
 

Годишен план за дейността на училището 2020 / 2021 година 

 

стр. 1 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ - ПАЗАРДЖИК 

 

Пазарджик 4400, ул. "Христо Ботев" № 115А 

тел.: 034 / 48-02-78 факс: 034 / 48-02-86 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……ПП……… 

 

Таня Костадинова Благова  

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ 

ПАЗАРДЖИК  

 

 

през учебната 2020 / 2021 г. 

 

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 1 /15.09.2020 г.  

 

Представеният документ е изготвен за конкретно училище със следните характеристики: 

✓ Професионална гимназия ,в областен град. 

✓ През уч. 2020/2021 г. в училището се обучават789  ученици от VIII до ХII клас. 

✓ Училищната общност е много добре функционираща – формиран е Обществен съвет, Ученически съвет, 

училището осъществява пълноценно сътрудничество с други училища, базово училище на ВУЗ. 
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✓ Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; прилагат се форми на 

наставничество на млади и новоназначени учители, както и на такива, които за известен период са били 

извън системата на училищното образование. 

✓ Училището развива дейност по европейски и международни проекти.  

 

 

І. Анализ на дейността на училището през уч. 2019/2020 г. 

В ПГИМ в началото на годината се обучават 838 ученици,  в края на годината – 837 в дневна форма на 

обучение, разпределени в 33 паралелки по различни икономически специалности, от които: 

 с прием след завършен VII клас – 12; 

 с прием след основно образование – 1; 

паралелки, приети по новия учебен  план на МОН и ЗПУО – 20. 

В гимназията има и самостоятелна форма на обучение, като в края на отчетния период е 1 ученик от IX клас. 

Приемът за 2019/2020 год. по специалности е както следва: 

От заявени 6 паралелки се реализираха 6 паралелки – 100 %;  с пълняемост на паралелките – 99 %.  

 Прием след VII клас: 

2 паралелки „Икономическа информатика“,  АЕ с ИИ  52 ученици 

1 паралелка „Съдебна администрация“, АЕ с РИ   26 ученици 

1 паралелка „Малък и среден бизнес“, АЕ с РИ   24 ученици 

1 паралелка „Митническа и данъчна администрация“ НЕс ИИ 26 ученици 

1 паралелка „Икономика и мениджмънт“, АЕ с РИ  26 ученици 

    

       Общо:           154 ученици   

 

II. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Численост на персонала 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 12 от Наредба № 15/22.07.2019 год. за статута и професионалното развитие на 

учителите и другите педагогически специалисти на МОН, Директорът на училището утвърждава числеността на 
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персонала в рамките на средствата по делегирания бюджет. В началото тази учебна година числеността е както 

следва: 

 Педагогически   58 

 Непедагогически   13 

 Условни щатни бройки  12 

Общо персонал              83 

 

Всички учители са с добър педагогически опит, от тях:      

  2  I    ПКС  

      13  ІІ    ПКС 

        5  ІІІ   ПКС 

      26  ІV   ПКС 

      5   V   ПКС 

 

 В началото на учебната година  са назначени: Идаки Симеонов – учител по музика на ½ щат, Стоянка 

Найденова – учител по английски език по заместване на Стоянка Попова, Теодора Искрева-Рачева – учител 

практическо обучение по заместване на Марияна Куманова, Красимира Гърева – учител практическо 

обучение/външен лектор по заместване на Виктория Вълкова, в началото на втори учебен срок е назначена 

Маргарита Григорова – учител по изобразително изкуство на ½ щат.  

 

III. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

             Контролната дейност в ПГИМ се организира на основание Плана за контролна дейност на директора, 

ЗДУД; ЗДАСД; ЗПУО; Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на ПУО; Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в УО; Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите  и другите педагогически специалисти. Контролът се утвърждава като важна 

управленска функция, помагаща на директора да адаптира управлението на учебното заведение към променящите се 

условия, да увеличава ефективността на своята работа, да се преодоляват проблемни ситуации, да се коригират 

превантивно допуснати грешки и да се отчита непрекъснато нарастващата сложност и динамика на дейността. Днес 

целта е свързана с качеството на усвояваните знания и е съобразена с максималните индивидуални възможности на 

всеки ученик,  с неговите интереси и потребности. 
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ПГИМ е държавно училище – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. В него се реализират 

основно пет групи дейности: 

1. Учебно-възпитателна; 

2. Административно-управленска; 

3. Квалификационна; 

4. Социално-битова и стопанска; 

5. Финансова. 

Плановете за контролната дейност на Директора, ЗДУД и ЗДАСД са изготвени в срок. Същите са подчинени 

на мисията, визията и целите на ПГИМ. Всички задължителни годишни планове са изготвени, утвърдени и приети 

на ПС в началото на учебната година. 

Приоритетно контролът се осъществява за спазване на оптимални условия за обучение и труд и гарантиране 

живота и здравето на учениците. 

Съгласно  ЗПУО се работи по 19 ДОС. Въз основа на наредбите комисии актуализираха: 

• Годишен план на ПГИМ; 

• Стратегията на ПГИМ; 

• Етичен кодекс; 

• Правилник за дейността на училището; 

• Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

• Програма за предоставяне равни възможности в ПГИМ; 

• Правилник за вътрешния трудов ред за безопасни условия на обучение и труд с противопожарно 

известяване; 

• Механизъм за справяне  с тормоза. 

 

Изградиха се: 

• Екип за работа по Наредбата  за приобщаващото образование; 

• Училищна комисия за безопасно движение по пътищата; 

• Училищна комисия по КУТ; 

• Училищна комисия по ЗБУТ; 

• Училищна комисия за защита при бетствия и аварии. 

