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Годишният училищен учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет с протокол №20 на 04.09.2019 г. съгласно 

чл. 263, ал. 1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и е утвърден със Заповед на директора 

№РД-07-1229/09.09.2019 г. 
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 ГРAФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ПГТ „ИВАН ВАЗОВ", 

 НЕСЕБЪР - СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

1. Учебно време I срок: 
 8, 9, 10, 11 и 12 клас от 16.09.2019 г. до 04.02.2020 г. включително – 18 учебни седмици 

 
2. Учебно време II срок: 

 12 клас от 06.02.2020 г. до 14.05.2020 г. включително - 13 учебни седмици 

 8, 9, 10 и 11 клас от 06.02.2020 г. до 30.06.2020 г. включително - 18 учебни седмици 

 

3. График на ваканциите, одобрен от МОН за учебната 2019/2020 год. 

 Есенна - 01.11.2019 г.- 03.11.2019 г. вкл.  

 Коледна - 21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл.   

 Зимна/Междусрочна - 05.02.2020 г. вкл. за VIII, IX, X, XI и XII клас 

 Пролетна- 11.04.2020 – 20.04.2020 г. вкл. за VIII, IX, X и XI клас 

 Пролетна- 16.04.2020 – 20.04.2020 г. вкл. за XII клас 

 

4. Неучебни дни за учебната 2019/2020 г. 

4.1. ДЗИ по Български език и литература - 20.05.2020 г. 

4.2. Втори ДЗИ - 22.05.2020 г. 

4.3. НВО по Български език и литература за Х клас – 09.06.2020 г. 

4.4. НВО по Математика за Х клас – 11.06.2020 г. 

4.5. НВО по чужд език /по желание на учениците/ - 17.06.2020 г. 

 
5. Неучебни дни по повод  Патронен празник на училището  27.03.2020 г. 

                                                 Ден на славянската писменост и култура  24.05.2020 г. 
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6. Производствена практика 
 За X a  и единадесетите класове от 01.07 – 14.07.2020 г. включително 
 За XII клас – по време на учебната година 

                                   
7. Неучебни, но присъствeни дни: 25.05.2020 г. 

8. Държавни изпити по теория на професията и специалността 

 Януарска сесия – 22.01.2020 г. 

 Сесия юни: II и III степен – 05.06.2020 г. 

 Сесия септември: II и III степен – 10.09.2020 г. 

 

9. Онлайн оценяване на дигиталните компетентности на 10 клас: 15.06. – 19.06.2020 г. 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. Раздел I - Анализ и оценка за действителното състояние на училището 
 
1.1. Мисия на училището 
1.2. Визия на училището 
1.3. Ценности на училището 
 
2. Раздел II - Цели и приоритети 
 
2.1. Стратегии 
2.2. Дейности за реализиране целите и приоритетите  
2.3. Контролна дейност 
2.4. Взаимодействия на училището с родители, общественост и социални партньори 
2.5. Квалификационна дейност 
2.6. Училищен спортен календар 
2.7. Обогатяване на МТБ 
2.8. Задачи и форми за работа на Комисията по охрана на труда, защита при природни бедствия и 

аварии 
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3. Раздел III - План – график за учебно - възпитателната работа  
 

4. Раздел IV - План за работа на ПС 
 

5. Раздел V - Планове за работа на МО 
 

6. Раздел VI - Помощни органи за управление 
 

 

РАЗДЕЛ І 
 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 

За по-висока успеваемост е необходимо : ПГТ провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по 

професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на завършващите 

средно образование. Професионалната гимназия се развива устойчиво и е намерила своето място в общинската 

образователна структура. 

Добрата МТБ, качеството на образованието и възможността за реализация на повече от една професия правят училището 

привлекателно и полезно за младежта от нашата и други общини. 

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на нова училищна сграда и на  учебно – 

възпитателната работа, особено плановете на класните ръководители и годишните разпределения по новите учебни 

програми. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организация, 

структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на 

създадените добри условия на УВП.  

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем 

за педагогическия колектив. По този въпрос е необходимо да се предприемат допълнителни мерки и превантивна работа 

с родители и ученици. 

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2018/2019 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния 

план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският 
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колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички учители е осигурена творческа свобода за 

възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.  

През учебната 2018/2019 година гимназията  за първа година взе участие в европейска оперативна програма 

„Подкрепа за успех”. Част от педагогическия колектив и ученици от VIII до ХI клас взеха участие в сформирани групи   

за преодоляване на обучителни затруднения и преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание. Бяха 

сформирани пет клуба за преодоляване на обучителни затруднения и дефицити, а именно: 

 Български език и литература – IX клас с ръководител Красимира Митева 

 Български език и литература – подготовка за ДЗИ - XI клас с ръководител Слави Чанков 

 Математика – Х клас с ръководител Елена Грозева 

 Английски език – VIII клас с ръководител Емилия Колева 

 Английски език – IХ клас с ръководител Коста Влъчков 

 История и цивилизация – IX клас с ръководител Христина Андреева 

 Философия - VIII клас с ръководител Нина Христова 

           И осем клубова за занимания по интереси и една група с външен ръководител: 

 Клуб „Театърът – изкуство и култура“  с ръководител Ваня Тенева 

 Клуб „Дигитални компетентности” с ръководител Силвия Димова 

 Клуб „Спорт - тенис на маса“ с ръководител Мануел Щерев 

 Клуб „Атрактивно барманство“ с ръководител Владимир Милков  

 Клуб „География“ с ръководител Христина Андреева 

 Клуб „Tourist Service” с ръководител Емилия Колева 

 Клуб “Математическо моделиране” с ръководител Елена Грозева 

 Клуб „Спорт  – шах” с ръководител Златко Белчев 

 Група „Танци“ с ръководител Ленка Налбантовова 

          Благодарение на проведените в рамките на оперативната програма занятия и инициативи, участниците имаха 

възможност да развият своите знания и умения, да преодолеят успешно своите обучителни затруднения, да повишат 

компетентностите си в различни професионални направления. 

          Тази година отново кандидатствахме по програма Еразъм+ с проект на тема: „Здравословно готвене в 

европейските кухни за високо кулинарно майсторство“. Спечелихме проекта. Ще участват 16 ученици и 2 учители 

професионална подготовка, които ще бъдат на обучение в Италия 14 дни. Целите на проекта за учениците са: усвояване 

на умения за приготвяне на италиански ястия на принципа на здравословното хранене, повишаване на уменията за 
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общуване и работа в междукултурна среда, експериментиране, инициативност и творчество.За учителите - обмяна на 

опит и повишаване на квалификацията чрез търсене и експериментиране.След сключване на договор с партниращата 

организация от Италия  - Мост Сас ще бъде уточнено с кои училища  в Италия ще се обмени опит и обмен на интереси, 

идеи и мнения  - целта е да се използва международния опит в професионалното образование. 

Вече седма година училището дава възможност на незавършилите средното си образование да се дипломират чрез 

задочната форма на обучение. 

           Налице са иновационни процеси. В училището се прилагат съвременни форми и методи на оценяване на учениците 

и се използват съвременните образователни технологии в учебния процес. Предвижда се въвеждането на електронен 

дневник. 

          Гимназията е единственото професионално училище в областта, една учеща се организация със стабилни финанси 

и нов опит. 
 

 да се полагат по-големи усилия по мотивирането на учениците в овладяване на необходимите професионални 

умения и навици за по-добро представяне на държавните изпити за придобиване на втора и трета степен на 

професионална квалификация по националните изпитни програми. 

 да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на 

училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество 

 да се осигурява по-голяма възможност за професионално обучение при реални производствени условия чрез 

изнесени учебни практики. 

 специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, 

съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към 

училищния живот, подновяване на материално – техническата база и обогатяване на библиотечния фонд; 

 при учениците със СОП се цели достигане до максималните образователни възможности на децата. Да се оказва 

помощ и подкрепа за преодоляване на образователните дефицити. 

 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти  

  

1.1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
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Основното предназначение на гимназията е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците в 

интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психомоторната (физическа)  сфери. 

Формиране на личности с висока професионална и интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.  

Възпитание, обучение и социализация според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности. 

  Професионалната гимназия предлага обучение, възпитание и социализация на ученици до ХII клас дневна, 

самостоятелна и задочна форма на обучение с възможности за интеграция и грижи за деца със специални образователни 

потребности в една творческа среда. 

           Адаптиране на новите учебни планове към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас, адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в 

обществения живот.  

Условия за формиране на общочовешки и национални ценности. 

 Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

Формиране на толерантни взаимоотношения и зачитане човешките права на децата с увреждания 

и на децата с различна етническа принадлежност.  

           Образователните продукти и услуги, които предлага училището, дават възможност на учениците като вътрешни 

потребители да могат да удовлетворят своите потребности и да се реализират като добри специалисти. 
 

1.2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

 Гимназията е социокултурна организация, която в локалната среда  на съществуването си е център за духовно, 

интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците. 

 Професионалната гимназия по туризъм  ” Иван Вазов ” е утвърдена като конкурентоспособно училище, 

формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

 Средата на училището, ресурсите, неговата култура, класните стаи и кабинети са фокусирани върху 

професионални постижения, възможни предизвикателства за учене и други дейности в действителното многообразие на 

формите им. 

 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив.  

 Обособяването му като екип от високо отговорни  личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство.  
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 Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света. 

 Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие 

срещу проявите на агресивност и насилие. 

 Съвременна модерна учебно-производствена база. 

 Грижите, стабилната и безопасна вътрешна среда, различните дейности осигуряват споделянето на училищните 

ценности и уважаване правото на индивидуалност на всеки ученик. 
 Качествената подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите от нея. 

 1.3. ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Съхраняване живота и здравето на учениците и персонала; 

 Съблюдаване на законността; 

 Зачитане правата на учениците и правата на персонала; 

 Психическо и физическо благополучие на ученици и персонал; 

 Безопасност на учениците и персонала; 

 Възможности за личностно развитие на учениците и персонала; 

 Обогатяване на възможностите за качеството на живот и дейности на учениците и персонала; 

 Тотален мениджмънт на качество на образователния и спомагателния процес, и на образователния продукт;  

 Насърчаване на просоциално поведение и емпатийност; 

 Гражданска възпитаност, приноси към обществото и обществения живот. 

 
                                                       РАЗДЕЛ II 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
Г л а в н а   ц е л 
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ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТИ С ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И 

КУЛТУРА, С ЯРКО ИЗРАЗЕНО ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ, 

СПОСОБНИ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ КАТО ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И  

СВЕТА 

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

2. Повишаване качеството на учебно – възпитателната и производствена работа чрез максимално използване 

възможностите на вътрешно-квалификационната дейност и иновативни методи на преподаване. 

3. Ускорено и ефективно изучаване на ИТ в професионалното обучение. 

4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите чрез 

изграждането на нова училищна сграда. 

5. Повишаване квалификацията на учителите. 

6. Участие на училището в  проекти по оперативните програми на ЕС 

7. Подготовка на високо квалифицирани личности с възможности за реализация. 

8. Усъвършенстване системата на работа за утвърждаване на интегрираното обучение в училището.  

9. Разработване на стратегии за запазване на учениците в училище 

10. Формиране и развитие на гражданско поведение у учениците  чрез познаване и спазване на законови разпоредби 
 

ПРИОРИТЕТИ 

1. Създаване на необходими условия за продължаващо професионално обучение и подготовка на специалисти ; 

 осигуряване на равни възможности за достъп на всеки, независимо от пол, възраст, местоживеене, социално и 

материално положение; 

 овладяване на необходимия и достатъчен минимум общообразователна подготовка за съответната професия;  

 разработване на съдържание за чуждоезиковото обучение, гарантиращо овладяването на чужд език по професии и 

специалности; 

 обучение и усвояване на умения за работа с компютърна, информационна и друга управленска техника; 

 утвърждаване система от форми, с цел постигане високо равнище на подготовка за зрелостни и кандидатстудентски 

изпити. 
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 включване на родителите в решаването на общоучилищни проблеми. 

2. Конкурентно и качествено професионално обучение чрез подготовка на специалисти с адекватна на пазарните 

потребности обща квалификация - умения за вземане на самостоятелни решения, за работа в екип, за анализиране и 

използване на необходимата информация. 

 качествено и резултатно обучение; 

 гъвкавост и адаптивност на професионалното обучение; 

 професионална мобилност при прехода между различните сфери на труда; 

 необходима и достатъчна общотехническа и специфична теоретична и практическа подготовка, която да е 

общовалидна за професиите в съответния отрасъл; 

 изведена практика в условия близки до производствените във фирмите и др. 

3. Професионалното обучение да бъде съобразено с новите технологии и тенденции във връзка със съвременните 

изисквания 

за безопасност, икономичност, производителност, качество и конкурентоспособност. 

 перманентно актуализиране на учебното съдържание по специалните теоретични предмети, учебна практика и 

лаборатория за съответната професия; 

 гъвкава организация на учебния процес; 

 своевременна квалификация и преквалификация на учителите; 

 проучване, популяризиране и внедряване на добри практики, според стандартите на Европейския съюз; 

 модернизиране на специализираната материално-техническа база; 

 периодични контакти с технически висши учебни заведения в професионалните направления  „Туризъм” и 

„Хранителни технологии ”. 

2.1. СТРАТЕГИИ 

 
1. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към актуални професии и 

специалности. 

2. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици и мотивирането им за участие в учебно-производствения 

процес. 

3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна 

позиция по отношение на знанията. 

4. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.  
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5. Създаване на възможности за професионално ориентиране,чрез даване на подробна информация на всеки ученик 

за изучаваната професия и възможностите за реализация. 

6. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото. 

7. Обогатяване на материалната база. 

8. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение. 

9. Работа по европейски проекти. 

     10. Устойчиво развитие на училището, разбирано като преднамерена последователност на измененията му,                         

стабилност и запазване в образователен, социокултурен, финансов и екологичен план. 

     11. Тотален мениджмънт на качеството: качествено учене, качествено преподаване, качествен процес на обучение и 

качествени резултати от обучението. 

      12 .Използване на съвременни иновативни образователни и възпитателни технологии. 

      13. Обогатяване и осъвременяване на всички видове ресурси в училището. 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 
 

 ДЕЙНОСТИ РАЗРАБОТВА СРОК РАВНИЩЕ НА 

ОТРАЗЯВАНЕ И 

КОНТРОЛ 

1 2 3 4 5 

м.Септември 

1. Поправителна, приравнителна сесия  ЗДУД 03-11.09.19 г. директор 

2. 
 

