември 

2 Ефективни средства за намаляване на 

безпричинните отсъствия 

Работна среща  През годината 

3 Основни аспекти на съвременното образование Лекция Декември 

4 Обмяна на добри педагогически практики Открити уроци През годината 

5 Взаимодействие между училище и семейство Родителски 

срещи 

През годината 

6 Ефективна организация за Часа на класа Тренинг През годината 

7 Участие в квалификационни форми на РУО По график През годината 

8 Конкурсното начало като средство за мотивиране на 

учениците в обучението 

Обмен на 

практики  

През годината 

9 Оценяването на качеството на образованието в 

училище 

Семинар През годината 

10 Добри практики при подготовка на водачи на МПС Обменна 

практика 

През годината 

11 Подобряване качеството на практическото обучение Семинар м. Септември 

12 Обучение в тестови практики Квалификационен 

курс 

м.Септември 

13 Методически насоки за обучението по ИТ в Х клас Квалификационен 

курс 

м. Септември 

14 Областни съвещания с учителите съвещание м. Септември 

15 Запознаване с новите нормативни документи в 

образованието 

Лекция м. Септември 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



VІ. Тематичен план за заседанията на Педагогическия съвет през учебната 2020/2021г. 

 

№ Тема Срок 

1 Приемане на училищните учебни планове. Съобщаване на катедрите за 

учебната 2020/ 2021г. Утвърждаване на щата и мрежата. Приемане на 

ученици в самостоятелна форма на обучение. Актуализиране на 

комисиите и съставите на МО. Приемане на УУП за 8, 9,10 и 11 клас.  

Приемане  на Правилник за дейността на училището, Правилник за 

осигуряване на ЗБУТ, Годишен план на училището, Учебни програми 

за ЗИП и РПП, Дневен режим в училището.   

м. септември 

2 Отчитане и анализ на резултатите от тест- входно ниво м. октомври 

 

3 Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават стипендия 

през първия учебен срок на учебната 2020/2021г. Приемане на план за 

работа при зимни условия.  Утвърждаване на графика за класните, 

контролните работи и консултациите. Анализ на отсъствията на 

учениците.  

 

м.октомври 

 

 

4 Тематична проверка на тема: Изпълнение на ДОИ по учебните 

предмети и подготовка за ДЗИ. Приемане на план за допълнителна 

работа с учениците за попълване на пропуските в знанията. 

 

м.декември 

 

5 Отчитане на резултатите от УВР през първия учебен срок. 

Актуализиране списъка на стипендиантите за втория учебен срок. 

Диагностика на резултатите от входно ниво. Запознаване с 

предложението на новия държавен план- прием.  

 

м.февруари 

 

6 Доклад на класните ръководители на ХІІ клас за допускане до ДЗИ. 

Приемане на план за приключване на учебната година и подготовка за 

новата учебна година. 

 

м. април  

7 Предложение на класните ръководители за наказания на ученици.  

Подготовка за честване на 24 май. Подготовка за честване на 

абитуриентски бал. Подготовка за приключване на учебната година. 

 

м. юни  

8 Доклад – анализ за дейността на педагогическата колегия през учебната 

година. 

Утвърждаване на график и комисии за юлска сесия. 

Насрочване на поправителна, приравнителна сесия и изпити за 

оформяне на годишна оценка на учениците в СФО. 

Съобщаване на проекто катедрите за новата учебна година. 

 

 

 

 

 

м. юли  

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на ПГООТ,  

съгласно Протокол № 6/ 11.09.2020г. 

 

 

 

 

                                                                                Директор : …………………. 

                                                                                                        / И. Ахмед / 
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