 

Създадени са: 
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• План за действия при бедствия и аварии; 

• План на комисията за безопасно движение по пътищата; 

• План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата; 

• План за хигиенизиране на училищната сграда; 

• План за действия при ликвидиране на пожари; 

• План за действие при евакуация на учениците при земетресение; 

• План за действие при земетресение; 

• План за действие при терористични атаки; 

• Механизъм за извиняване на отсъствията в ПГИМ; 

• Програма за задължително консултиране и начин за взаимодействие с медицинското лице в случай на 

инцидент.  

• Правила и процедури за въвеждане на мрежа за справяне с тормоза или при възникнал инцидент 

между учениците в ПГИМ. 

Всички те са приети на Педагогически съвет на 16.09.2019 година. 

• На основание Заповед № РД 01- 124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно обявеното 

извънредно положение и във връзка с указанията на министъра на образованието и науката и други последващи 

документи за организиране на онлайн обучение с учениците за периода от 16.03.2020 г. до 30.06.2020 г., Заповед № 

6660-237/13.03.2020 г. на Директора на ПГИМ-Пазарджик се проведе обучение от разстояние в електронна среда. 

Организирано по следния начин: Обучението в ПГИМ – град Пазарджик стартира от 16.03. като се провежда чрез 

изпращане на учебни материали, в електронната платформа ШколоБГ. 

Всеки учител спази утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, като ежедневно изпращаше учебни 

материали както до съответния клас от седмичното си разписание, така и до администраторите, посочени по-долу. 

Изпращането на материалите бе със срок до 14:00 часа за съответния ден. 

Качените материали: 

1. При наличие на електронен учебник всеки учител регистрира класовете, в които преподава и изпраща линк 

на всеки ученик, с което се осъществява комуникацията учител – ученик. 

2. При наличие на хартиен учебник, в съобщението в електронния дневник, се посочва заглавие на темата с 

посочени страници, качва се план на урока и приложни задачи, при наличие на такива. 

3. При липса на учебник се качва урок във вид и формат по преценка на учителя. 

4. До края на деня, всеки учител изпраща на администратора - Отчетен доклад за онлайн организацията на 

учебните занятия с учениците по класове (до 5 астрономически часа). На учителите не представили отчет, денят ще 
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се счита за платен отпуск. 

Имаше педагогически специалисти, които започнаха от самото начало на обучението да използват виртуални класни 

стаи. След предоставяне на образователната платформа на Майкрософт Тиймс, по-голямата част от часовете се 

провеждаха синхронно. Бяха осигурени и виртуални класни стаи в платформата „ШколоБГ“. 

ПГИМ избра различни варианти за преподаване и учене от разстояние – обучение, сомоподготовка, консултации и т. 

н. въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурси, интернет свързаност, възрастовите особености, 

спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. На базата на електронния 

дневник, електронните платформи, ел. поща, социални мрежи се осъществи обучение, самоподготовка, упражнение, 

като се изпращаха материали, линкове към безплатни и платени образователни ресурси, филми и други. Поставяха 

се конкретни задачи – индивидуални или групови и се поддържа активна обратна връзка, чрез коригиране и 

допълнителни задачи. 

В електронното обучение се включиха всички ученици и учители. При внедряването на електронната платформа 

учителите: Йордан Чалъков, Георги Михайлов, Мариана Георгиева и Анета Зашева проведоха обучения по групи от 

по 3-4 педагогически специалисти от вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическия 

персонал, част от актуализираният План за квалификационна дейност на ПГИМ. 

•  По време на обучението от разстояние в електронна среда (от 13 март 2020 год. до 30 юни 2020 година) са 

съставени 4840 отчета от педагогическите спициалисти за извършена работа. 

Анализ на електронното обучение – силни и слаби страни 

 Предвид създалата се ситуация от 16.03.2020г. обучението премина към  дистанционна форма. 

За голяма част от учениците дистанционното обучение  беше  интересно в началото.  Нов начин на работа, който 

дава нови възможности  на учениците – пестят се време (децата не пътуваха) и средства; решаването на тестове за 

упражнение в платформите ги накара да открият ресурсите на тази форма на обучение. Още на второто изпитване 

учениците откриха възможности, които компрометираха обективността на оценяването,  докато се стигна до 

моменти, в които тестовете се решаваха с учител в група. Много удобно стана да нямат камера, ток, интернет... 

Същевременно 50% от младите хора от 11. и 12. клас системно работеха с изпратените планове, записани 

предварително в тетрадката. Организираха в папки на компютъра материалите за ДЗИ, подредиха приоритетите в 

съответния клас на обучение. Участваха активно в синхронното обучение. Особено добре се чувстваха учениците с 

индивидуална задача, които можеха спокойно да работят с текста и подготвения предварително анализ. Имаше и 

такива, които просто четяха написаната (все пак) интерпретация. При прекъсване на подобно изложение от учителя 

не търсеха причината за това.   

Родителите (които имаха тази възможност) бяха част от обучението  като слушатели и често споделяха 
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впечатленията си. Някои нямаха представа колко безпомощни са децата им, когато въпросите са върху неусвоен от 

учениците материал. Всъщност за част от родителите учителят изгради друга представа и за себе си, и за децата им.  

Изключително добри възможности за комуникация с учениците и родителите предостави „Школо”. За съжаление, 

имаше и неактивни адреси на родители. Връзката по телефон невинаги можеше да се осъществи. 

Изключително удобна за учителя и учениците беше възможността за провеждане на консултация по всяко време. 

Част от учениците от 12. и 11. клас съвместяваха обучението си с работа на половин работен ден. Някои успешно, 

други просто имитираха обучение -  вписани в TEAMS, не отговаряха на въпроси, защото ги нямаше пред 

компютъра. 

За нас онова, което преди няколко години бяхме проучвали теоретично(участие в обучение),  сега ставаше реалност. 