Изготвяне и заверка на учебни програми за 

ЗИП 

преподавателите, зам. 
директор 

02-07.09.19 г. директор, РУО 

3. 
 

Изготвяне на седмично разписание и 

График за учебните занятия 

ЗДУД, комисия 04.09.19 г. директор, РЗИ 

4. Изготвяне на тематичен план за работата на 
ПС и годишен план на училището за 
учебната 2019/2020 г. 

директор, зам. 
Директори, комисии 

04.09.19 г. ПС, РУО 

5. Актуализиране на правилника за дейността 
на училището. 

Директор, комисия 04.09.19 г. ПС 

6. Утвърждаване на училищните учебни 
планове 

директор, ЗДУД 04.09.19 г. ПС 



12 
 

7. Утвърждаване на класните ръководители директор, зам. 
Директори 

04.09.19 г. ПС 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 04.09.19 г. директор, ПС 

9. Родителска среща за VIII и IX клас ЗДУД, класни 
ръководители, учители 

09.09.19 г.      директор 

10. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗДУД, класни 
ръководители, учители 

13.09.2019 г. директор, ПС 

11. Приемане на учениците самостоятелна 

форма на обучение; 

 ЗДУД, длъжностно 
лице, отговарящо за СФ 

13.09.2019 г. директор 

12. Приемане на учениците самостоятелна 

форма на обучение, след поправителна 

сесия; 

ЗДУД, длъжностно 
лице, отговарящо за СФ 

13.09.2019 г. директор 

13. Доклади на  класните ръководители за 

ученици, успешно приключили 

поправителна изпитна сесия; 

ЗДУД, класни 
ръководители 

13.09.2019 г. директор 

14. Инструктиране по охрана на труда на 
учениците и целия щатен персонал в 
училището. 

ЗД, учители, 
кл.ръководители 

17.09.19 г. директор 

15. Тържествено откриване на учебната 

2019/2020 год. 

директор и комисия с 

председ. Златко Белчев 

16.09.19 г. директор 

16. Изготвяне и заверка на годишни 
разпределения на учебния материал по 
учебни предмети и планове 

ЗД, учителите  16.09.19 г. директор 

17. Представяне на информация за учениците, 
завършили обучението си през учебната 
2018/19 година. 

ЗД, кл. ръководители 16.09.19 г. директор 

18. Запознаване на педагогическия персонал с 
актуалните нормативни документи на МОН 

директор, ЗД 25.09.19 г. ПС 

19. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии   25.09.19 г. директор, ПС 

20. Изработване график за контролната дейност 
на Директора и зам. директорите. 

директор и зам. 
директор 

25.09.19 г.  РУО 

21. Приемане плановете на класните ЗД, кл. ръководители 25.09.19 г. директор 
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ръководители. 

22. Изготвяне и представяне за утвърждаване в 
РУО на Списък образец 1  

директор, ЗД 21.09.19 г. РУО 

23. 

 

Заверка  личните картони на ученици, явили 
се на поправителни изпити.  

кл.ръководители, ЗД 28.09.19 г. директор 

24. Заверка дневници: VIII-XII клас ЗД, кл. ръководители 30.09.19 г. директор 

25. Заверка бележници и лични карти ЗД, кл. ръководители 30.09.19 г. директор 

26. Запознаване с инструкцията за евакуация в 
случай на природни бедствия. 

зам. директор и кл. 
ръководители 

30.09.19 г.    директор 

27. Входно ниво на знанията и уменията на 
учениците по различните учебни предмети. 

ЗД, преподавателите 03.10.19 г.    директор 

м.Октомври 

1. Изработване и заверка на график за 
контролната дейност на  зам. директорите. 

зам. директори 03.10.19 г. директор 

2. Избор на ученически съвети по класове. кл. ръководители 03.10.19 г. ЗД 

3. Изготвяне длъжностно щатно и поимено 
разписание на длъжностите и работните 
заплатите  

зам. директор, ЗАС, гл. 
счетоводител 

03.10.19 г. директор 

4. Изготвяне и предаване на резутатите от 

входно ниво /таблица по образец/ 

ЗДУД, председатели 

МО 

14.10.19 г. директор, ПС 

5. Участие на учениците в спортно-
състезателна дейност. 

Зл. Белчев 
Мануел Щерев 

16.10.19 г. ПКСД 

6. Проверка на задължителната учебна 
документация. 

зам. директор 16.10.19 г. директор 

7. График за класните и контролните работи 
през първия учебен срок. 

преподавателите, зам. 
директор 

16.10.19 г. директор 

8. Приемане план за ГО и възпитание и ГЗ в 
училище. 

директор и зам. 
директор 

16.10.19 г. ПС 

9. Утвърждаване на списъка на учениците, 
които ще получават стипендии за първия 
учебен срок. 

кл. ръководители, 
комисия 

16.10.19 г. директор, ПС 

10. Изготвяне на план за осигуряване на 
нормален учебен процес през зимата. 

ЗУПД, директор 16.10.19 г. ПС 

11. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 16.10.19 г. директор, ПС 
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12. Родителски срещи по класове кл. ръководители 05,06.10.19 г. ЗДУД, директор 

13. Обявяване седмица, посветена на Деня на 
народните будители. 

   ЗДУД, комисия 28.10.19 г. ПС 

м.Ноември 

1. Начало на кампанията по приема на 
ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г. 

зам. директор, кл. 
ръководители 

04.11.19 г. директор 

2. ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ ЗД, кл. ръководители 01- 03.11.19 г.  

3. Текущи проверки-работа с документацията 
/правилно попълване, водене и съхранение/, 
кл. ръководители, спазване на учебната 
програма, ред и дисциплина. 

директор, ЗД-ри 12-30.11.19 г. директор 

4. Актуализация на постоянните комисии към 
РАЗДЕЛ VI-Помощни органи на 
управление 

ЗД, гл.учител, комисии 13.11.19 г. директор 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 13.11.19 г. директор, ПС 

6. Провеждане на военно обучение на 
учениците от IX и X клас по текущ график 

зам. директор I и II срок 

2019/2020 г. 

директор 

7. Изготвяне на заявка за задължителната 
документация за края на учебната 2019 / 
2020 г. 

зам. директори 11.11.19 г. директор, РУО 

8. Туристически походи, екскурзии учители, кл. р-ли В учебно 

време до 3 дни 

П-л С 

9. Запознаване на учениците от 12 класове с 
нац. изпитни програми и ДЗИ. 

ЗДУД, ЗДУПД, учители 21-28.11.19 г. директор 

10. Общоучилищно занятие за действие при 
БАК и пожари. 

ЗДУПД, домакин 16-28.11.19 г. директор 

11. Подготвяне на проекти към различни 
програми 

екип, ЗДУП, ЗДУПД 28.11.19 г. директор 

 

12. Изпитна сесия за задочна форма директор, ЗДУД по утвърден 

график 

директор 

м.Декември 

1. Анализ на текущия успех и дисциплина, 
спазване на Наредба № 3 и Наредба № 11 за 

ЗД, кл. ръководители 12.12.19 г. директор, ПС 
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системата на оценяване 

2. Допускане до изпит учениците на 
самостоятелна форма на обучение. 

директор, зам. директор 14.12.19 г. ПС 

3. Подаване на заявления за сесия на 
самостоятелна форма на обучение 

ЗДУД 17.12.19 г. директор 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 18.12.19 г. директор, ПС 

5. Коледни тържества комисия ,кл. 

ръководители 

18.12.19 г. зам.директори 

6. Подаване на заявления за явяване на изпит 
по теория и практика на професията и 
специалността 

ЗДУПД, класни 
ръководители 

До 20.12.19 г. директор 

7. КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ ЗД, кл. ръководители 21.12.19 г.-

05.01.2020 г. 

 

м.Януари 

1. Изготвяне списък на изоставащите в 
учебно- възпитателния процес и 
набелязване на мерки за подобряване на 
успеваемостта им. 

ЗДУД, кл. 
ръководители и 

психолог 

07.01.2020 г. директор, ПС 

2. Изработване и приемане на становище за 
прием VIII клас за учебната 2020/2021 г. 

директор, 

пом.директори 

 

11.01.2020 г. директор, РУО 

3. Сесия на самостоятелна форма на обучение ЗДУД, кл. р-л 13-28.01.2020 г. директор 

4. Изготвяне на заявка за задължителната 
документация за учебната 2020 / 2021 г. 

директор, пом. 
директори 

21.01.2020 г. директор, РУО 

5. Изготвяне на седмично разписание и 

график за учебните занятия за втория срок 

ЗДУД, комисия 21.01.2020 г. директор, РЗИ 

6. Държавен изпит по практика на професията 

и специалността за придобиване на II и III 

степен на професионална квалификация 

ЗДУПД, комисия 21.01.-24.01. 

2020 г. 

директор 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 22.01.2020 г. директор, ПС 

8. Държавен изпит по теория на професията и 

специалността за придобиване на II и III 

 ЗДУПД и комисия 22.01.2020 г. директор 
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степен на професионална квалификация  

9. Актуализация Списък образец №1 ЗДУД, главен учител 25-28.01.2020 г. директор, РУО 

 

м.Февруари 

1 ЗИМНА ВАКАНЦИЯ       05.02.2020 г. директор, ЗДУД 

2. Актуализиране и утвърждаване на списъка с 
учениците, които ще получават стипендии 
през втория срок. 

класни ръководители, 
комисия 

12.02.2020 г. директор, ПС 

3. Изготвяне на доклади от класните 
ръководители за първия учебен срок 

ЗД, класни 
ръководители 

12.02.2020 г. директор, ЗДУД 

4. Отчитане и анализиране на резултатите от 
учебно-възпитателната работа през първия 
учебен срок 

директор, ЗД 12.02.2020 г. ПС, РУО 

5. График за класните и  контролните работи 
през втория учебен срок 

преподавателите и зам. 
директор 

17.02.2020 г. ПС 

6. Родителски срещи по класове ЗД, класни 

ръководители 

14-15.02.2020 г. директор 

7. Изготвяне на информация за броя на 
отпадналите ученици и анализ на 
причините. 

директор, ЗДУД  12.02.2020 г. директор, ПС 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 12.02.2020 г. директор, ПС 

9. Регионални състезания по професии ЗДУПД, учители  директор 

10. Осигуряване достъпна и навременна 
информация за ученици и родители за реда, 
условията и сроковете за провеждане на 
ДЗИ и външно оценяване X-XII клас. 

класни ръководители и 
ЗДУД 

17.02.2020 г. директор 

11. Проверка документацията след I-ви уч. срок  ЗД-ри, главен учител до 28.02.2020 г. директор 

12. Сесия за задочна форма на обучение директор, класни 
ръководители 

по 

допълнителен 

график 

          директор 

м.Март 

1. Честване 3-ти март, 8-ми март и 
настъпването на пролетта на 22 март 

учители и комисии 27.02.2020 г. 
03;08;22.03.2020г. 

директор 
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2. Приемане на план-график за подготовка на 
МТБ за новата учебна година. 

директор и зам. 
директор 

18.03.2020 г. ПС 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 18.03.2020 г. директор, ПС 

4. Подаване на заявления за допускане до 

ДЗИ-сесия май за дневна и самостоятелна 

форма на обучение 

класни ръководители 05.03-18.03. 

2020 г. 

директор, ПУЗК 

5. Обощаване на информацията от заявленията 

по ДЗИ и изпращане на справката от УЗК до 

РЗК 

ПУЗК До 20.03.2020 г. директор, ПУЗК 

м.Април 

1. ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ VIII-XI класове 11.04-20.04.20 г.  

2. ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ XII класове 16.04- 20.04.20 г.  

3. Изпитна сесия за самостоятелна форма ЗД, кл.р-ли 25.03.-

10.04.2020 г. 

директор, ЗДУД 

4. Приемане на план за приключване на 
учебната година 

ЗДУД, директор 21.04.2020 г. ПС 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 22.04.2020 г. директор, ПС 

6. Да изчистим земята за един ден ЗД, кл. Р-ли 25-29.04.2020 г. ЗД 

7. Сесия за задочна форма на обучение директор, класни р-ли по допълнителен 

график 

директор, ЗДУД 

м.Май 

1. Ден на труда/Ден на храбростта   01.05, 06.05.2020 г.  

2. Подаване на заявления за явяване на изпит 
по теория и практика на професията и 
специалността 

ЗДУПД, класни 
ръководители 

До 10.05.2020 г. директор 

3. Ученическо самоуправление. Ден на Европа гл. Учител, ученически 
съвет 

09.05.2020 г. директор 

4. Приключване занятията с XII клас ЗД, кл.р. ли 14.05.2020 г. директор 

5. Изпитна сесия за самостоятелна форма на 
обучение XII клас. 

ЗДУД, кл. ръководител 15-19.05.2020 г. директор 

6. Поправителна сесия XII клас. Изпити за 
промяна на оценка 

ЗД, кл. р-ли, комисии 15-19.05.2020 г. ЗД 
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7. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 13.05.2020 г. директор, ПС 

8. Изпращане на информация за зрелостни 
изпити – майска сесия 

директор, зам. 
Директор 

18.05.2020 г. ПУЗК, РУО 

9. Патронен празник на училището директор, зам. 
Директори, комисия 

21.05.2020 г. директор 

10. 24 май – Ден на българската книжнина и 
култура и славянската писменост. 
Отбелязване на празника. 

Библиотекар 23.05.2020 г. Б 

11. Провеждане на ДЗИ ПУЗК, учители 20 -22.05.2020 г  директор, РЗК 

м. Юни 

1. Държавни изпити по теория на професията 
за придобиване на II и III степен на 
професионална квалификация 

ЗДУПД, комисия 05.06.2020 г. за 

II и III степен 

директор 

2. Държавен изпит по практика на професията 
и специалността за придобиване на II и III 
степен на професионална квалификация 

ЗДУПД, комисия 01-04.06.2020 г. 

за II степен 

01– 04.06.2020 г. 

за III степен 

директор 

3. НВО за учениците Х клас ЗДУД, комисия 09.06. – БЕЛ 

11.06.2020 г. – 

Математика 

17.06.2020 г. – 

чужд език по 

желание 

директор, ЗДУД 

4. Подаване заявления на групи за ЗИП и ФУЧ 
за учебната 2020/2021 г. 