Обучението от колеги (Йордан Чалъков, Георги Михайлов и Мариана Георгиева) беше ползотворно. Съчетаването 

на направеното обучение и самостоятелните проучвания  на учителя с източници на информация за работа с 

платформата беше ефективна. 

Неудовлетвореност от: 

- Липсата на пряко общуване 

- Невъзможност да се постигне обективност на оценката 

- Появата на еднакви топоси в писмените работи на учениците – несамостоятелност 

- Огромен брой часове пред компютъра – вторачването в екрана определено не се отразяваше добре на 

зрението 

       -    Често затруднена работа на платформата – понякога проверката на тестове ставаше изключително бавно; 

невъзможна беше обратната връзка. 

І. Силни страни: 

1. Възможност за запазване на здравето на ученици и учители. 

2. Недопускане на нулева учебна година. 

3. В кратки срокове ученици и учители успяха да усъвършенстват своите дигитални компетентности. 

4. Осъществяване на по-целенасочен контрол върху домашните задания на учениците, което е труднопостижимо в 

обичайната практика на учителя. 

ІІ. Слаби страни: 

1. Липсата на пряк контакт с учениците е причина за получаване на непълноценна информация за реалните 

знания и умения на обучаващите се. 

2. Невъзможност да се проследи пълноценно участието на всеки ученик във виртуалната класна стая по време 

на онлайн урока. 
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3. Учениците манипулират много по-лесно самостоятелната работа, която осъществяват, както и изпитванията, 

които проверяват равнището на усвоените от тях знания и умения. 

4. Подрастващите не съумяват да адаптират информацията, която откриват във виртуалното пространство за 

целите на съответната учебна единица. 

5. Липса на своевременно разработени учебни ресурси за работа във виртуална класна стая – дигитални 

учебници и учебни помагала. Електронно четимите са крайно неефективни. 

6. Учениците се оправдават с проблеми, свързани с връзката или с техническото устройство, което използват. 

7. Ограничени възможности за създаване на тестови въпроси в образователните платформи.  

8. Липса на софтуерни продукти за адекватна редакция на писмените работи по БЕЛ. 

9. Не е редно образованието да допуска закърняване на способността на учениците да работят с химикалка – 

особено по БЕЛ. 

10. Дистанционното обучение създава по-скоро знания репродуктивно, а не когнитивно. 

11. Дистанционното обучение би било по-функционално при работа в по-малки групи – до 9, а не с 26 ученици. 

     

ДЕЙНОСТИ  И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

   През учебната 2019/2020 година педагогическият персонал на училището показа своя професионализъм, 

като се ръководи  от новата мисия, визия и цели на ПГИМ. През анализирания период общият брой отсъствия е 49 

765, от които по неуважителни причини 1598. В сравнение с миналата учебна година те са с 50% по-малко. 

Причината за това е пандемичната обстановка през втори учебен срок. След 13 март 2020 г. отсъствия по 

уважителни и неуважителни причини не се отбелязваха. 

С най-голям общ брой отсъствия е XII д клас – 3647, с кл. ръководител С. Бояджиева, а с най- малък брой е IXб  клас 

– 400,5, с кл. ръководител – М. Гълъбинова. 

С най-много отсъствия средно на един ученик  е XII д клас с кл. ръководител С. Бояджиева–135. С най-малък брой 

отсъствия средно на един ученик е IХб клас с кл. ръководител  М. Гълъбинова -15,4. Общо за училището средно на 

един ученик се падат по 59,45 отсъствия срещу 84,4 за миналата учебна година. Основните носители на отсъствия са 

учениците от XIIд клас – 135, ХIIг – 96.21, ХIIе – 85, X е клас – 95.44 с кл. р-л В. Маркова; X в клас – 95.33 с кл. р-л 

Д. Величков, XI д клас – 82,16 с кл. р-л  М. Зяпкова, Хж клас – 81,11 с кл. р-л Н. Лискова и XIIж клас – 85,8 с кл. 

ръководител  А. Китин. 

Основните причини за отсъствията /през първи учебен срок/ са свързани с постъпването на ученици в болнични 

заведения, участия на младите хора в различни клубове – спортни, за народни песни и танци  и др.; важен е 

голимият  брой пътуващи ученици; решаваща е  липсата на контрол от страна на родителите;  като се има предвид, 
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че много от тях са в чужбина, разбираема е липсата на желание за желание у родителите за взаимодействие  с 

педагогическите специалисти. Препоръките са: да се обърне внимание на учениците за редовно  присъствие,  кл. 

ръководители на класовете с голям брой отсъствия в час на класа да анализират причините и набележат мерки за 

намаляване на безпричинното отсъствие от учебни занятия, да се засили родителският контрол и  връзката родител - 

кл. ръководител – училищен психолог – педагогически съветник – ръководство на училището.   

 Родителите, чиито ученици са  носителите на над 5 отсъствия по неуважителни причини,  са уведомени писмено. С 

тези ученици в ПГИМ работят не само класните ръководители, но и педагогическият съветник и училищният 

психолог. На повечето разговори са присъствали директорът и/или някой от заместник-директорите. За проведените 

разговори са съставени протоколи от училищния  психолог и педагогическия съветник.  Гимназистите, допуснали 10 

или повече неизвинени отсъствия, са наказани от Педагогическия съвет. За тях са изработени корекционни мерки за 

преодоляване на проблема. 

Средният успех за учебната година е мн. добър 5,18 срещу мн. добър 5,05  от миналата година за същия период. С 

най-висок успех е IХ б клас  с кл.  р-л Милена Гълъбинова – отличен 5,75, а с най-нисък – X е клас  с кл. р-л  

Величка Маркова – добър 4,63. 

Слаби оценка за втори учебен срок и неоформени срочни оценки – няма.  

През учебната 2019/2020 година гимназията работи по следните проекти: 

1. „Историята продължава“ – КД1: Младежки обмен – януари 2019 година, координатор: Турция; партньори: 

България, Италия, Полша, Румъния и Сърбия. Място: Акчай, Турция. 

2. „Моят виртуален град“ – КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – 2018-2020 година. 

Координатор: България; партньори: България, Македония и Словения. 

3. AR EDU – образователен модул чрез виртуална реалност – разработване и употреба на иновативни ИКТ 

образователни инструменти за училищни предмети, свързани с НТИМ (наука, технологии, инженерство и 

математика) – КД2: сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – 2018-2020 год. Координатор: 

Македония; партньори: България, Харватия и Македония. 

4. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. По проекта се формираха три клуба: Adobe IT с ръководител - 

И. Христоскова, IT WIZARDS с ръководител – Т. Търкаланова и WEB ART с ръководител – М. Георгиева. ПГИМ 

Пазарджик  участва в проекта като създаде три клуба с 62-ма ученици от 9а, 10 ж,11 а,11е и 11 д класове. Тримата 

ръководители на клубове Ирина Христоскова, Татяна Търкаланова и Марияна Георгиева отговарят на изискванията 

за квалификация, поставени от проекта. Подборът на учениците бе извършен според тяхното желание и интереси в 



 

Годишен план за дейността на училището 2020 / 2021 година 

 

стр. 10 

областта на информатиката и информационните технологии.  В началото учениците бяха диагностицирани по 

анкетния метод за нивото на своите дигитални компетенции. За да бъде разбрано по-добре естеството на тези 

компетенции, Европейската комисия разработи  Европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите 

(DigComp), включваща пет области: информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; създаване на 

дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. Заедно те включват 21 компетенции. И трите клуба 

показаха „самостоятелно ниво“ според Европейската референтна рамка на дигитални умения, приета с Лисабонската 

конвенция. За 70 учебни часа,  от ноември до юни месец, по индивидуална програма за всеки клуб бяха обучени 

всички ученици.  Дистанционното обучение не попречи, а напротив насърчи нашите ученици да творят. Бе 

използван проектния метод като в края на обучението бяха представени над 80 готови проекта от ученици от трите 

клуба. Целта на проекта бе насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на 

системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за 

насърчаване и мотивация за тяхното използване сред учениците с няколко специфични цели:  

• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 

• насърчаване и развиване на творческия потенциал. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни 

приложения; 

• модернизиране на методите и средствата за обучение; 

• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-

бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 

• повишаване на нивото на безопасна работа в интернет и разбиране за дигитална идентичност и сигурност на 

цифровите данни; 

• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; 

• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на 

преподаване. 

Продължителността на проекта е 3 години. Като обучителния курс завърши с издаването на сертификат за всяко 

дете от МОН, който се признава от всички страни в ЕС. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – 

ВИПУСК 2020 год. 

       

          Успех от Брой 
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Кла

с 
Спец. 

Общ 

бр. 

учениц

и 

Общ бр. 

дипломиран

и 

Не се 

дипломир

ат 

Дипломи

те 

отличниц

и 

XII а ИИ 29 29 0 5.25 11 

XII 

б 
ИИ 24 24 0 5.16 6 

XII в 

Банко

во 

дело 

22 20 
2 - не се 

явили 
4.91 5 

XII г 
Оп. 

счет. 
26 26 0 4.64 4 

XII 

д 
Б Адм. 27 24 

3 

4.71 5 
1 - БЕЛ 

2 - ДИ (т. и 

пр.) 

XII е 
Ик. и 

мен. 
29 29 0 4.84 6 

XII 

ж 

Б. 

Адм. 
23 23 0 4.77 3 

Общ

о 
  180 175 5 4.90 40 

 
 

РЕЗУЛТАТИ 

от ДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 

випуск 2020 год. 

Клас Общ Подали Теория на професията Практика на професията Получили III 
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бр. 

у-ци 

заявлен

ие 

СПК от  

подалите 

заявление 

Яви

ли 

се 

Не се 

явил

и 

Усп

ех 

Двой

ки 

Явил

и се 

Не 

се 

яви

ли 

Усп

ех 

Двой

ки 

Получи

ли III 

СПК 

Не 

получи

ли 

СПК 

XII а 29 29 29 0 5.62 0 29 0 5.46 0 29 0 

XII б 24 24 24 0 5.75 0 24 0 5.33 0 24 0 

XII в 22 22 19 3 4.52 0 20 2 5.54 0 19 3 

XII г 26 24 23 1 3.93 6 18 6 4.84 0 14 10 

XII д 27 27 27 0 3.40 9 22 5 5.21 0 16 11 

XII е 29 21 17 4 3.74 4 13 8 5.44 0 10 11 

XII ж 23 17 15 2 4.45 0 15 2 5.15 0 15 2 

Общо 180 164 154 10 4.49 19 141 23 5.28 0 127 37 
 

            

Среден успех от ДИ по теория и практика на професията и 

специалността на випуск 2019 год.  
4.88 

  

 

Резултати от ДЗИ - Юнска сесия 2020 год. и ЗП 
 

Предмет 

Общ 

брой 

ученици 

Явили 

се 

Не се 

явили 

Резултат 

ДЗИ 
Двойки 

БЕЛ 180 178 2 4.43 1 

Второ ДЗИ 

Английски език 27 27 0 5.02 0 

Руски език 1 1 0 5.32 0 

История и цивилизация -З 1 1 0 3.42 0 
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Философски цикъл 4 4 0 3.95 0 

Биология и ЗО 80 78 2 3.83 0 

Общо второ ДЗИ - 

общообразователни 

предмети 113 111 2 4.31 0 

Второ ДЗИ- ДИ по теория и 

практика 67 65 1 5.39 1 

Общо второ ДЗИ 180 176 3 4.85 1 

Трето ДЗИ 

История и цивилизация -И 1 1 0 3.50 0 

Общо трето ДЗИ по избор- 

общообразователни 

предмети 1 1 0 3.50 0 

 

 

 

Констатацията е, че от 180 зрелостници се дипломират 175 - с  общ успех Мн. добър 4,90. Не се дипломират 5 

зрелостници, 3 поради получени слаби оценки от: БЕЛ и ДИ по Теория и практика на професията и специалността и 

2 неявили се. От целия випуск – 22,86 % са зрелостници с отличен успех, т.е. 40 ученици. 