зам. директор, 
преподаватели 

01-15.06.2020 г. директор, ЗД 

5. Подаване на заявления за юлска сесия на 
самостоятелна форма на обучение 

ЗДУД, кл. ръководител До 18.06.2020 г. директор 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии  17.06.2020 г. директор, ПС 

7. Предложения за квалификационната 
дейност за 2020/21 г. 

пред. Комисия, учители 17.06.2020 г. ПС 

8. Изходни нива на учениците ЗД, МО 17 - 21.06.20 г. директор, ЗД 

9. Приключване занятията – VIII, IX, X, XI 

клас 

кл. ръководители 30.06.2020 г. директор, ЗД 
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м.Юли 

1 Организация и провеждане на прием на 
ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г. 

комисии 01 - 29.07.2020г. директор, РУО 

2. Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XI 
клас 

зам. директор  03-14.07.2020 г. ПС 

3. Юлска поправителна сесия за 
самостоятелната и задочната форми на 
обучение  

ЗДУД, кл. ръководител 03-14.07.2020 г. ПС, директор 

4. Изготвяне на обобщена информация за броя 
на отпадналите ученици и анализ на 
причините. 

ЗД, кл. ръководители 07.07.2020 г. ПС 

5. ГОДИШЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 08.07.2020 г. директор, ПС 

м. Август 

1. Срок за подаване на заявления за изпитна 

сесия на ученици на самостоятелна форма 

на обучение 

ЗДУД, комисия До 17.08.2020 г. директор 

2. Сесия август – септември за ДЗИ ЗДУД , комисия 27.08.2020 г. БЕЛ, 

28.08.2020 г. 

втори ДЗИ 

ДЗИ по желание 

на ученика 31.08-

03.09.2020 г. 

директор 

 

 

 

 

 
 

м. Септември 

1. Изпитна сесия за самостоятелна форма на 

обучение  

ЗДУД, кл.ръководител 01-11.09.2020 г. директор 

2. Изпитна поправителна сесия за дневна и 

задочна форми на обучение 

ЗДУД, комисия 01-11.09.2020 г. директор 

3. Подаване на заяления за държавен изпит по 

теория и практика  

ЗДУПД, комисия До 30.08.2020 г. директор 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ директор, ЗД, комисии 09.09.2020 г. директор, ПС 

5. Държавен изпит по практика на професията ЗДУПД, комисия 07.09-11.09.2020 директор 
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и специалността за придобиване на II и III 

степен на професионална квалификация 

г. за II и III 

степен 

6. Държавен изпит по теория на професията и 

специалността за придобиване на II и III 

степен на професионална квалификация 

ЗДУПД, комисия 10.09.2020 г. директор 

                                                                   2.3.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

Обект и предмет на контролната дейност: 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати;  

 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;  

 работата на помощник-директорите, обслужващия и помощния персонал;  

 косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.  

 счетоводна дейност;   

 финансово управление и контрол.  

 Форми на контролната дейност: 

педагогически проверки: 

 превантивни;  

 тематични;  

 текущи.  

административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес;  

 на другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по 

трудово-правните отношения с персонала; финансово-счетоводната документация;  

 проверки на социално-битовата и стопанската дейност;  

 проверка по спазването на:  
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- стратегия за управление на риска; 

- вътрешни правила за финансово управление и контрол; 

- правила за документооборота; 

- правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- училищния правилник; 

- изготвените графици; 

- правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

- седмично разписание; 

 проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и МОН.  

 Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на Директора, 

където са упоменати конкретните срокове. (Приложение 6). 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНОСТ И СОЦИАЛНИ 

ПАРТНЬОРИ 

 

 Класните ръководители да  разширят и разнообразят формите на взаимодействие с родителите и да поддържат 

системен контакт с тях  

Срок: постоянен 

Отг: кл.ръководители 
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 На всяко училищно или класно мероприятие класните ръководители да канят родителския актив. 

Срок: постоянен 

Отг. Директор, кл.ръководители 

 

 Да се ангажират родителите с проблеми, свързани със соц.поведение и личностното развитие на ученика . 

 

                                                                             Отг. Директор, кл. ръководители 

 Да се организира най-малко една родителска среща за първи срок и две родителски срещи за втори срок, на 

които класните ръководители: 

-запознават родителите с УУП, Правилника за дейността на училището;                                                                      

-графика за консултации;                                                                                                                                                                                    

-на родителски срещи да се предоставя богата информация за развитието, успеха и дисциплината на 

учениците от класа;                                                                                                                                                                                                             

-свеждат до знанието на родителите характеристиките на учениците;                                                                                          

-да се разговаря с родителите за негативните влияния върху учениците и възможностите за тяхното 

ограничаване;                                                                                                                                                                                                          

-да се търси помощта на родителската общественост за оказване на помощ при проблемни ученици; 

                -в края на учебната година класните ръководители задължително да осъществят контакт с родителите на 

учениците , които имат поправителни изпити , с цел те да бъдат информирани.  

 

Срок: текущ 

Отг. кл.ръководители, при нужда и ПС 

 

 Провеждане на обща родителска среща на учениците от осмите класове 

                                                                                                                                                                                            Срок : текущ 
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                                                        Отг. кл. ръководители и педагогически съветник 

 

 На първата родителска среща да се изберат родителски активи на  класовете 

 

                   Срок: м. IХ-Х.2019 г. 

                                                        Отг. кл. ръководители 

 Да се изгради Училищен родителски съвет, включващ родителските активи  по класове 

                         Срок 20.10.2019 г. 

                             Отг. Директор,ЗДУД  

 Да се организира среща с фирмите –  партньори във връзка с повишаване качеството на професионалното 

обучение. Подписване на договори за производствени практики. 

Срок октомври 2019 г. 

              Отг. Директор, ЗДУД, председател на МО 

 

 Да се увеличат партньорите на ПГТ за осигуряване на по – добра база за  провеждане на производствена 

практика на учениците от десети А  и единадесетите класове.  

Срок : февруари 2020 г. 

Отг. Директор и ЗДУПД 

 Участие на работодатели в комисиите за провеждане на ДКИ 

 Актуализиране на връзките със следните институции: 

Бюро по труда 

Исторически музей, 
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Общински детски комплекс 

Общинска администрация- Несебър 

Общински съвет- Несебър 

РСПАБ 

Медии 

Нестопански организации 

Отдел “Закрила на детето“,  Дирекция ”Социално подпомагане” 

“Детска педагогическа стая” 

2.5. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

През настоящата учебна година методическите обединения в училище са както следва: 

- на преподавателите по общообразователни предмети/ чуждоезиково обучение, обществени науки и гражданско 

образование, хуманитарни предмети/ 

- на учителите по професионална подготовка 

- на класните ръководители 

ЦЕЛИ: 
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Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъде съобразена с конкретните 

индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в съответствие с развитието на 

педагогическата наука и усъвършенстването на материално-техническата база в училище. 

3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - 

осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище. 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез 

обмяна на педагогически опит. 

2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по учебните предмети. 

3. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на 

учителите. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

2. Създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система с цел да се 

преодолее затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училището. 
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3. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност. 

ФОРМИ: 

 Самообразование  

 Семинари  

 Работна среща  

 Дискусии  

 Решаване на казуси  

 Лектори 

 Самоусъвършенстване  

 Школи  

ОРГАНИЗИРАНЕ: 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищни квалификационни дейности, свързани с актуалните проблеми на 

обучението и възпитанието. 

2. Извънучилищна квалификационна дейност – повишаване на личната професионална квалификация по пътя на 

самостоятелно обучение и съобразно възможностите, определени в чл. 223, чл. 224 и чл. 225 от ЗПУО за придобиване  

на професионално-квалификационни степени, на ниво ВУЗ, други неправителствени организации и частни 

образователни фирми. 

ДЕЙНОСТИ: 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са изброени в плана за квалификационна 

дейност (Приложение 1). Планове за дейността на методичните обединения (Приложение 2, 3, 4, 5). 

2.6. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
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Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Правилата за провеждане на ученически игри 

през учебната 2019/2020 г. При провеждането им се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта е 

подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества. 

 Общински спортни състезания  

 Областни спортни състезания  

 Национални спортни състезания  

2.6.1. КУЛТУРНО - МАСОВА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

 С цел израстването на учениците като добри професионалисти и популяризиране дейността на ПГТ  да се 

организират участия в различни мероприятия и състезания на регионално и национално ниво.  

 ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот 

като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.Да се изработи 

спортен календар за учебната година.  

По заповед №1038/27.07.04 г. на Министъра на МОН се въведе допълнителен трети час по ФВС, разработен на модулен 

принцип по приложен график. 

 

2.7. ОБОГАТЯВАНЕ НА МТБ 

 
1. Със съдействието на общината закупуване на терен за изграждането на нова училищна сграда. 

          Отг.  Директор, община Несебър 

 

2. Закупуване на учебни пособия за онагледяване на учебния процес/ нови подмяна на стари/ 

 

                                          Отг. ЗДУД, ЗДУПД, комисия, домакин 

3. Закупуване на помощна учебна литература 

 

                                                                              Отг. комисия, домакин, гл. счетоводител                                                 
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2.8. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА  

1. Задачи: 

 картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви;  

 изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;  

 организиране на превантивна работа с ученици и родители.  

2. Форми на работа: 

 провеждане на индивидуални разговори;  

 провеждане на психологически изследвания;  

 проучване на социални контакти;  

 работа чрез методите на психодрамата.  

3. Препоръки за работата на Училищния координационен съвет за справяне с тормоза 

 да се поддържа връзка с класните ръководители, обществеността и ДПС – гр. Несебър при наличие на 

противообществени прояви  

срок: постоянен 

 да се извършват посещения по домове от класни ръководители при констатиране на нарушения и да се вземат 

съответните мерки  

срок: постоянен 

  да води учениците склонни към противообществени прояви на отчет  

срок: постоянен 
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 всички работещи в училището активно да подпомагат и съдействат в работата на училищния координационен 

съвет за справяне с тормоза  

срок: постоянен 

 класните ръководители да следят напусналите ученици до 16-годишна възраст и да поемат ангажимент съвместно 

с ръководството за настаняването им в друго учебно заведение  

срок: постоянен 

4. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на училищния координационен 

съвет за справяне с тормоза. (Приложение 7) 

2.9. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА 

ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

1. Задачи: 

 формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;  

 прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;  

 поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в 

случай на необходимост;  

 формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към 

въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа  долекарска помощ.  

2. Форми на работа: 

 теоретическо и практическо обучение на учениците;  

 провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

 превантивна работа.  
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3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия. 

(Приложение 8) 

2.10 ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА ЕКИПА ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ В РИСК 

1. Съдържание на дейността на екипа и основни задачи: 

 осъществява нравствена, здравна, педагогическа и правна просвета и консултация на ученици и родители; 

 проучва потребностите и интересите на учениците; 

 регулира и координира взаимодействието между учители, родители и ученици; 

 обединява усилията на положително действащите върху учениците фактори в и извън училище;  

 анализира отрицателни прояви на отделни ученици и работи индивидуално с тях; 

 задълбочено опознава учениците с асоциално и девиантно поведение и работи индивидуално с тях чрез 

подходящи възпитателни методи; 

 съдейства за приобщаване на учениците към общочовешките ценности и добродетели; 

 предлага и прилага разумни педагогически решения при конфликтни ситуации в даден клас или група ученици;  

 при необходимост осъществява индивидуална диагностика на отделни ученици или група; 

 осигурява лектори по актуални проблеми на подрастващите в съвременни условия; 

2. Основни подходи: 

 индивидуален 

 диференциран 

 дейностен 

 комплексен  

3. Функции: 

 възпитателна  

 организационна  

 превантивна  

 координираща 
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 информативна 

4. Основни методи: 

 сравнителен анализ 

 целенасочено наблюдение  

 анкетно проучване 

 беседи 

5.  Отчита действието на следните фактори:  

 семейна среда  

 приятели 

 ученическа общност 

 референтна група  

 свободно време 

 педагогически екип 

6.  Принципи, от които екипът се ръководи: 

 системност 

 непрекъснатост 

 последователност 

 съобразяване с възрастовите и индивидуални особености и различия на учениците 

7. Екипът за работа с ученици в риск осъществява връзка и взаимодействие с Детска педагогическа стая, 

Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и  Агенцията за 

закрила на детето за своевременна превантивна и корекционно-възпитателна дейност с учениците  

  

РАЗДЕЛ III 
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3. ПЛАН-ГРАФИК ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 
 

Учебно – възпитателна работа 

1. Запознаване на учителите със новите насоки, учебни планове и програми и прилагането им в процеса на работа. 

Срок: 20.09.2019 г. 

Отговорник: Директор,ЗДУД 

 

2. Прилагане на комплексния подход  при планиране на всички дейности  в следните срокове: 

2.1.Годишен план за учебна и възпитателна работа. 

Срок: 16.09.2019 г. 

Отговорник: Директор 

 

2.2. Седмично разписание за учебните занятия 

Срок: 16.09.2019 г. 

29.01.2020 г. 

Отговорник: ЗДУД 

 

2.3.План за контролно-помощната дейност 

Срок: 16.09.2019 г. 

Отговорник: Директор,  пом. директори 

 

2.4. Годишни разпределения на учебното съдържание 

Срок: 16.09.2019 г. 

Отговорник: Учители 

 

2.5. Планове за възпитателна работа 

Срок: 07.10.2019 г. 

Отговорник: Класни ръководители 
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3. Обсъждане на годишните разпределения и плановете за възпитателна работа на сбирки на МО 

Срок: 07.10.2019 г. 

Отговорник: Председатели на МО 

 

4. Основен преглед на училищната документация 

Срок: 28.11.2019 г. 

28.03.2020 г. 

Отговорник: Директор 

 

5. Създаване на по-добри условия за адаптиране на осмокласниците към режима на училището и набелязване на 

мерки за повишаване езиковата и  писмената им култура. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учители 

 

6. Обсъждане на форми и методи за установяване на пропуските в знанията на учениците.  

Срок: постоянен 

Отговорник: учители 

 

7. Указване спешна помощ и незабавно информиране на институциите при констатиране на случаи с деца жертва на 

насилие  

Срок: постоянен 

Отговорник: учители 

 

8. Провеждане на екскурзии по паралелки с научно-познавателна цел, образователна и възпитателна цел при 

стриктно спазване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1997г. за организиране и 

провеждане на детски ученически отдих и туризъм. 