Свидетелство за професионална квалификация получават 127 зрелостници, от общо подали заявления – 164. 

Успехът от ДИ по Теория на професията и специалността е добър 4,49, а по Практика – Мн. добър 5,28, средния 

успех за випуск 2020 год. е Мн. добър 4,90, а средния успех от ДЗИ е Мн. добър 4,26.  

 

От горните данни могат да бъдат направени изводи, както следва:  

Постиженията в дейността на ПГИМ  се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни в 

дейността на училището: 

✓ Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции. 

✓ Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и партньорство с 
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институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати образователните цели на обучението.  

✓ Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни методи на 

обучение. 

✓ Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите 

✓ Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 

✓ Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно намаляващ 

брой ученици. 

✓ Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.  

✓ Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на 

образователния процес.  

✓ Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред обществеността чрез 

местните медии. 

✓ Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал. 

 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА, 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН: 

 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на 

качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.  

2. Осъществяване на дейността на ПГИМ Пазарджик  в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и 

училищното образование и прилагане на държавните образователни стандарти. 

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри практики, 

партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в 
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училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и 

младежта. Изграждане и функциониране на обществения съвет към училището. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

Развитие на  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик  в условията на прилагането на 

Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което 

да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и се 

превърне от училище за всички в училище за всеки. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните 

способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите 

на ЗПУО и ДОС. 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на училищни политики в 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките 

политики.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
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ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ  

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите  

2. образователната система (2013 - 2020) и  

3. Областна стратегия за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на  

4. преждевременно напусналите образователната система (ако има такава) 

1.1 Прилагане на училищна система за 

проследяване движението на 

учениците, обвързана с последващи 

действия за сигнализиране на 

общината и други институции. 

Съгласно 

срокове от РУО 

 Брой ученици в периодите 

на отчитане: 

записани/преместени/прем

инали в СФО 

Не е необходимо 

1.2 Контрол на редовното посещение 

на училище и отсъствията на 

учениците. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Директор  Брой ученици с отсъствия  Не е необходимо 

1.3 Кариерно ориентиране и 

консултиране за избор на 

училище/профил/професия 

съобразно интересите, 

възможностите и перспективите за 

личностна реализация. 

Учебна 

2020/2021 

година   

Педагогически 

съветник, 

Класни 

ръководители  

Брой ученици, 

продължили 

образованието си 

Не е необходимо 

1.4 Осигуряване на безплатен 

транспорт на пътуващите ученици, 

подлежащи на задължително 

обучение. 

Учебна 

2020/2021 

година 

ЗДАСД Брой пътуващи ученици Целеви средства 

1.5 Предоставяне на стипендии на 

учениците със завършено основно 

образование. 

Учебна 

2020/2021 

година 

… Брой ученици, получили 

стипендии 

Целеви средства 
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1.6 Регистриране на отсъствията на 

учениците в националния регистър 

на МОН. 

Ежемесечно до 

5-то число  

… Брой отсъствия, 

статистика на отсъствията 

Не е необходимо 

1.7 Превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на 

риска – ранно идентифициране на 

учениците в риск чрез проучване и 

оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, 

които биха довели до отпадане от 

училище. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Класни 

ръководители 

Брой идентифицирани 

ученици в риск 

Не е необходимо 

2. Изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

 

2.1 Включване в национални прояви –

маратон на четенето, седмица на 

четенето, седмица на 

Книгата, състезание по граматика и 

др. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой инициативи Не е необходимо 

2.2 Обогатяване на училищната 

библиотека, на библиотеката в 

стаята за ЦОУД. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой книги Училищен 

бюджет, дарени 

книги 

2.3 Прилагане в практиката на ДОС за 

усвояване на книжовния български 

език – Наредба № 6 от 11 август 

2016 г. за усвояването на 

българския книжовен език. 

Учебна 

2020/2021 

година  

Всички 

педагогически 

специали ти 

 Не е необходимо 

3. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на 
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информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 

3.1 Разработване на програма за 

училищна е-политика. 

Декември 2020 … 

… 

… 

Изпълнение на 

училищната програма 

Не е необходимо 

3.2 Съдействие за повишаване 

уменията на педагогическите 

специалисти за иновативно 

използване на ИКТ в класната стая, 

при ползване на източници на 

електронно учебно съдържание. 

Учебна 

2020/2021 

година 

 Брой учители Училищен 

бюджет 

3.3 Изготвяне на банка с електронни 

учебни материали, използвани или 

разработени от учителите. 

Учебна 

2020/2021 

година 

… Брой учители Не е необходимо 

3.4 Споделяне на добри педагогически 

практики, създадени с ИКТ 

средства.  

Учебна 

2020/2021 

година 

… Пакет документация Не е необходимо 

4. Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по 

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

 

4.1 Проучване на потребностите на 

педагогическите специалисти и 

планиране участието им в 

квалификационни форми, насочени 

към повишаване на 

професионалните компетенции. 

Септември 

2020 

… 

… 

Брой анкетирани 

педагогически 

спе иалисти 

Не е необходимо 

4.2 Подкрепа на педагогическите 

специалисти по прилагане на ЗПУО 

и ДОС. 

Целогодишно Директор  

ЗДУД 

ЗДАСД 

Брой консултирани 

педагогически 

специалисти 

Не е необходимо 

4.3 Подкрепа на младите учители в Целогодишно … Брой консултирани Не е необходимо 
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училището, продължаване на 

системата за наставничество. 

… педагогически 

специалисти 

4.4 Участие на педагогически 

специалисти в квалификационни 

форми, предвидени от РУО и по НП 

„Развитие на педагогическите 

кадри“ за учебната година. 

Целогодишно Директор  Максимален 

педагогически 

специалисти, включени в 

квалификационни форми 

Бюджет на НП, 

училищен 

бюджет 

5. Изпълнение на плана по националните 

                                                     програми за развитие на средното образование 

5.1 Дейности по НП „ИКТ в системата 

на предучилищното и училищното 

образование“ 

 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  обновяване на 

компютърната техника, 

достъп до съвременни 

ИКТ, електронно 

обучение, електронни 

образователни ресурси, 

регистри, 

информационни системи, 

портали и онлайн 

образователни услуги 

Бюджет на НП 

5.2 Дейности по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, 

модул „Подобряване на условията 

за лабораторна и експериментална 

работа по природни науки“. 

Съгласно 

сроковете на 

п ограмата 

Директор  обезпечаване с уреди, 

прибори, пособия, 

стъклария, реактиви и 

други консумативи, 

необходими за 

провеждане на 

практически 

дейности по учебния 

предмет човекът и 

природата в V клас 

Бюджет на НП 
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5.3 Дейности по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“, модул 

„Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  Разработени проекти за 

участие в олимпиадата по 

ГО 

Бюджет на НП 

5.4 Дейности по НП „Без свободен час 

в училище” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  100% осигурено 

заместване на отсъстващи 

педагогически 

специалисти 

Бюджет на НП 

5.5 Участие на педагогически 

специалисти в квалификационните 

форми на НП за квалификация. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  Брой педагогически 

специалисти 

Бюджет на НП 

5.6 Участие на училището в НП 

„Заедно за всяко дете“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  % на обхванатите в 

системата на училищното 

образование ученици от 

района за обхват  

Бюджет на НП 

 …     

6. Изпълнение на плана по 

                                                    Националната стратегия за учене през целия живот 

6.1 Изпълнение на дейности съвместно 

с Център за кариерно ориентиране. 

Учебна 

2020/2021 

година 

… Брой консултирани 

ученици 

Не е  еобходимо 

6.2 Изготвяне на предложение за 

училищен и държавен прием за 

учебната 2021/2022 година. 

Декември 2019 Директор  Утвърден и реализиран 

прием 

Не е необходимо 

6.3 Кандидатстване по програма 

„Еразъм +“, … 

 

… съгласно 

сроковете по 

програмата 

Работна група  Брой подадени и одобрени 

проекти 

Не е необходимо 

6.4 Подкрепа за дейността на Учебна Работна група Съгласно статута на УК Не е необходимо 
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ученическите кампании. 2020/2021 

година 

7. Изпълнение на плана по 

Стратегията за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

7.1 Прилагане на ДОС за гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното образование във 

всички компоненти на процеса на 

образование, възпитание и 

социализация в училището. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Дейности, планове Не е необходимо 

7.2 Изпълнение на училищни програми 

за гражданско, здравно, екологично 

и интеркултурно образование. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Реализирани дейности Училищен 

бюджет 

7.3 Създаване на услови  за 

пълноценно интегриране на 

ученици от други етноси в 

училищна среда. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Реализирани дейности Не е необходимо 

7. Училищни мерки и дейности в изпълнение на 

Регионални програми (напр. за подобряване на 

резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания 

в края на предходната учебна година) 

8.1 Диагностициране на учениците с 

обучителни трудности. 

Октомври  

2020 

Учителите   Не е необходи о 

8.2 Конкретизиране  на  пропуски на 

учениците в усвояването на 

задължителния общообразователен 

минимум по класове и учебни 

предмети и планиране на 

Октомври  

2020 

Учителите по 

предмети 

 Не е необходимо 
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допълнителната работа. 

8 3 Провеждане на консултации по 

предмети. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учителите по 

предмети 

График за консултации, 

дневник на консултациите 

Не е необходимо 

8.4 Допълнителна и индивидуална 

работа с ученици във връзка с НВО 

и ДЗИ и провеждане на пробно 

НВО и ДЗИ. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учителите по 

предметите от 

НВО и ДЗИ  

График за консултации, 

дневник на консултациите 

Не е необходимо 

8.5 Включване  на ученици с пропуски 

в усвояването на учебния материал 

или без родителски контрол. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учител с група Ученици в групата Не е необходимо 

8.6 Проследяване на отсъствията на 

учениците и резултатите им от 

учебната дейност. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Класни 

ръководители 

Брой отсъствия – оценки Не е необходимо 

8.7  Изпълнение на функционални 

задължения на учителите, свързани 

с предварителната подготовка, 

планирането, провеждането на 

образователните дейности и 

оценяването. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учителите по 

предмети 

Планове, разработки, КДД Не е необходимо 

8.9 Промяна в образователната дейност 

на учителите: 

− ежедневно планиране на 

урочната дейност; 

− задаване и проверка на домашна 

работа, тетрадки и др.; 

− разнообразяване на методиката 

на преподаване – интерактивни 

дейности, учебни проекти, 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учителите по 

предмети 

Планове, разработки, КДД Не е необходимо 
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целенасочено прилагане на 

ИКТ, електронни учебни 

ресурси и др. 

8.10 Съвместни уроци и приемственост 

между  учители. 