Срок: м. октомври 

м. април 

Отговорник: кл. ръководители, учители 



34 
 

Производствено обучение 

 

1.Създаване  организация за подобряване на учебно-професионалното обучение за осъществяване на подготовка на 

квалифицирани кадри 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, ЗДУПД 

 

2.Обсъждане на националните изпитни програми и най-малко два пъти в срока нивото на практическите умения на 

учениците във МО на учителите по професионална подготовка   

Срок: постоянен 

Отговорник: Председател МО 

 

3.Създаване на рационална организация за използване на МТБ  

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУПД 

 

4.Участие на учениците в регионални и национални състезания за утвърждаване престижа на училището и разкриване 

на придобитите  им умения. 

Отговорник: ЗДУПД 

 

5.Спазване на правилата за техника на безопасност в учебните кабинети и хигиената на труд. 

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУПД   
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Раздел IV 
 

                                                 4. Дейност на педагогическия съвет 
 

Да бъдат изградени комисии, които да подпомагат педагогическия съвет 

 

План – график на заседанията на педагогическия съвет   
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Приложение 1 

        
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

ИНЖ.СЛАВЧО СТАНЕЛОВ 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

П Л А Н 

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНA 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет 

с протокол № 20 / 04.09.2019 година 

План – график на заседанията на педагогическия съвет 

 

 25.09.2019 г. 
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При дневен ред: 

 

1. Утвърждаване на списъка с учениците на самостоятелна форма на обучение 

Докладва: ЗДУД, длъжностно лице СФО 

2. Приемане плановете на постоянните комисии и методически обединения 

Докладва: Председателите на ПК и МО 

3. Приемане на план за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

Докладва: ЗДУД, комисия 

4. Приемане на проект за спортен календар на училището 

Докладва: Златко Белчев 

5. Приемане на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  

Докладва: Главен учител 

6. Приемане на план за ГИО 

Докладва: Председател комисия 

7. Приемане на план за ЗЕО 

Докладва: Председател комисия 

     8. Приемане програма за усвояване на книжовния български език / насърчаване и повишаване на грамотността  

Докладва: Главен учител 

     9. Резултати от септемврийската сесия 2019 г. – поправителни, приравнителни, изпити с ученици задочна и 

самостоятелна форма и ДЗИ. 

Докладва: ЗДУД, класни ръководители 

10. Анализ-самооценка на ПОО за учебната 2018/2019 година. 

Докладва: ЗДУПД 

      11.Отчет по изпълнение плана на стратегията за развитие на училището 

Докладва: Директорът, ЗДУД иЗДУПД 

      12. Организационни: 

 Приемане на график за родителски срещи през октомври 

 Учителски съвещания 

 Молби за отсъствие от училище 

 Октомврийска сесия 
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 Запознаване с нови нормативни документи в системата на средното образование 

 

 16.10.2019 г. 

При дневен ред: 

 

1. Приемане на списъка на учениците, които ще получат стипендии през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 

Докладват: Класните ръководители 

2. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 

Докладва : ЗДУПД 

3. Входно ниво на знанията на учениците-резултати от тестовите проверки, предприемане на мерки за преодоляване 

на констатираните слаби места в подготовката на учениците. 

Докладват: ЗДУД, председатели на ПК/МО, учители 

 

 13.11.2019 г. 

При дневен ред: 

 

1. Проекто – прием по професии и специалности за учебната 2020/2021 г. 

Докладват: Директорът; ПС 

2. Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност на персонала и учениците 

Докладва: Председател на комисия 

    3. Информация за здравословното състояние на учениците 

Докладва: Медицинското лице 

 

 18.12.2019 г. 

При дневен ред: 

1. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на Наредбите  за системата на оценяване 

Докладват: ЗДУД, класните  ръководители, учители 

2. Обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение 

Докладват: ЗДУД, класните ръководители 
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3. Спазване ПДУ от учениците -посещаемост, дисциплина и успеваемост. Набелязване на превантивни мерки за 

непосещаващите системно учебните занятия и застрашени от отпадане ученици и мерки за предодвратяване на 

противообществени прояви. 

Докладват: ЗДУД, класните ръководители 

 

 22.01.2020 г. 

При дневен ред : 

1. Разглеждане поведението на учениците в края на първия учебен срок 

Докладват: Класните ръководители 

2. Указание за приключване на I-вия учебен срок. 

Докладват: Директорът; ЗДУД 

3. Приемане на график за родителски срещи през февруари 

Докладват: Директорът,  ПС 

4. Подаване на справки до Дирекция „Социална подпомагане” за ученици допуснали повече от 5 отсъствия 

Докладват: Класните ръководители 

 

 12.02.2020 г. 

При дневен ред : 

 

1. Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок на 2019/2020 г. и на дейността на 

постоянните комисии и МО 

Докладват: Директорът, ЗДУД,  ПК/МО 

2. Информация на дейностите по ДЗИ, сесия май – юни 2020 г.  

Докладва: ЗДУД/ПУЗК 

3. Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават стипендии през втория учебен срок на 2019/2020 г. 

Докладват: Класни ръководители 

4. Анализ на изпълнението на решенията на педагогическия съвет, взети през първия учебен срок на 2019/2020 г.  

Докладват: Директорът, ЗДУД 

 

 11.03.2020 г. 

При дневен ред : 
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1. Доклади на класните ръководители относно посещение на учебните занятия. 

Докладват: Председател на комисия, класни ръководители 

2. Информация за дейностите по ДЗИ. 

Докладва: Председател на УЗК 

3. Държавен план – прием за 2020/2021 г., приемане на решение за вида на паралелките, балообразуващите предмети, 

начина на формирането на бала и  обсъждане на дейности по организацията и активизиране на рекламната 

кампания . 

Докладва: Директорът, комисия, ПС 

4. Предложения за Вазовска награда 

Докладват: Кл. ръководители,членове на ПС 

 

 15.04. 2020 г.  

При дневен ред : 

 

1. Приемане на план за подготовката на учебната 2020/2021 и ремонтните дейности 

Докладват: Директорът; ЗДУПД 

2. Указание за приключване на учебната 2019/2020 г. за 12-ти клас, график на дейностите. 

Докладват: Директорът, ЗДУД 

3. Обсъждане на варианти и избор на знаменосци на училището за учебната 2019/2020 г. 

Докладват: Членове на ПС 

4. Резултати от работата на училищната библиотека 

Докладва: Библиотекар; ЗДУД 

5. Предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24-май. 

Докладват: Директорът, членове на ПС 

 

 14.05.2020 г. 

При дневен ред : 

 

1. Приемане на докладите на класните ръководители на XII клас за допускане на учениците до ДЗИ . 

Докладват: Класни ръководители  
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2. Инструктаж на квестори за ДЗИ. 

Докладва : Председател на УЗК 

3. Кандидат-ученическа кампания  2020/2021 г. 

Докладва: Председател на комисия 

4. Държавни изпити за придобиване СПК. 

Докладва:  ЗДУПД 

 

 24.06.2020 г. 

При дневен ред: 

 

1. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от обучението VIII - XI клас през 

учебната 2019/2020 г. 

Докладват: Класни ръководители 

2. Анализ на резултатите от ДЗИ, списък на дипломираните ученици 

Докладват: Директорът, ЗДУД 

3. Провеждане на лятна производствена практика зa X и XI клас 

Докладва : ЗДУПД 

4. Предложение за избор на етична комисия 

Докладва: Директорът 

5. Резултати от проведеното изходно ниво 

Докладват:ЗДУД, Председател на ПК/МО, учители 

6. Заявления за ЗИП и СИП / ФУЧ за 2020/2021 година 

Докладват: Директорт, ЗДУД 

 

 10.07.2020 г. 

При дневен ред : 

 

1.  Анализ на резултатите от учебно – възпитателния процес през учебната 2019/2020 г. 

Докладва : Директорът 

     2. Анализ на изпълнението на решенията на педагогическия съвет, взети през втория учебен срок на 2019/2020 г.  

Докладва: ЗДУД 



42 
 

3. Представяне на примерен проекто-Образец №1 за учебната 2020/2021 г. 

Докладва: ЗДУД 

     4. Деференцирано заплащане на педагогическия персонал за учебната 2019/2020 г. 

Докладват: Директорът, комисия 

     5. Oбсъждане на проект за УУП за учебната 2019/2020 г. 

 

 03.09. 2020 г. 

При дневен ред : 

      1.Обсъждане и приемане проекта за стратегия за развитие на училището,  за учебната 2020/2021 г.;  

Докладва: Комисията 

     2. Обсъждане и приемане на проекта на правилник за дейността на училището през учебната 2020/2021 г. 

 Докладва: Председател на комисия 

3.Обсъждане и приемане на проекта за годишен план на учебната 2020/2021 г. 

Докладва: Председател на комисия 

4.Приемане формите на обучение през учебната 2020/2021 г. и учебното време. 

Докладва: ЗДУД 

     5. Приемане мерки за повишаване качеството на образованието; 

Докладва: ЗДУПД 

    6. Приемане програма за превенция на ранното напускане на училище; 

Докладва: ЗДУД 

     7. Приемане програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи; 

Докладва: Комисията 

    8. Приемане на  модулите за ДЧ  по ФВС за учебната 2020/2021 г. 

Докладва: Златко Белчев 

    9. Приемане на план-график за работата на ПС за учебната 2020/2021 г. 

Докладва: Директорът 

   10. Преподавателска заетост и класни ръководители на паралелките 

Докладва: Директорът 

   11.Приемане на  училищните учебни планове за 8, 9, 10 и 11 клас /на основание чл.263, ал.1, т.3 от ЗПУО/ 

Докладва: ЗДУД   
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    12. Актуализация и приемане на Етичен кодекс на училищната общност /на основание чл.263, ал.1, т.14 от ЗПУО/ и 

актуализация на етичната комисия  

Докладва: Директорът, комисия 

    13. Обсъждане и избор на униформи за учениците от 8 клас /на основание чл.263, ал.1, т.12 и т.13 от ЗПУО/  

Докладва: Директорът, ЗДУД, ЗДУПД, класни ръководители 

    14. Избор на координиращ екип за организиране и координиране процеса на осигуряване на общата и допълнителна 

подкрепа на личностното развитие на учениците 

Докладва: ЗДУД  

     15. Приемане на план за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 година  

Докладва: ЗДУПД 

     16. Приемане на екипи за разработване и координиране на институционалните политики: 

          16.1. Екип за разработване и координиране на институционалните политики за гражданско и интеркултурно 

образование 

          16.2. Екип за разработване и координиране на институционалните политики за здравно и екологично образование 

Докладват: Директорът, ЗДУД 

      17. Приемане на план и механизъм за противодействие на училищния тормоз за учебната 2020/2021 година 

Докладва: ЗДУД, комисия 

      18. Предложения за организиране на последователни учебни часове по учебна и производствена практика през 

учебната 2020/2021 година без почивка на основание чл.9, ал.6, т.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 

Докладват: Директорът, ЗДУПД                                         

      19. Организационни 
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РАЗДЕЛ V 

 
5. ПЛАНОВЕ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ  

КЪМ 

ПГ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН ВАЗОВ” СЛЪНЧЕВ БРЯГ 
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                                                                                                                           Приложение 2 

 

 
 

 
 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ 

 ДИРЕКТОР 

 

П Л А Н 

 
За дейността на методическото обединение на  класните ръководители  

През учебната 2019 / 2020 година 

 
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът за работата на МО на класните ръководители е изготвен от състава на обединението и приет на заседание на 

Педагогическия съвет на 25.09.2019 г.. Той е съобразен със ЗПУО, стратегията на училището и възрастовите особености 

на учениците. 

 
ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

 

Съставът на МО на класните ръководители е определен на заседание на Педагогическия съвет.                                                                                                

Председател: Красимира Митева  

 

Членове: 
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  Владимир Милков - 8а клас 

  Илда Христова - 8б клас 

  Мануел Щерев – 9а клас 

  Жана Белчева – 9б клас 

  Галина Стоянова – 10а клас  

  Димитър Димитров – 10б клас 

  Ваня Тенева  - 10в клас  

  Христина Андреева – 11а клас 

  Нина Христова - 11б клас 

  Златко Белчев – 11 зад. 

             Ангелина Пехливанова – 12а клас             

             Емилия Колева – 12б клас 

             инж. Георги Андреев - 12 зад. 

             Христина Панчукова – самостоятелна форма на обучение 

              

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1) Утвърждаване на МО като център на вътрешно квалификационна дейност. 

2) Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3) Формиране в учениците представа за света, обществото, социалните отношения и мястото на отделната личност като 

член на обществото. 

4) Създаване на умения у учениците, свързани с практическото усвояване на изследователска нагласа към 

действителността, изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране на нови елементи на поведение в 

демократичното общество. 

 
ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1) Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, към активно обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

2) Да се създадат условия в МО за делова атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

3) Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и самостоятелност чрез търсене на 

ефективни технологии за възпитание. 
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4) Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на проблемите в училище, насърчаването му за овладяване и 

практикуване на интелектуални умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение. 

5) Да се формират знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в 

демократичните процеси. 

6) Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, адекватна на 

условията на пазарната икономика и правова държава. 
 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

1) Изготвяне на плановете на класните ръководители, съвместно с ученическия съвет и съобразени със спецификата на 

всяка паралелка. 

                                                                                                     Срок: 16.09.2019 г. 

                                                                                                                  Отговорник: Председател на МО и 

                                                                                                                               кл. ръководители 

 

2) Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО и на тези с кратък педагогически стаж. 

 

                                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                    Отговорник: инж. Антония Лазова  ЗДУД  

 

3) Запознаване с училищния правилник, спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. 

 

           Срок: постоянен 

            Отговорник: всички учители 

4) Запознаване с правата и отговорностите на дежурните ученици в училище. 

                                                                                             Срок: ежедневен 

                                                                              Отговорник: дежурни учители 

 

5) Провеждане на родитело – учителски срещи и избор на родителски активи с цел съвместна възпитателна дейност и 

 взаимно подпомагане. 

                                                                                                Срок:  10. 2019 г. ;  04. 2020 г. 
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                                                                             Отговорник: кл. ръководители 

 

6) Осъществяване сътрудничество с основните социални фактори: семейство, културни институции, фондации, хотели и 

ресторанти, туристически фирми и други организации, имащи отношение към младите хора. 

 

                                                                                                   Срок: ежемесечен 

                                     Отговорник: кл. ръководител 

 

7) Спазване задължителните символи на българското училище – национално знаме, държавен химн, училищно знаме. 

 

                                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                               Отговорник: Зл. Белчев 

 

8) Изграждане на Ученически съвет и избор на техни представители за участие на заседания на Педагогическия съвет при 

разглеждане на проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и лично развитие на 

учениците. 

 

                                                                                                   Срок: септември 

                                                                                Отговорник: кл. ръководители 

 

9) В час на класа да се разгледат теми, свързани с екологичното възпитание и гражданското образование на учениците. 

 

 

                                                                                             Срок: съгласно плана на всеки 

                                                                                                                                           класен ръководител 

                                                                                Отговорник: кл. ръководители 

 

10) Да се проведат мероприятия по класове за почистване на класните стаи и двора на училището. 

 

                                                                                                  Срок: преди всяка ваканция 

                                                                               Отговорник: кл. ръководители 
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11) Медицинското лице в училище да проведе беседи на здравни теми, съобразно с желанието на учениците. 

 

                                                                                                     Срок: февруари 2020 г. 

                                                                                Отговорник: кл. ръководители 

 

12) Да се организират и проведат с учениците мероприятия за коледна украса на училището и класните стаи. 

 

                                                                                                    Срок: декември 2019 г. 

                                                                                 Отговорник: кл. ръководители 

 

13) В часа на класа да се проведат беседи, свързани с християнското семейство и традициите на българския народ. 

 

                                                                                            Срок: съобразно плана на всеки кл. р-л 

                                                                                  Отговорник: кл. ръководители 

 

14) Организиране на посещения с учениците от училището на театрални постановки, музеи и храмове в региона, съхранили 

българския дух, традиции и култура. 

                                                                                                        Срок: април 2020 г. 

                                                                                 Отговорник: председател на МО 

 

15) Във връзка с честването на патронния празник на училището да се организират спортни състезания между класовете и 

излети в околностите на комплекса. 

 

                                                                                                         Срок: март 2020 г. 

                                                                                   Отговорник: кл. ръководители 

          

16) Вътрешноквалификационна дейност на МО на класните ръководители. Разглеждане на темата: „Образователно-

възпитателно взаимодействие ученик – учител - родител”. 

                                                                                                        Срок: април 2020 г. 

                                                                                 Отговорник: председател на МО  
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17) Провеждане на мероприятия, свързани с опазване на околната среда във връзка с честването на Международния ден на   

Земята.  

                                                                                                         Срок: 22.04.2020 г. 

                                                                                   Отговорник: кл. ръководители 

 

18) Планиране и отчитане резултатите от работата на МО на класните ръководители. 

 

                                                                                                         Срок: 24.06.2020 г. 

                                                                                                                                                Отговорник: председател на МО 

 

Изготвил: 

Красимира Митева - председател на МО 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 3 

 

 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ 

Директор 

 
 

ПЛАН  

 
за дейността на методическото обединение на преподавателите по 

общообразователни предмети за учебната 2018/2019 година 

 

 
 

I. Основни цели: 

 

1. Утвърждаване на  Методическото обединение на учителите по Общообразователна подготовка като център за 
вътрешноквалификационна дейност. 

2. Изграждане на  стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на качеството на учебно – възпитателния 
процес 

3. Усъвършенстване на организацията на учебния процес. 
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1. Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен 

подход при изграждане на личността му. 

2. Формиране у учениците на умения за търсене и намиране на реална връзка на получените знания и приложението 

им  в практиката  

3. Непрекъснато повишаване информираността на учителите 

4. Споделяне, обмяна на опит и приемственост с младите учители 

5. Съобразяване на учебната работа с новите изисквания за провеждане на ДЗИ с цел успешното представяне на 

учениците. 

 

 

II.Основни задачи 

 

1. Усвояване на минимум знания и придобиване на умения по всички предмети от всеки ученик, съобразно 

потребностите, индивидуалността и темпа му на развитие. 

2. Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на получените знания в 

практиката. 

3. Мотивиране на учениците за самостоятелно достигане на знанията . 

4. По-успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход. 

5. Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците 

6. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по всички общообразователни учебни 

предмети чрез прилагане на съвременни форми и методи на обучение за овладяване на ДОИ. 

7. Повишаване професионализма на учителите по общообразователна подготовка чрез участия в квалификационни 

курсове за придобиване на по – висока ПКС. 

8. Подпомагане на учителите с по – малък педагогически стаж и опит 

 

 

I. Дейности за осъществяване на поставените цели: 

 

1. Разработване и приемане на план за работата на МО. 

                                                                                                                                                                    Срок: 26.09.2018 г. 

Отговорник: Председател 
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2. Разработване на  тематични разпределения  на учебния материал за учебната 2018/2019 г. съгласно държавните 

образователни изисквания  

                                                                                                                                                  Срок: 14.09.2018 г. 

                                                                                                                                               Отговорник.: МО - Учителите 

3. Обсъждане на учебници и учебни помагала, които ще се ползват от учениците през учебната 2018/2019 г.  по 

дисциплини 

 

                                                                                                                                                              Срок: Септември 2018 г. 

Отговорник: МО-учители 

 

4. Изработване и утвърждаване на Седмично разписание на учебните часове за I – ви срок на учебната 2018/2019 

година, съобразено с указанията на МОН и изискванията на РЗИ – Бургас.  

                                                                                          Срок: 14.09.2018 г 

                                                                                   Отговорник.: С.Димова, Ел.Грозева 

    5.  Изработване и утвърждаване на Графици за контролните и класните работи за I – ви срок на учебната 2018/2019 

година. 

                                                                                         Срок: 30.09.2018 г. 

                                                                                  Отговорник.: МО– Учителите, ЗДУД 

6. Изработване и утвърждаване на График  за консултации с  ученици, имащи затруднения  по предметите от 

общообразователната подготовка  

                                                                                                                                                      Срок: 30.09.2018 г. 

                                                                                 Отговорник.: МО –Учителите, ЗДУД 

 

7. Въвеждане в платформата  „Електронен дневник в училищна среда” 

                                                                                                                                        Срок: Септември 2018г. 
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                                                                                   Отговорник.: С.Димова, Ел.Грозева 

 

8. Провеждане на  входни нива по дисциплини за определяне равнището на знанията на учениците и отчитане на 

резултатите с цел набелязване на мерки за отстраняване на пропуските. 
        

                                                                                                                                                             Срок: Октомври 2018 г. 

                                                                                                                                  Отговорник: МО-учители 

 

9. Проучване и обсъждане на измененията и новостите в учебните планове и методите на работа по учебните 

дисциплини, включени в обединението, както и посещения на регионалните съвещания. 

 

                                                                                                                                                              Срок: Октомври 2018 г.,  

                                                                                                                                                               съгласно графика на РУО                                                                             

Отговорник: МО-учители 

 

10. Провеждане на срещи - минимум веднъж месечно за обмяна на информация между членовете на обединението с 

цел изясняване и решаване на въпроси и проблеми, възникнали в процеса на работа през учебната година. 

 

                                                                                                                                                                   Срок: постоянен   

                                                                                                                                                          Отговорник: Председател                                                                                                                                                                                

 

11. Учителите, преподаващи в 12 клас да насочат усилията си в подготовката на учениците за успешно полагане на 

държавните зрелостни изпити през настоящата учебна година. 

                                                                                                                                                         Срок: постоянен   

                                                                                                                                            Отговорник:  МО-учители 

                                                                                                                                                                              

12. На заседание на Методическото обединение да бъдат разгледани и обсъдени следните теми: 

           1 . „Формиране на умения в обучението по Свят и личност”. 

                                                                                                      Срок: Ноември 2018 г. 
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                                                                                          Отговорник: Н.Христова 

 

               2.  „Организация и методика на обучението по тенис на маса ”. 

 

                                                                                                                                                                Срок: Декември 2018 г. 

Отговорник: М.Щерев, Зл.Белчев 

 

 

13. Анализ на резултатите от първия учебен срок на учениците по учебни дисциплини в МО. 

                                                                                                                                                               Срок: Февруари 2019 г. 

Отговорник: преподавателите по дисциплини 

 

 

14. Семинар на тема: „Използване на информационни и комуникационни технологии в часовете по чужд език”. 

                                                                                                                                                        Срок: Март 2019 г. 

Отговорник: Емилия Колева, Емилия Дочева, Коста Влъчков 

 

15. Семинар на тема: „Модерни идеи за преподаване на учебното съдържание по История и цивилизация в гимназиалния 

етап”.                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   Срок: Април 2019 г.    

                                                                                                                                              Отговорник: Христина Андреева     

 

                                                                                                                                                                                                                

16. Участия в състезания по дисциплини в МО.  

 

                                                                                                                                                             Срок: Съгласно графика 

                                                                                                                                                          Отговорник: МО-учители 

 

17. Анализ на резултатите от втория учебен срок. 
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                                                                                                                                                                    Срок: Юни 2019 г. 

Отговорник: Председател 

 

 

18. Подготвяне на отчет за дейността на методическото обединение за свършената работа и отбелязване на пропуските 

през годината. 

                                                                                                                                                                    Срок: Юни 2019 г. 

Отговорник: Председател 

 
 

 

 

Изготвил плана: 

Елена Грозева 

председател на МО 
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Приложение 4 

 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ 

ДИРЕКТОР 

 

                        ПЛАН 
 

                  За дейността на методическото обединение на учителите по професионална подготовка 

през учебната 2019/2020 година 

 
 
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Планът за работа на МО на учителите по теория и практика, изготвен от състава на обединението и приет на 

заседание на Педагогически съвет с протокол № 1/25.09.19 г.и е съобразен със ЗЗНП, стратегията на училището и 

възрастовите особености на учениците. 

 
2.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

 Съставът на МО на учителите по професионална подготовка е определен на заседание на Педагогически съвет.  

Председател: Жана Белчева 

Членове: 

инж. Ваня Андреева 

Димитър Димитров 

Христина Панчукова 

Владимир Милков  

инж. Георги Андреев 
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Донка Тодорова 

Галина Стоянова 

 
3.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 3.1.Утвърждаване на МО като център за вътрешно квалификационна дейност. 

 3.2.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

 3.3.Изграждане у учениците на стратегии за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната 

производствена дейност. 

 3.4.Създаване на умения у учениците, свързани с практическото усвояване на изследователска нагласа към 

действителността, изразяваща се в любопитството и в търсене, в експериментиране на нови неща. 

 

4.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 4.1.Да се стимулират учителите по практика към самоподготовка и усъвършенстване към активно обучение чрез 

обмяна на педагогически опит 

 4.2.Да се създадат условия в МО за делова атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

 4.3.Развиване на интелектуалните способности и професионални умения на учениците, тяхната индивидуалност и 

самостоятелност чрез търсене на ефективни технологии за възпитание и обучение. 

 4.4.Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на проблемите в училище, насърчаването му за 

овладяване и практикуване на интелектуални и професионални умения, стимулиращи активното им комуникативно 

поведение. 

 4.5.Да се формират знания и умения в учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в 

различни процеси. 

 4.6.Да се осигури определено равнище на професионална подготовка на личността, адекватна на условията на 

пазарната икономика. 

 

5.ДЕЙНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 5.1.Приемане на план за работата на обединението. 

              Срок: 10.09.2019 г. 

              Отговорник: Ж.Белчева 
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 5.2.Изготвяне на учебни планове на учителите по практика и теория съобразени със спецификата на всяка 

паралелка. 

              Срок: 12.09.2019 г. 

              Отговорник: председателят  

              на МО  

 

 5.3.Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО и на тези с кратък педагогически стаж. 

              Срок: постоянен 

              Отговорник: всички учители 

 

 5.4.Запознаване с училищния правилник, спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на 

обучение и труд. 

              Срок: постоянен 

              Отговорник: всички учители 

 5.5. Участие в национални дни за учене през целия живот. 

              Срок: м.октомври 

              Отговорник: инж.Ваня Андреева 

  

5.6.Осъществяване сътрудничество с основните социални фактори:хотели и ресторанти, туристически фирми и 

други организации имащи отношение към младите хора. 

              Срок: ежемесечен 

              Отговорник: инж.Ваня Андреева 

               

 5.7. Патронен празник на училището – тържествена вечеря. 

              Срок: м.март 

              Отговорник: всички учители 

 

 5.8.Да се проведат мероприятия за почистване на учебните кухни и кабинети по сервиране и барманство.  

              Срок:преди всяка ваканция 

              Отговорник: всички учители 
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 5.9.Подготовка на ученици за участие в състезания по сервиране, барманство и готварство. 

              Срок: м.януари 

              Отговорник: учителите по                 

              практика и теория 

               

 5.10.Провеждане на вътрешен кръг за избор на ученици за състезание. 

              Срок: м.януари 

              Отговорник: всички учители 

 

 

 5.11.Разработка на помощни материали за подпомагане, подобряване и онагледяване на урочната работа в часовете 

по практика. 

              Срок: постоянен 

              Отговорник: учителите по  

              практика 

 

5.12.Участие в определени квалификационни курсове с цел повишаване квалификацията на учителите. 

 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                                         Отговорник: всички учители 

 

5.13.Организиране на посещения с учениците от училището на винарни изби, битови заведения, хотелски 

комплекси. 

                                                                     Срок: април 2020 г. 

                                                                     Отговорник: председател на МО  

           

 5.14.Разглеждане на новите изпитни програми за провеждане на квалификационните изпити за II степен на 

професионална квалификация. 

 

                                                                      Срок: април 2020 г. 
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                                                                                                                                     Отговорник: Галина Стоянова 

 

 5.15.Поддържане и актуализиране на създадения кът на професионалния успех.  

 

                                                                      Срок: април 2020 г. 

                                                                      Отговорник: всички учители 

 

 5.16.Планиране и отчитане резултатите от работата на МО на учителите по практика и теория.  

 

                                                                      Срок: ежемесечен 

                                                                      Отговорник: председателя на МО  

                                                                                                                                            

 

 

Изготвил:  

Жана Белчева 

Председател МО                                                                           
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                                                           РАЗДЕЛ VI 

 
6. ПОМОЩНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 I.  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ /КС/ - Директор, Заместник директор по учебната дейност /ЗДУД/, Заместник 

директор по учебно-производствената дейност /ЗДУПД/, главен учител, председатели на методически обединения, 

главен счетоводител, председател на СО към СБУ 

 

II. УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - Заместник директор 

по учебната дейност /ЗДУД/, членове: Нина Христова, Златко Белчев, Ангелина Пехливанова, Валя Попова – родител, 

Джанет Димитрова – ученичка в ХВ клас. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

1.Методическо обединение на класните ръководители  - председател: Красимира Митева 

2.Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка - председател: Елена Грозева 

3.Методическо обединение на учителите по професионална подготовка - председател: Жана Белчева  

  
IV. УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ И ЕКИПИ 

Училищните комисии и екипи за работа са както следва: 

временни: за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване се прекратява (за създаване на 

проекти на документи за началото на учебната година, избор на униформа и работа по проекти) 

постоянни: 

 Координационен съвет за справяне с тормоза в училище 

 

 Kooрдиниращ екип за подкрепа за личностно развитие на ученици 
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 Екип за работа с ученици в риск 

 

 Екип за работа с ученици с изявени дарби 

 

 Екип за работа с ученици с изявени дарби в областта на туризма 

 

 Eкип за разработване и координиране на институционалните политики за гражданското и интеркултурното 

образование. 