Учебна 2020/ 

2021 година  

Учителите по 

предмети  

Планове, разработки  Не е необходимо 

8.11 Мотивиране и стимулиране на 

учениците за личностна изява – 

участие в олимпиади, състезания, 

конкурси; публичност на 

постиженията им. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Учителите по 

предмети 

Резултати от участия Не е необходимо 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОР

НИ ЛИЦА 

ИНДИКАТО

РИ 

ФИНАНСИРА

НЕ 

1. Поддържане на високо 

качество и ефективност в 

процеса на училищното 

образование съобразно 

индивидуалните способности 

и потребности на учениците 

чрез привеждане дейността на 

училището в съответствие с 

разпоредбите на ЗПУО и ДОС 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие на училището, 

годишен план, ПДУ, ПВТР, 

ПБУВОТ, етичен кодекс и др.  

м. 09 Директор и 

работна 

група  

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

1.1.2. Определяне състава на 

постоянните училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните направления в дейността 

м. 09 Директор  Планове  Не е 

необходимо 
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на училището. 

1.1.3. Актуализиране на училищната 

програма за часовете, които не се 

водят от учители специалисти, по 

време на заместване на отсъстващия 

учител. 

м. 10 Главни 

учители 

Училищна 

програма, 

осигурено 

заместване 

Не е 

необходимо 

1.1.4. Изготвяне и заверка на 

годишните разпределения, плановете 

за ЧК, програми за избираеми и 

факултативни дейности, ЗИП, СИП. 

м. 09 Учители  

Директор  

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

1.1.5. Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес от 

директора и заместник-директорите 

съобразно целите на училищната 

стратегия и при необходимост – 

своевременно предприемане на 

действия за подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор Протоколи от 

КД на 

директора, 

ЗДУД и 

ЗДАСД 

Не е 

необходимо 

1.1.6. Създаване на необходимата 

организация за получаване/връщане 

на безплатните учебници за V – VІІ 

клас. 

м. 09 

м. 06 

Класни 

ръководител

и 

учебници Целеви средства 

1.1.7. Изготвяне на: 

− график за провеждане на ЧК,  

консултиране на родители и 

ученици и за работа с 

документация и график на 

приемното време на учителите; 

− график за провеждане на класни 

и контролни работи, 

м. 09 

м. 02 

… Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 
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допълнителна работа с учениците 

и консултации; 

− седмичното разписание за 

първия/втория учебен срок. 

1.1.8. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на 

качеството на образованието в 

училището. 

През 

учебната 

година 

Директор  Самооценка  Училищен 

бюджет 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование 

1.2.1. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми 

на педагогическо взаимодействие за 

мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката.  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.2. Промяна на стила и методите 

на работа и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

отделния ученик. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, КДД 

Училищен 

бюджет 

1.2.3. Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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1.2.4. Диагностициране на четивната 

техника на учениците в 

прогимназиален етап и провеждане 

на дейности за подобряването ѝ – 

състезания, извънкласно четене, 

читателски дневник, проектна 

дейност. 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.5. Анализ на резултатите от 

входно ниво и предприемане на 

мерки за преодоляване на 

констатираните пропуски . 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

1.3. Осъществяване на училищен и държавен план-прием   

1.3.1. Изготвяне на предложение за 

държавен план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е 

необходимо 

1.3.2. Дейности по осъществяване на 

училищния план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е 

необходимо 

1.3.3. Разработване на училищна 

политика и рекламна стратегия за 

изпълнение на приема и задържане 

на учениците в училището. 

м. 02 Работна 

група в 

състав:  

… 

… 

… 

План-прием Училищен 

бюджет 

2. Изграждане и поддържане 

на институционална 

организационна култура чрез 

прилагане на училищни 

политики в подкрепа на 

гражданското, здравното, 

2.1. Гражданско образование 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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екологичното и 

интеркултурното образование 

развитие и себепознание в контекста 

на взаимодействие с другите хора. 

2.1.2. Целенасочена възпитателната 

работа по класове, съобразена с 

възрастта на учениците и 

особеностите в тяхното развитие и 

интереси, изготвяне на планове за 

ЧК, етичен кодекс на училището и 

паралелките. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководител

и 

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 

повишаване информираността на 

учениците по въпроси като: 

− функциите на институции и 

управленски структури (съд, 

полиция, общинска/областна 

администрация и др.) – проект; 

− правата на човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността на 

половете; 

− здравна култура и здравословен 

начин на живот. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на 

празници: 

откриване на новата учебна година, 

патронен празник на училището, ден 

на народните будители, коледни 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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тържества, национален празник, ден 

на българската просвета и култура и 

на славянската писменост, ден на 

Ботев и на загиналите за 

освобождението на България, 

изпращане на випуск ........ и др. 

 2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на 

съветите на класа и Училищния 

парламент при организиране и 

осъществяване дейността на 

училището. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководител

и, 

педагогичес

ки съветник  

 Дейности на 

УП 

Не е 

необходимо 

2.2.2. Участие на представители на 

ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и вземане на 

управленски решения, както и при 

отчитане на резултатите от 

образователния процес. 

През 

учебната 

година 

Педагогичес

ки съветник 

Резултати в 

края на учеб 

ната година 

Не е 

необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 

здравно образование, спортно-

туристически календар, насочени 

към комплексно здравно 

образование чрез интерактивни 

дейности и занимания в часовете на 

класа, посветени на превенцията на 

тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна 

спортна и туристическа дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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2.3.2. Инициативи и мероприятия, 

имащи за цел формирането на 

навици за здравословен начин на 

живот и правилни житейски избори в 

детска възраст и по време на ранното 

полово съзряване. 

През 

учебната 

година 

… Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.3. Обучения:  

− по безопасност на движението; 

− за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

− началното военно обучение в IX 

и X клас; 

− поведение при кризи и екстремни 

ситуации. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководител

и 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.4. Съвместни дейности с РИОСВ, 

център „Натура“ за придобиване на 

екологична култура. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.5. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Целеви средства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на 

програма за превенция на агресията 

и негативните прояви сред 

учениците. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за 

През 

учебната 

Учители  Резултати в 

края на 

Училищен 

бюджет 
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адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 

агресия и насилие в училищна среда. 