 

 Eкип за разработване и координиране на институционалните политики за здравното и екологичното образование. 

 

 Комисия по ЗБУВОТ и действие на персонала и учениците при  природни бедствия и екстремни ситуации. 

 

 Комисия за спазване на „Етичния кодекс”. 

 

 Комисия за тържества и ритуализация на училищния живот, периодично оформяне на външна и вътрешна украса и 

нагледна информация в гимназията. 

 

 Комисия по организацията, административното, информационно и канцеларско обслужване на ДКИ.  

 

 Комисия по организацията, административното, информационно и канцеларско обслужване на ДЗИ. 

 

 Държавна зрелостна комисия 

 

 Държавна квалификационна комисия 

 

 Комисия за връзки с обществени и неправителствени организации, медии и културни институции и поддържане 

сайта на училището 

 

 Училищна комисия за изготвяне / изменение и допълнение / на седмичното разписание на учебните часове. 
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 Комисия за предложения, изготвяне и работа по проекти. 

 

 Комисия за професионални състезания. 

 

 Комисия за спортни състезания 

 

 Комисия по професионално ориентиране  и прием на ученици 

 

 Комисия за архивиране на училищната документация и съхраняване паметта на училището 

 

 Комисия по поддръжка и обогатяване на МТБ 

 

 Училищна комисия по организация и провеждане на годишната инвентаризация на МТБ 

 

 Комисия за актуализиране на годишния план на училището 

 

 Комисия за актуализиране на Правилника за дейността  на училището 

 

 Комисия за разпределяне на средствата, свързани с диференцираното заплащане  

 

 Комисия за определяне на заслужили служители за награди 

 

 Комисия за организация и провеждане на абитуриентския бал       

 

 Комисия за обработка и отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес 
 

 Комисия за функциониране на вътрешна система за осигуряване на качество на ПОО 
 

 Комисия за валидиране 
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 Секретар – протоколчик 

 
 

1. Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище 

        Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД  

        Членове: Нина Христова, Златко Белчев, Ангелина Пехливанова, Валя Попова – родител, Джанет Димитрова – 

ученичка в ХВ клас 

 

     2. Комисия за личностно развитие  - координиращ екип 

         Състав: инж. Антония Лазова ЗДУД, Нина Христова, Красимира Митева, Ваня Тенева, Ангелина Пехливанова, 

Галина Стоянова 

 

2.1. Екип за работа с ученици в риск 

      Членове: Ангелина Пехливанова, Христина Андреева, Галина Стоянова, Нина Христова, Емилия Колева, Илда 

Христова 

 

2.2. Екип за работа с ученици с изявени дарби 

       Членове: Ваня Тенева, Златко Белчев, Донка Тодорова, Мануел Щерев 

 

2.3. Екип за работа с ученици с изявени дарби в областта на туризма 

       Членове: Жана Белчева, Димитър Димитров, Христина Панчукова, Владимир Милков 

 

     3. Eкип за разработване и координиране на институционалните политики за гражданското и интеркултурното 

образование. 

         Председател: Красимира Митева, главен учител 

         Членове: Ваня Тенева, Галина Стоянова, Христина Андреева 

 

     4. Eкип за разработване и координиране на институционалните политики за здравното и екологичното образование. 

         Председател: Ангелина Пехливанова, старши учител 

         Членове: инж. Георги Андреев, Димитър Димитров, Станьо Станев – медицинско лице  
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 5. Комисия по ЗБУВОТ и действие на персонала и учениците при  природни бедствия и екстремни ситуации. 

        Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

        Членове: инж. Георги Андреев, Златко Белчев, Стоян Петров, Димитър Димитров, Пенка Димитрова, Христо Динев, 

Мануел Щерев, Владимир Милков 

 

 6. Комисия за спазване на „Етичния кодекс”. 

        Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД 

        Членове: инж. Ваня Андреева ЗДУПД, инж. Георги Андреев, Ваня Тенева, Димитър Димитров, Красимира Митева 

 

     7. Комисия за тържества и ритуализация на училищния живот, периодично оформяне на външна и вътрешна украса и 

нагледна информация в гимназията. 

        Председател: Красимира Митева 

        Членове: Христина Андреева, Златко Белчев, завеждащ уч.библиотека, Пенка Димитрова, Силвия Димова, 

Христина Панчукова, Живка Хараламбова, Илда Христова 

 

     8. Постоянна комисия по организацията, административното, информационно и канцеларско обслужване на ДКИ. 

         Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

     Членове: Мария Русева, инж. Георги Андреев, Владимир Милков, завеждащ уч. библиотека, Пенка Димитрова, 

Димитър Димитров, Донка Тодорова, Галина Стоянова 

  

     9. Постоянна комисия по организацията, административното, информационно и канцеларско обслужване на ДЗИ.  

         Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД 

         Членове: Мария Русева, Ваня Тенева, Златко Белчев, инж. Георги Андреев, Димитър Димитров, Силвия Димова, 

Живка Хараламбова, Пенка Димитрова 

 

  10. Комисия за самооценка на Професионалната гимназия 

Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД 

Членове: инж. Ваня Андреева ЗДУПД, Красимира Митева, Димитър Димитров, Жана Белчева, Емилия Колева, 

Елена Грозева, Силвия Димова, Ангелина Пехливанова 
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  11. Държавна зрелостна комисия 

         Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД  

         Членове: Красимира Митева, Христина Андреева, Нина Христова, Емилия Колева, Ангелина Пехливанова, Илда 

Христова 

 

  12. Държавна квалификационна комисия 

            Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

            Членове: инж. Георги Андреев, Донка Тодорова, Жана Белчева,  Димитър Димитров,  Христина Панчукова, 

Емилия Колева, Галина Стоянова, Владимир Милков 

 

       13. Комисия за връзки с обществени и неправителствени организации, медии и културни институции и поддържане 

сайта на училището 

           Председател: инж. Антония  Лазова ЗДУД 

           Членове:  инж. Ваня Андреева ЗДУПД, Красимира Митева, Мария Русева, Христина Андреева, Елена Грозева, 

Силвия Димова, Емилия Дочева, инж. Георги Андреев 

 

   14. Училищна комисия за изготвяне / изменение и допълнение / на седмичното разписание на учебните часове. 

             Председател: Антония Лазова ЗДУД  

             Членове: инж.Ваня Андреева ЗДУПД, Силвия Димова, Елена Грозева, Жана Белчева, Христина Панчукова, 

медицинско лице  

 

  15. Комисия за предложения, изготвяне и работа по проекти. 

             Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД / инж. Антония Лазова ЗДУД 

             Членове: Жана Белчева / Христина Андреева, Димитър Димитров / Силвия Димова, Ваня Тенева / Коста 

Влъчков, инж. Георги Андреев / Галина Стоянова, Вяра Илиева, Мария Русева 

 

    16. Комисия за професионални  състезания. 

              Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

              Членове: Владимир Милков, Жана Белчева, Димитър Димитров, Христина Панчукова, Емилия Дочева, Пенка 

Димитрова 
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17. Комисия за спортни състезания 

              Председател: Златко Белчев 

              Членове: инж. Георги Андреев , Мануел Щерев, Пенка Димитрова 

 

18. Комисия по професионално ориентиране  и прием на ученици 

               Председател: инж. Антония Лазова  ЗДУД 

               Членове:  инж. Ваня Андреева ЗДУПД, Златко Белчев, Красимира Митева - главен учител, Мария Русева, Елена 

Грозева,  Емилия Колева, Ваня Тенева - завеждащ уч.библиотека, Галина Стоянова, Христина Андреева, Жана Белчева, 

Донка Тодорова, Илда Христова 

 

19. Комисия за архивиране на училищната документация и съхраняване паметта на училището 

               Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД 

               Членове:  Живка Хараламбова, Пенка Димитрова, завеждащ уч.библиотека, класни ръководители, Мария Русева 

 

20. Комисия по поддръжка и обогатяване на МТБ 

               Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

               Членове: инж. Антония Лазова ЗДУД, Вяра Илиева, Димитър Димитров, Владимир Милков, Пенка Димитрова, 

Христо Динев, Стоян Петров 

  

21. Училищна комисия по организация и провеждане на годишната инвентаризация 

на МТБ 

            Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 

            Членове: Вяра Илиева, Христина Панчукова, Донка Тодорова, Пенка Димитрова 

 

22. Комисия за разпределяне на средствата, свързани с допълнителното трудово възнаграждение на 

педагогическите специалисти  

               Председател: Директор 

               Членове: Антония Лазова ЗДУД, инж. Ваня Андреева ЗДУПД, инж. Георги Андреев, Ангелина Пехливанова, 

Елена Грозева 

 

23. Комисия за определяне на награди  на заслужили служители  
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               Председател: Директор 

               Членове: Антония Лазова ЗДУД, инж. Ваня Андреева ЗДУПД, Жана Белчева, Вяра Илиева - гл. счетоводител, 

Ваня Тенева 

 

24. Комисия за организация и провеждане на абитуриентския бал       

               Председател: инж.Ваня Андреева ЗДУПД 

               Членове: Антония Лазова ЗДУД, инж. Георги Андреев, Емилия Колева, Ангелина Пехливанова, Златко Белчев, 

Красимира Митева 

 

25. Комисия за обработка и отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес 

               Председател: инж. Антония Лазова ЗДУД  

               Членове: Силвия Димова,Златко Белчев, Елена Грозева, Красимира Митева  
 

26. Комисия за функциониране на вътрешна система за осигуряване на качество на ПОО 
      Председател и отговорник по качеството: инж. Антония Лазова ЗДУД 
      Членове: инж. Ваня Андреева ЗДУД, Красимира Митева- главен учител, Димитър Димитров, Жана Белчева, 
Христина Панчукова, Христина Андреева, Силвия Димова, Ангелина Пехливанова, Мария Русева 
 
27. Комисия за валидиране 
      Председател: инж. Ваня Андреева ЗДУПД 
      Членове: инж. Георги Андреев, Димитър Димитров, Донка Тодорова, Жана Белчева, Владимир Милков, Вяра 
Илиева, Мария Русева  
 
28. Комисия за отчитане документите с фабрична номерация 
      Председател: Антония Лазова ЗДУД 
      Членове: Мария Русева, Пенка Димитрова 
 
 
 

Секретар – протоколчик – Ангелина Пехливанова 
Планът е отворен и може да се актуализира. 
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Приложение 5 

 

 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                               

ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ                                                                                       

ДИРЕКТОР 

 

П Л А Н 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогически съвет – Протокол №20/04.09.2019г. 

 

 I . АНАЛИЗ  НА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ( за изминалата учебна година).   

 

През учебната 2018/2019г. в ПГТ „Иван Вазов“ Слънчев бряг са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво 

вътрешноучилищно, общинско, регионално и национално. Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. През 
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учебната 2018/ 2019 година 100% от педагогически специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са 

взели участие в повече от една. Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности са: РААБЕ, Академия Първа помощ, ЕТ 

„Катя Бакиева“,  Европартньори, Архимед, 

Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД, Работа с надарени деца“, Регионална асоциация на училищните 

психолози и педагози – Бургас, Академия М.О.Г.А.,  Фондация „Европартньори 2007“, Център за обучение на педагогическия специалист, 

Юнивъсъл скул ЕООД, Идеите ООД,  

Теми по които е работено: 

 Промени в наредбата за приобщаващото образование. 

 Работа на педагогическия специалист 

 Нормативни промени, касаещи овладяването на агресията при децата и учениците в училище 

 Безопастност и движение по пътищата 

 Долекарска помощ 

 Новости в сомелиерството – вина, типични за региона. 

 Атестиране на училищата и учителите. 

 Иновационни практики по чужд език. 

 Европейски измерения на качеството на професионалното образование. 

 Планиране и документиране на процесите в училище. 

 Религия в образователната среда. 

 Преодоляване на агресията. 

 Асертивно поведение. 

 Формиране и развитие на общост училище. 

 Обучение по информационни технологии. 

 Обучение по вероятности и статистика 
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Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание 

от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, 

усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни 

форми на училищно, общинско и национално равнище.Проведените квалификациони курсове съвместно с асоциациите по готварство, 

сомелиерство и барманство допринесоха за доброто ни представяне на Националнот състезание по професии – април 2019г. в гр 

.Пловдив и Регионалното състезание в гр. Велинград проведено през м. март. Различните квалификационни курсове са включени в плана 

за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. 

1.1 Определени/  констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

       Използване на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика    на знанията и уменията на учениците. 

Не винаги проведените обучения отговарят на очакванията на учителите./Винаги теоретичната част трябва да бъде обогатена с 

практическо изпълнение/ 

Практическата насоченост е най- важна , но тя не винаги се получава след проведените обучения. 

       Диференциране на учебния материал според равнището на обучаемост на учениците, съобразено с мултиетническата среда 

Средствата за квалификация са  недостатъчни и това затруднява изпълнението на поставените задачи. 

 1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети  

Изработването на Плана за квалификация е съобразено с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по 

малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по малко от 16 академични часа годишно за всеки/чл.223 ЗПУО/ 

В края на учебната 2018/2019г.бе проведена анкета за проучване на потребностите и нагласите на педагогическия персонал от ПГТ „Иван 

Вазов“ Слънчев бряг за участие в квалификационни дейности. След анализиране на предпочитанията при обработка на данните бяха 

направени следните общи изводи: 

        1.   Основните  направления  за  квалификационна  дейност  за  учебната  2019/2020, по  които  учителите  желаят да повишат      

знанията, уменията  и  компетентностите си са:   

            техники за овладяване и контрол  стреса на работното място;   

             киберсигурност 

             знания и умения за работа в мултикултурна  и многоезична среда;  Превенция на проявите на тормоз. 

             Електронен дневник – решение за ефективна комуникация между учители , родители и ученици;   

             управление на кризи и кризисна комуникация 
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             реализацията на учениците, завършили професионалните гимназии 

             знания и умения за работа в реална работна среда и новости в кулинарията;   

             използване на облачни технологии в образователния процес; 

                

    2.   Предпочитани форми за обучения са:   

               тренинги и практикуми;   

               интерактивни обучения;    

               обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци;    

               открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на    уроци;    

               дискусии;    

               курсове;    

               работа в екип;   

 

       3.   Направления, по които учителите могат и желаят да покажат  добри практики   

  пред колегите си, са:   

 

               знания и умения за справяне с агресията и превенция на проявите на тормоз;   

               знания и умения за работа в мултикултурна  и многоезична среда;   

               промени в нормативната уредба и обмен на добри практики;   

               знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа;   

               ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане;   

               знания и умения за разработване и реализация на проекти;   

               методика за обучение на учениците по Безопастност на движението по пътищата, пожарна безопастност и безопасно поведение 

при бедствия.        

 

 II.  ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.   

 

- Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и   

създаване на система за съхраняване на  документацията на методическите обединения.   

- Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията  и разчупване на стереотипните форми на 

преподаване.   

-  Създаване  на  условия  за  стриктно  спазване  на  ДОС  и  функциониране  на  училището  в  съответствие с нормативните изисквания 

чрез:   

        а/ обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС, Наредба 15/22.07.2019г. и Законът за училищно и 

предучилищно образование   от педагогическия персонал;   
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        б/ оптимизиране на организационната функция на зам.-директорите;   

        в/ провеждане от директора и зам.-директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната 

уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;   

         г/ провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по      

 спазване на изискванията от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения .   

 

2. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на -  педагогическите специалисти във форми на 

индивидуална квалификация, а именно:   

 

-професионална педагогическа специализация,    

- специализация в конкретна научна област,    

-комплексен, тематичен  курс.   

 

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:   

 

-квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;   

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – гр.Бургас;   

-актуализиране на педагогическите технологии и УТС;   

-обмяна на добри практики в МО.   

 

4. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището :   

 

-текуща поддръжка на МТБ и хигиената;   

 

-оптимизиране    на   интериора  на    класните  стаи    и   кабинетите с   цел    естетизация,  функционалност и познавателно – възпитателно 

въздействие;   

 

-диагностика  на  проблеми  в  отношенията  между  основните  групи  в  училищната  общност  формулиране и прилагане на корекционни 

мерки.   
                                                              

III. ЦЕЛИ                                                                                                                                

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички  аспекти  на   образованието    по    
предмети       като    част    от    общото      модернизиране    на  образователния процес в училище. 
1.  Повишаване  на  научната,  педагогическата  и  методическата  подготовка  и  създаване  на  мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите.   
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2.  Усъвършенстване  на  професионалните  умения,  промяна  и  развитие  на  професионалните  нагласи и ценности  в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни  изисквания.   

 

3.  Повишаване  мотивацията  за  учене  на  учениците  и  постигане  на  положителни  и  трайни  промени при овладяване на знания, умения 

и навици.   

 

 

  ЗАДАЧИ: 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна  част  от  годишния  план  на  училището  /към  

него  се  добавят  и  плановете  на  методичните  обединения/.   

 

2.  Да  се  стимулират  учителите  към  самоподготовка  и  усъвършенстване  и  към  активно  преподаване  и  обучение  чрез   ефективно  

използване  на  съвременни  информационни  и  мрежови   технологии,   чрез   въвеждане   на   иновации   и   обмяна   на   добри   

педагогически  практики в образователния процес.   

 

3.  Да  се  създадат  условия  за  делова  и  хуманна  атмосфера  на  откритост  и  гласност  при  постигане на успехи и неуспехи, трудности и 

проблеми.   

 

4.  Квалификационната         дейност     да   съдейства     за  успешното      усвояване     на   учебното съдържание  по  предмети  с  цел  

покриване  на  ДОС и  развиване  уменията  на  учениците  за решаване на проблеми.   

 

 5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за  проверка и оценка на знанията в съответствие с 

новите образователни изисквания.   

 

6.  Да  се  усъвършенства  организацията  и  методиката  на  преподаване  и  стимулиране  на  професионалните изяви на учителите.   

 

7.  Да  се  подпомага  на  работата  на  класните  ръководители  за  изграждане  на  социални  и  граждански умения, инициативност,  

предприемачество и умения за отчитане на културните  различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.   

 

                                                          

IV. ДЕЙНОСТИ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ                                                                

IV.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ  
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№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници / 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

Отговорник 

Финансиране 

1. 

Обсъждане на указанията 

на експерти за новата 

учебна година 

Вътрешн

оучилищ

на - 

институ

ционалн

а 

учители 
РУО гр. 

Бургас 
Септември 

Директор 

 

 

2. 

Разработване на планове 

на методичните 

обединения. 

Вътрешн

о-

училищн

а 

учители 
Председате

лите на МО 
Септември 

ЗДУД 

 

3. 

Обогатяване на 

библиотечния фонд с 

научна, методическа и 

дидактическа литература 

Вътрешн

о 

училищн

а 

Библиоте 

кар, 

учители 

Библио 

текар 

Септеври - 

ноември 

Директор, 

Библиотека

р 
 

4. 

Провеждане на 

родителски срещи на 

тема:1.Електронен 

дневник – решение за 

ефективна комуникация 

между учители, родители 

и ученици. 

2.Методи и подходи за 

решаване на конфликти 

 

 

 

 

Вътрешн

оучилищ

на 

 

 

 

 

 

 

Класни 

ръководите

ли, учители 

Класни 

ръководите

ли, учител 

по етика и 

право 

Септември

Октомври, 

февруари 

Учител по 

етика и 

право 

 

5. „Седмица на четенето“ – вътрешн Учители, Учители по октомври Учители по  
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отбелязване деня на 

народните 

будители.Усвояване на 

Българския книжовен 

език 

оучилищ

на 

ученици БЕЛ, 

Библиотека

р 

БЕЛ  

6. 

Педагогически стратегии 

за изграждане на 

иновативна и подкрепяща 

образователна среда. 

вътрешн

оучилищ

на 

учители РААБЕ декември 

ЗДУПД 

 

7. 

Тематично представяне  - 

посрещане на Бъдни 

вечер 

вътрешн

оучилищ

на 

Учители, 

ученици 

Библиотека

р, Комисия 

за 

тържества 

декември 

Комисия по 

тър- 

жества 
 

8. 

Обсъждане разработките 

на учители, повишаващи 

квалификацията си с цел  

приложение в училище 

вътрешн

оучилищ

на 

Учители, Учители януари 

Председате

ли на МО 
 

9. 

Вътрешно училищен кръг 

на състезание по 

професии – Запознаване с 

пра- 

вилата за участие в 

регионални и национални 

състезания 

вътрешн

оучилищ

на 

Учители 

професио-

нална 

подготовка, 

ученици 

Учители 

професиона

лна подго 

товка 

януари 

ЗДУПД 

 

10 

Организиране на спортни 

състезания в училище и 

подготовка за участие в 

общински и областни 

състезания 

вътрешн

оучилищ

на 

Учител по 

ФВС, 

ученици 

Учител по 

ФВС 
януари 

Дирек 

тор 

 

11

. 
Международен ден на вътрешн Учители Учител февруари Учител  
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розовата фанелка оучилищ

на 

ученици философск

и цикъл,  

философск

и цикъл 

12 
Отбелязване патронния 

празник на училището 

вътрешн

оучилищ

на 

Учители 

,ученици 

Комисия по 

тържества 
март 

Комисия по 

тържес- 

тва 

Дирек 

тор 

 

13 
Ден на отворените врати 

„Здавословно хранене“ 

Вътрешн

о 

училищн

а 

учители 

Учители 

професиона

лна подго 

товка 

април 

Дирек 

тор 
 

14 

Демонстриране на 

уменията на ученици по 

барманство, сервиране и 

готварство по различни 

поводи 

Вътрешн

о 

училищн

а 

Учители, 

ученици 

Учители 

ИТ 

Януари - 

април 

Учители 

ИТ 

 

15 

Обучение на тема 

Тенденции в развитие на 

сомелиерството 

Вътрешн

о 

училищн

а 

Учители 

професио- 

нална 

подготовка 

БАС януари 

Дирек- 

тор 
 

16 
Администратора  - 

лицето на хотела 

Вътрешн

о 

училищн

а 

Учители 

професио- 

нална 

подготовка 

БАХ март 

ЗДУПД 

 

17

. 

Приготвяне на коктейли – 

новости и 

асортименти.Демонстрац

ии. 

Вътрешн

о 

училищн

а 

Учители 

професио- 

нална 

подготовка 

БАБ април 

Дирек 

тор 
 

 

IV.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева 

група/ брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

Отговорник Финансиране 

1. 

Координиране 

извънучилищните 

квалификационни 

дейности с 

вътрешноучилищната 

 

Извън-ист. учители 
Председателите 

на МО 
октомври 

ЗДУПД  

2. 
Методи и подходи за 

решаване на 

конфликти 

Извън-ист. учители РААБЕ ноември 

Директор  

3. 

Участие в 

квалификационни 

форми организирани 

от МОН ,РУО, 

Община Несебър и 

други обучителни 

организации. 

Извън-ист. 
Учители 

 
МОН ,РУО 

Октомври 

- май 

Директор  

4. 

Методи и подходи за 

работа в 

мултикултурна среда 

Извънист. учители РААБЕ февруари 

ЗДУПД  

5. Киберсигурност Извънинст. Учители 
РУП на МВР, 

РААБЕ 
март 

Главен 

учител 

 

6. 

Използване на 

облачни технологии 

в образователния 

процес 

Извънинст. Учители РААБЕ април 

ЗДУПД  

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ –  сумата за финансиране на квалификационните дейности съгласно чл. 35 

от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.. за учебната 2019/2020г. е 3358,80 / три хиляди триста 

петдесет и осем  лв. 0,80 ст/ - 1,2% от фонд работна заплата 

 
Изготвил: 

Инж. Ваня Андреева                                                                                                     Председател на Комисия за квалификационна дейност 
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Съгласувано: 

Инж. Георги Андреев                                                                                                   Председател на СО на СБУ при ПГТ „Иван Вазов“, Несебър – 

Слънчев бряг 

 

Приложение 6 

 

 

ПЛАН 

  
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

 
Настоящия  план  за  контролната  дейност  е  изготвен  и  съобразен  с  Инструкция №1/23.01.2003 г. и чл.259, ал.1 от ЗПУО.  

Вътрешноучилищният контрол се осъществява от директора и зам. директорите  по УД и УПД, съгласно длъжностните им характеристики и 

Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. на МОМН.  

  

 1. Дейности, подлежащи на контрол:                
• учебно-възпитателна;                  

• квалификационна;                   

• административно-управленска;                

• социално-битова и стопанска;                 

• финансова.  

 

2. Цели на контролната дейност:  
2.1. Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието;                         

2.2. Постигане на ДОС и реализация на учебните планове и програми, съгласно                             

съществуващите нормативни актове.                                  

2.3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.  
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 3. Задачи на контролната дейност:  
3.1. Осигуряване  на  творческа  свобода  на  учителите  за  възможно  най-пълно реализиране целите на УВП;                                          

3.2. Създаване на условия за повишаване на активността на учениците в УВР;                                         

3.3. Опазване и обогатяване на МТБ;                   

3.4. Спазване на Правлника за дейността на училището, Правилника за ЗБУТ и трудовата дисциплина.  
 

 4. Обект и предмет на контролната дейност:  
4.1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати;                          

4.2.Учебно-преподавателската  /педагогическа,  методическа,  организационна/  и  квалификационната дейност на учителите;                     

4.3. Работата на административния и помощния персонал;  

                

5. Методи на контрол:  
5.1. Непосредствени наблюдения;                            

5.2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище;             

5.3.  Прилагане  на  единен  инструментариум  за  проверка,  регистриране  и  оценяване  на резултатите от дейността на учениците, 

учителите  и административния и помощния персонал.  

 

6. Организация на контролната дейност  на директора, относно:  
6.1.  Прилагането  и  изпълнението  на  държавните  образователни  изисквания  и  на нормативните актове в средното образование;      

6.2. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в училището и трудовата дисциплина и седмичното 

разписание;                                                                                                                                                                                                                   

6.3. Спазване организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез посещения в учебни часове;                                

6.4. Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от РУО на МОН и от МОН;                         

6.5. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет ;                                                           

6.6. Дейността на административния и помощен персонал;                               

6.7. Дейността на помощник-директорите, административния и помощния персонал;               

6.8. Правилното водене на училищната документация;                   

6.9. Административната и стопанската дейност;                     

6.10.  Опазване и обогатяване на материално-техническата база;                

6.11.  Изпълнение на бюджета;                   

6.12.  Готовността за действие в екстремни ситуации;                                                                                                                                              

6.13. Жалби и сигнали.  

 

7. Контролна дейност  на ЗДУД и ЗДУПД относно:  
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7.1. Организацията  на  учебно-възпитателната  работа  на  учителите  и  възпитателите  в учебните часове;                         

7.2. Провеждането  на  изпити  (държавни,  зрелостни,  квалификационни,  поправителни  и приравнителни);                         

7.3. Допълнителната  работа  на  учителите  с  ученици  със  специфични  образователни потребности;                          

7.4. Спазването на правилника за вътрешния ред;                  

7.5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация;               

7.6. Воденето  и  съхраняването  на  документацията  по  трудовоправните  отношения  с персонала;               

7.8. Снабдяването на училището с учебна и училищна документация, учебно-технически средства и материали;                                     

7.9. Изпълнението на текущите и основните ремонти;                           

7.10.  Разширяването и опазването на материалната база;                

7.11. Спазването  на  изискванията  за  техническата  безопасност,  охраната  на  труда  и противопожарната охрана от учениците и 

персонала.  

ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ  
 

 1.1.  ПРОВЕРКА  НА НАЛИЧНАТА УЧЕБНА И УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ,  СВЪРЗАНА  С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: 

1.1.1. Проверка на учебните програми за задължително избираема подготовка ЗИП  (Представят  се  на 

старши експертите ОСО при  представяне за утвърждаване  на  Списък-Образец  №  1,  утвърждават  се  от 

началника на РУО  на МОН. 