година учебната 

година 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

 2.5.1. Сформиране на екипи 

подкрепа за личностно развитие на 

учениците. Осигуряване 

изпълнението на изготвените 

планове за подкрепа.  

През 

учебната 

година 

Координато

р, 

педагогичес

ки съветник, 

участници в 

екипите 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 

развитието на ученици с изявени 

дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната 

изява на училищно и извънучилищно 

ниво. 

През 

учебната 

година 

Учители, 

педагогичес

ки съветник  

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

2.5.3. Мотивиране на учителите и 

създаване на условия за работа с 

ученици с изявени дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и факултативни форми. 

През 

учебната 

година 

Главни 

учители  

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.4.4. Изпълнение на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 

училище, която да съдържа: 

− мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 

− действия за интервенция при 

отпадане и/или 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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преждевременното напускане на 

училище. 

3. Училището –желано място 

за обучение, изява и подкрепа 

за личностното развитие на 

учениците. 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 

3.1.1. Организиране на учениците в 

извънкласни и форми, стимулиращи 

техните интереси, таланти и 

творчески способности  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Бюджет на 

проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 

проекти по национални и европейски 

програми за развитие на 

извънкласната дейност. 

През 

учебната 

година 

… Проекти  Не е 

необходимо 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в състезания, 

конкурси, олимпиади. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в 

организацията и провеждането на 

училищни празници и активности. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за 

провеждане на различни видове 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и 

труд, подходящо интериорно 

оформление на учебните помещения. 

През 

учебната 

година 

ЗДАСД  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 
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3.2.2. Поддържане на благоприятна и 

толерантна атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

3.2.3. Модернизиране на базата  През 

учебната 

година 

Директор  Изпълнение 

на проекта 

Бюджет на 

проекта 

3.2.3. Поддръжка на системата за 

постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропускателния режим. 

През 

учебната 

година 

… 

 

Брой камери Училищен 

бюджет 

3.2.4. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника – 

кандидатстване по НП „ИКТ“. 

През 

учебната 

година 

… Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет, бюджет 

на НП 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е-

обучение, използване на електронни 

образователни ресурси. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

 3.2.6. Подобряване на условията за 

лабораторна и експериментална 

работа по природни науки чрез 

изпълнение на НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“. 

През 

учебната 

година 

Учители по 

природни 

науки 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

 Бюджет на НП 

4. Повишаване на 

професионалната компетентност 

и квалификация на 

педагогическите специалисти  

1.4. Квалификация на педагогическите специалисти 

1.4.1. Изготвяне на портфолио и 

личен план за развитие, в 

съответствие с професионалния 

профил на педагогическите 

специалисти като съвкупност от 

IX, X 2020 

г.  

Учители  Портфолио, 

планове 

Училищен 

бюджет 
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знания, умения и отношения 

съгласно Наредба № 15 от 

22.07.2019г.  за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Подготовка за атестирането. 

1.4.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 

компетентностите на 

педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната 

работа и за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, 

участия в 

квалификацио

нни форми, 

кредити 

Училищен 

бюджет 

1.4.3. Мотивиране на учителите за 

придобиване на по-висока ПКС, като 

едно от основанията за по-бързо 

кариерно развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

1.4.4 Провеждане на атестиране на 

педагогическите специалисти 

2020/ 2021 

г.  

Директор, 

атестрацион

на комисия 

Проведена 

процедура 

Не е 

необходимо 

5. Взаимодействия с родители, 

институции и структури, 

работещи в областта на 

образованието и младежките 

политики 

5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и дейност на 

обществения съвет. 

През 

учебната 

година 

Директор    Училищен 

бюджет 

5.1.2. Усъвършенстване на системата 

от взаимовръзки и обратна 

информация в релацията „училище-

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

Училищен 

бюджет 
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семейство“: 

− укрепване на положителното 

отношение към училището като 

институция от страна на ученици 

и родители и проява на 

съпричастност към училищния 

живот; 

− установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: 

родителски и индивидуални 

срещи, индивидуални 

консултации, обучения и др. 

година 

5.1.3. Информиране на родителите и 

стимулиране на родителската 

активност за основните нормативни 

и училищни документи, по повод 

информация за резултатите от 

учебната дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на конфликти и 

налагане на санкции и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.1.4. Сътрудничество и съдействие 

от родителите: 

− при организиране на училищни 

дейности; 

− в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 

развитие; 

− при идентифициран риск за 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 
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ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на 

училище.  

5.1.5. Създаване на информационна 

банка/ел.дневник  с данни и 

координати за своевременна връзка с 

ученика и неговите 

родители/настойници. 

5.2. Взаимодействие с институции 

5.2.1. Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни форуми 

и в медийното пространство. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.2.2. Реализиране на съвместни 

проекти с партниращи организации –

(напр. читалище, исторически музей, 

библиотека и т.н.), с дейци на 

науката, културата, изкуството и 

спорта и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и ученици в общински празници, 

състезания, форуми и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 

актуална информация за 

нормативната база, организацията на 

дейността, изявите в различни 

През 

учебната 

година 

… Сайт на 

училището 

Училищен 

бюджет 
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направления на училищния живот и 

др. 

5.3.3. Популяризиране на училището 

чрез информация в местните печатни 

и електронни медии. 

През 

учебната 

година 

Директор  Медийно 

отразяване 

Училищен 

бюджет 

  

 

 

 

 

 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики: 

МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, спортни клубове и 

др), сдружения и НПО и др. 

 

 

 

 