Срок: септември 

1.1.2. Проверка на годишните тематични разпределения  на  учебния  материал  по  учебни предмети и 

плановете на класните ръководители.  

Срок: септември 

1.1.3. Проверка на годишните тематични разпределения и съответствието им за взети учебни часове. Срок: октомври, март  

1.1.4. Проверка на ученическите книжки.  Срок: октомври 

1.1.5. Проверка книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст ученици. Срок: октомври 

1.1.6. Проверка воденето на летописната книга. Срок: октомври 

1.1.7. Проверка на дневниците на паралелките. Срок: януари, май 

1.1.8. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия съвет.  Срок: февруари, юли 

1 .1.9. Проверка  на  личните картони на учениците от дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение 

от IX-XII клас. 

Срок: февруари, март, юли 

1.1.10. Проверка плановете на класните ръководители и съответствието им за взети учебни часове. Срок: април  

1.1.11. Проверка дейността на ЗДУД и ЗДУПД  по упражняване на административен контрол. Срок: май  

1.1.12. Проверка на регистрационната книга за издадени документи за завършена степен на образование 

или придобита професионална квалификация, личните картони на учениците от  XII клас. 

Срок: юли 
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1.1.13. Проверка по жалби и сигнали. Срок: при необходимост 

 

1.2. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ   

1.2.1. Проверка  на  водената  документация на ЗАС /входящ и изходящ дневник/. Срок: веднъж на срок  

1.2.2. Книга  за  начален  инструктаж  по  безопасност,  хигиена  на труда и противопожарна охрана.  Срок: септември  

1.2.3. Книга  за  периодичен  инструктаж  и инструктаж  на  работното  място  по  безопасност, хигиена на 

труда, противопожарна охрана 

Срок: веднъж годишно  

1.2.4. Книга  за  извънреден  инструктаж  на  работното  място  по безопасност, хигиена на труда, 

противопожарна охрана. 

Срок: при нужда  

1.2.5. Проверка състоянието на личните дела на персонала.                                                                                                                                                        Срок: януари  

1.2.6. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения към тях.  Срок: януари 

1.2.7. Книга за регистриране на даренията. Срок: април  

 

1.3. ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ  

1.3.1. Проверка дейността на административния и помощния  персонал. Срок: декември, юни   

1.3.2.Поддържане състоянието на училищната сграда и училищния учебен корпус. Срок: януари  

1.3.3. Спазването на изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарната 

охрана от учениците и училищния персонал. 

Срок: ноември, март 

1.3.4. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. Срок: ноември 

1.3.5. Спазването на пропускателния режим в училището. Срок: октомври, февруари 

 

1.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:  

1.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището. Срок: постоянен   

1.4.2. Графика за дежурството в училището /ред и дисциплина, класни стаи, коридорите физкултурен 

салон- фитнес зала и училищен двор/. 

Срок: ноември, март  

1.4.3. Правилника за дейността на училището. Срок: постоянен  

1.4.3. Графика за провеждане на СИП. Срок: декември, април   

1.4.4 . Седмичното разписание. Срок: всеки месец 

   

1.5. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ ОТ РУО И МОН: 
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1.5.1. Изпълнение на препоръките дадени от експертите от РУО и МОН. Срок: в зависимост от 

препоръките 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ  
 
2 .1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ  

2.1.1. Проверка на резултатите от входното и изходното ниво на учениците по отделните учебни 

предмети. 

Срок: октомври, юни 

2.1.2. Установяване обхвата и посещаемостта на учебните занятия от учениците от 12 класове. Срок: ноември, февруари 

            

2.2. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

2.2.1. Проверка на провеждането и взетите теми в часа на класа по теми, свързани с проблемите на 

наркоманията и детската престъпност. 

Срок: февруари 

2.2.2. Квалификация на учителите – върешноучилищна, общинска, регионална, национална. Срок: декември 

 

 2.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ   

2.3.1. Проверка върху ритмичността на изпитванията в изпълн. на Наредба №... за системата на оценяване. Срок: декември, април 

2.3.2. Проверка на чуждоезиковото обучение. Срок: декември, март, юни 

2.3.3. Проверка върху организацията на учебно-възпитателната работа по учебни предмети от 

задължителната подготовка (общообразователна и професионална) чрез посещение на учебни часове. 

Срок: ноември, декември, 

януари, март 

2.3.4. Проверка върху организацията на учебно – възпитателната работа по учебни предмети от 

задължителноизбираема подготовка ЗИП и свободноизбираемата подготовка СИП чрез посещение на 

учебни часове. 

Срок: март, май 

2.3.5. Проверка върху организацията на учебно–възпитателната работа на учителите  по учебна практика 

чрез посещение на учебни часове. 

Срок: декември, февруари, май 

2.3.6.  Проверка подготовката на учениците от 12 клас за предстоящата матура. Срок: ноември, март 

2.3.7. Проверка подготовката на учениците от 12 клас по националните изпитни програми. Срок: март, май 

2.3.8. Проверка на обучението по ДЧ по ФВС. Срок: юни   

2.3.9. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:  

   1.3.9.1. Държавни зрелостни Срок: след всяка сесия 

   1.3.9.2. Държавни за придобиване на СПК Срок: след всяка сесия 
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   1.3.9.3. Поправителни Срок: след всяка сесия 

   1.3.9.4. Приравнителни Срок: след всяка сесия 

2.3.10. Проверка дейността на ЗДУД и ЗДУПД  по упражняване на падагогически контрол Срок: юни 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                Приложение 7 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  
ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ 
ДИРЕКТОР 

ПЛАН 
 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И 

АВАРИИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател: инж.Ваня Андреева 

Членове:  

1. инж. Георги Андреев 

2. Златко Белчев 

3. Стоян Петров 

4. Димитър Димитров 
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5. Пенка Димитрова 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет и е част от годишния план на училището. 

3. През учебната 2018/2019 година обучението по защита при бедствия се осъществява по учебна програма за обучение 

на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, утвърдена от Министъра на образованието и 

науката и съгласувана с Началника на Гражданска защита на Република България. 

4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лица от местните 

организации на Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен кръст. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на Директора. 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година, а тези по защита при 

бедствия във време и място, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, 

тематични предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-

методически помагала и други. 

 

III. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на 

околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори 

в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност. 

 

IV. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;  

2. Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него; 

3. Поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в 

случай на необходимост; 

4. Формиране умения и навици у учителите и учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение 

към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.  
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2. ФОРМИ НА РАБОТА: 

1. Теоретическо и практическо обучение на учителите от БЧК и  учениците; 

2. Провеждане на семинари, тренинги, практики  и други с учителите; 

3. Превантивна работа. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ОХРАНА НА ТРУДА 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд 

(БЗУВОТ) от лицата, заемащи длъжността: 

 заместник-директор по учебнопроизводствената дейност;  

 длъжностно лице, осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ;  

 учител, при обучение в кабинет;  

 учител по физическо възпитание и спорт. 

  

отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 

  

2.Да се запознаят със задълженията за БЗУВОТ учениците и да се следи за тяхното спазване по време на провеждане на 

практическо занятие в кабинет (лаборатория, учебна работилница). 

 

                                  отг. инж. Ваня Андреева ЗДУПД, учителите по ПП, срок: периодично 

  

3.Да се водят инструктажни книги за регистриране на инструктажи по безопасност и хигиена на труда (БХТ) и 

противопожарна охрана (ПО) с учениците. 

 

                                                         отг.ЗДУПД   срок: постоянен 

 

4. Да се изготвят и представят на Директора за утвърждаване следните програми: 

4.1. За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с щатните служители и работниците и инструктаж на работното 

място. 

                                                       отг.. ЗДУПД  срок: м. Септември 
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4.2. За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с учениците. 

 

отг. инж. Ваня Андреева ЗДУПД  срок: м. септември 

 

4.3. За провеждане на инструктаж на работното място по БХТ и ПО с ученици, преди започване на обучение. 

 

                                                      отг. учителите по ПП срок: м. септември 

 

4.4. За провеждане на инструктаж на работното място по БХТ и ПО с ученици преди започване на обучение в кабинет. 

 

                                                      отг. учителите по ПП  срок: текущ 

5. Да се заведат и водят следните книги: 

5.1. За препоръки и предписания на контролните органи, заверена в инспекцията по труда 

 

.                                                     отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 

5.2. За начален инструктаж. 

                                                      отг.  ЗДУПД  срок: постоянен 

 

5.3. За инструктаж на работното място. 

 

                         отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД,  учителите по ПП  срок: постоянен 

 

5.4. За периодичен инструктаж. 

                                                     отг., ЗДУПД, учителите по ПП  срок: постоянен 

 

5.5. За извънреден инструктаж. 

                                                     отг. ЗДУПД., учителите  срок: постоянен 

 

6.Да се извършат инструктажите на работниците и служителите по БХТ и ПО. 

 

                                                     отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 
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7.Да се инструктират всички ученици за БХТ и ПО. 

 

                                                     отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

8. Да се изготвят инструкции за правилна и безопасна работа с отделните машини, апарати и съоръжения за учебните 

кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с нормативните изисквания и съобразени с психологическите 

особености на учениците. 

отг.: Съответният учител  срок: м. октомври 

 

9. Да се изготвят и проведат инструкции с учениците за безопасна работа в учебни работилници, кабинети, лаборатории 

и салони по физкултура. 

отг.: Съответният учител  срок: м. октомври 

 

10.Да се запознаят учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с правилника по осигуряване 

на БУВОТ в училището. 

 

                                                        отг.: инж.Ваня Андреева ЗДУПД, класните ръководители  срок: м. октомври 

 

11.Да се впишат в длъжностните характеристики конкретните задължения, права и отговорности за осигуряване на 

БУВОТ за длъжностните лица, които ръководят и изпълняват трудови процеси 

 

                                                              отг. ЗДУПД   срок: м. септември 

 

12.Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на служителите, работниците и учениците. 

 

                                                    отг.: Директорът  срок: постоянен 

 

13. След приключване на учебни занятия учителите задължително да проверяват за забравени включени електрически 

уреди, учебно-технически средства и осветление. 

   отг.: Учителите, персоналът  срок: постоянен 
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14.Да се изготви план за работа при есенно-зимни условия. 

                                                               отг.: ЗДУПД срок: м. октомври 

 

15. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на ремонтни дейности от външни фирми и 

организации. 

                    отг.: инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: през годината 

 

ЗАЩИТА  ПРИ  БЕДСТВИЯ 

1. Да се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с изискванията на ЗПУО и е съобразена с 

възрастовите, физиологичните и психологични особености на учениците. 

 

          отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 

 

2. Да се вземат в час на класа темите по защита при бедствия, съгласно разпределението на учебното време по теми 

 

                                                               отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

3. Да се осъществи контрол по провеждането на темите по защита при бедствия. 

 

       отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 

 

4. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време и място, съобразени с конкретните 

специфични условия на обучение. 

  отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

5. В час на класа да се проведе тренировка на тема: "Евакуация на учащи се при БАК". 

 

       отг. Класните ръководители  срок: през годината 

 

6. Да се изучат най-вероятните екстремни ситуации, техните особености и възможни последствия. 
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отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

 7.Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в екстремни ситуации. 

                отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

8.Да се изградят практически умения и навици и да се формира поведенческа психология за защита и самозащита при 

екстремни ситуации, чрез провеждане на семинар с учениците. 

 

                      отг. Класните ръководители  срок: през годината 

 

9. Да се проведе тренинг учебната година с цел да се придобият практически умения за оказване на първа помощ, да се 

придобият практически навици по използването на индивидуални и колективни средства за защита и различни 

противопожарни уреди и съоръжения. 

                                            отг.Председател комисия,ЗДУПД, директор  срок: по график 

 

10.Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на часовете по гражданска защита. 

 

                  отг. Класните ръководители  срок: постоянен 

 

11.Да се изучи от учениците евакуационната схема на училищната сграда и да се проиграе планът за евакуация. 

 

                          отг. Класните ръководители  срок: през годината 

 

12.Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат разговори с учениците за припомняне на 

правилата, поведението и действието на учениците в случай на злополука или бедствие. 

 

отг. Учителите  срок: постоянен 

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 

1.С Плана за пожарна безопасност в училището да се запознаят всички ученици и целият трудов колектив. 
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                                 отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД   срок: м. септември 

 

2.Да се издаде заповед за противопожарната охрана в училището 

 

     отг. Директорът  срок: м. септември 

 

3.Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за противопожарната безопасност. 

 

                           отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: постоянен 

4.Да се поддържа противопожарно ядро. 

 

                                      отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: октомври, април 

 

5.Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РСПАБ. 

 

                                                                        отг. ЗДУПД  срок: постоянен 

 

6.Да се актуализира плана за евакуация и да се окачи на видно място в обекта. 

 

                               отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: м. септември 

 

7. Да се изготви план за действието на персонала по евакуацията на учениците при пожар. Същият да се проиграе, да се 

отрази в констативен протокол. 

                                             отг. инж.Ваня Андреева ЗДУПД  срок: през годината 

 

8. Да се запознаят длъжностните лица със съдържанието на Наредба № 8121з - 647/01.10.2014 г. за правила и норми за 

пожарна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.). 

                                           отг. инж.Ваня Андрееа, ЗДУПД  срок: м. Септември 

 

9.Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, съоръжения и водоизточници.  
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отг. ЗДУПД  срок: постоянен 

 

10. Да се устроят и поддържат евакуационните пътища и изходи съобразно изискванията на противопожарните 

строително-технически норми. 

       отг. Директорът  срок: постоянен 

 

11. Да се поддържат в изправност пътищата, проходите и входовете свободни от материали, а през зимата почистени от 

снега. 

отг. ЗДУПД  срок: постоянен 

 

12.Да се осигури необходимото противопожарно оборудване. 

 

                       отг. ЗДУПД, Директорът  срок: постоянен 

 

13.Да се изготви списък на местата с локално отопление, вида на уредите и отговорниците за тяхното използване. 

 

 отг. ЗДУПД  срок: м. октомври 

 

14. Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и да се набележат конкретни мерки за 

осигуряване на пожарната безопасност. 

                                                                          отг. ЗДУПД  срок: текущ 

 

 VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

РДВР 

РИОКОЗ –регионални инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

службите за пожарна и аварийна безопасност (СПАБ); 

Български червен кръст (БЧК); 

Гражданска защита (ГЗ); 

Главна инспекция на труда (ГИТ);                                                                                                         

РУО на МОН, МОН и други. 
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Изготвил: 

инж. Ваня Андреева                                                                                                                                                                                        
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