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УВОД
Директорът осъществява държавната политика, като изпълнява функции и дейности,
регламентирани в ЗПУО, ЗПОО, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други
специфични за образованието закони, наредби, правилници.
В своята дейност се ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието.

Раздел I
І. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧ. 2019/2020 Г.

През 2019/2020 г. в училището се обучават 562 ученици, разпределени в 22 паралелки в
дневна форма. В училището е създадена добра организация на всички дейности, съгласуваност
и отчетност на резултатите.
Общият среден успех на училището за учебната 2019/2020 година е Много добър 4,94,
като резултатите от ДЗИ са съизмерими с резултатите на областно и национално ниво и
съпоставими с годишните резултати на учениците от училището.

 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ с резултатите на областно ниво

7-мо място сред училищата в областта, 1-во място сред професионалните гимназии

2

 Класация на училищата от ДЗИ по «Български език и литература» - областно ниво

7-мо място сред училищата в областта, 1-во място сред професионалните гимназии

 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ «Български език и литература» с
резултатите от предходните три учебни години
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 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ – Английски език с резултатите от три
учебни години

 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ – География и икономика с
резултатите от три учебни години
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 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ – Биология и здравно образование с
резултатите от три учебни години

 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ – История и цивилизация с
резултатите от три учебни години
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 Съпоставка на училищните резултати от ДЗИ – Математика с резултатите от учебна
2018/2019 година

Училищни резултати от ДЗИ – Философски цикъл за учебна 2019/2020 г.
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 Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация


Сравнителна справка за резултатите от ДИПСПК, избран като втори
задължителен ДЗИ
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От горните данни могат да бъдат направени изводи, както следва:
В Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ - Благоевград

работят 49

педагогически специалисти и 2 без педагогическа правоспособност. Всички специалисти
притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които се
развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и
национално ниво. Носители на ПКС са 37 педагогически специалисти.
Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности
и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.
Постиженията в дейността на ПГИ „Иван Илиев“ се обуславят от следните фактори, които
определят и силните страни в дейността на училището:
 Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и
традиции.
 Пълноценното

използване

на

учебното

време

и

извънкласните

дейности,

взаимодействие и партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез
които са постигнати образователните цели на обучението.
 Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага
съвременни методи на обучението.
 Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с
родителите.
 Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.
 Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет.
 Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.
 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране
целите на образователния процес.
 Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред
обществеността чрез местните медии.
 Отговорно

изпълнение

на

професионалните

задължения

от

педагогическите

специалисти и непедагогическия персонал.

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:
 Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици
проявяват несериозно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и
допускат неизвинени отсъствия.
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 Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.
 Ниска заинтересованост и посещаемост на родителските срещи.
 Обновяващ се учителски колектив – липса на достатъчно опит и мотивация за работа
на младите учители.
 Подобряване на подготовката и представянето на учениците за провеждане на
производствена практика;
 Необходимост от подобряване на материалната база – районно осветление,
укрепителни дейности на един от корпусите, ново строителство на многофункционална
сграда, обновяване на спортната площадка, вътрешен ремонт на част от сградата –
кухня, санитарни възли към физкултурен салон, изграждане на УТЦ /Очаквано
финсиране по оперативна програма „Райони в растеж“/
ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,
СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:
1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна
политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и
пълноценна социализация на учениците.
2. Привеждане дейността на ПГИ „Иван Илиев“ в съответствие с разпоредбите на Закона
за предучилищното и

училищното образование и прилагане на държавните

образователни стандарти.
3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на
добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в
резултат на участие в квалификационни форми, активна работа на методическите
обединения и училищните комисии.
4. Удовлетворяване

на

специфичните

образователни

потребности

на

учениците.

Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно
развитие на учениците в училището;
5. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с всички
заинтересовани страни и социални партньори. Подпомагане функционирането на
обществения съвет към училището;
6. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците
и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;
7. Развитие и подобрение на външната и вътрешна среда на училището.
8. Участие в програми и проекти;
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9. Училищна имиджова политика : е- политика, работа с медии и външни звена
изграждащи имидж на учебното заведение.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в
съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни
актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
2. Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността,
формиране на практически умения и условия за развитие на личността и предприемаческият
дух.
3. Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите
комуникационни компетентности в професията.
4. Прилагане на придобитите знания от областта на ИКТ в професионалното образование.
5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
6. Изграждане на стабилни партньорства, взаимоотношения на толерантност и разбирателство
в колектива и със социалните партньори.
7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за
света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в
просперираща европейска държава.
8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
1. ПГИ “Иван Илиев“ ще запази своя облик и традиции и ще се развива като училище с
професионална подготовка на средна степен с два етапа: гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и
втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да
приложат стандартите на новия ЗПУО.
3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ще разработим съвременни програми за
ЗИП и СИП съвместно с представители на бизнеса за придобиване на компетентности в
съответствие с изучаваната професия и изискванията на пазара на труда.
4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна,
индивидуална и комбинирана с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до
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образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на
училище.
5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на
заложените в нашата мисия приоритети.
6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо
образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически
съветник, ресурсен учител (при нужда), екип, който ще направи оценка и ще осъществи
допълнителна подкрепа на ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
7. Ще се ръководим от приетия Етичен кодекс на училищната общност.
8. Ще продължим да осъществяваме оптимална организация на учебния процес като
инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ
при подготовката, за развиване на таланти и високи професионални умения.
9. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като
създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства,
педагози, представители на Обществения съвети на местните общности. Ще продължим
доброто международно сътрудничество с наши партньори извън тези програми.
10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я
превърнем в любимо място за отдих и творчество.
ЦЕННОСТИ
Опазване живота и здравето на учениците;
Равен достъп до качествено образование и право на информиран избор;
Зачитане правата на учениците и правата на персонала;
Съблюдаване на демократични, културни и национални ценности;
Създаване на условия за оптимално развитие на творческия потенциал и заложбите на
учениците;
6. Формиращо оценяване и самооценяване;
7. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност –
ученици, учители, родители и представители на работодателите;
8. Висок професионализъм на педагогическия екип;
9. Ефективна управленска дейност;
10. Автономност и позрачност на училищното управление в условията на делегиран бюджет;
11. Модернизиране на материалната база;
12. Грижа за средата на училището и на околната среда;
13. Създаване, поддържане и развитие на морални и социални добродетели. Недопускане на
агресия и насилие;
14. Толерантност и уважение към ученици с различна култура, религия и етност. Недопускане
на дискриминация;
15. Изграждане на активна гражданска позиция, гражданско възпитание и социализация;
16. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации,
свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора;
17. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и професионална
подготовка;
2. Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение;
3. Утвърждаване на училището като институция, научно и културно спортно средище;
4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците;
5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището;
6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с всички
заинтересовани страни и социални партньори;
7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и
създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;
8. Развитие и подобрение на външната и вътрешна среда на училището;
9. Участие в програми и проекти;
10. Училищна имиджова политика : е- политика, работа с медии и външни звена изграждащи
имидж на учебното заведение.
III. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
1. Главна цел: Осигуряване на качествено европейско образование – основа за
дръзновение, предприемаческо вдъхновение и увереност в успешната личностна
реализация.
2. Стратегически цели
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството

и ефективността на образователния процес
чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и
потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуряване на щастливо детство за
всяко дете.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на

управлението на училището.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Привличане на ресурси

от общността и външната среда, участия в
национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното
реализиране.
Осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП материална и
технологична обезпеченост на училището.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

3. Оперативни цели
Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите на училищното
образование, както и от „областите на наблюдение за изградена система за управление на
качеството на образователна институция:
1. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА
ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ
УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА;
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА
СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ;
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4. ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ;
5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА
СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА
СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.
Разработените оперативни цели произтичат от целите и принципите на училищното
образование /чл.3,.ал.1 от ЗПУО/, на професионалното образование и обучение /чл.4 от
ЗПОО/, както и от „Областите за наблюдение за изградена система за управление на
качеството на образователната институция“.
Планът за реализация на Стратегията за развитие на ПГИ „Иван Илиев“ (2020-2022) е
съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014– 2020 г. , Закона за предучилищното и училищно образование и с Държавните
образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО.
Раздел II
1.

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ
№

Дейност

Срок

Отговорни
лица

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013 - 2020) и Областна стратегия за
ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система
1.1 Прилагане на училищна система за Съгласно
проследяване
движението
на срокове от РУО
учениците, обвързана с последващи
действия
за
сигнализиране
на
общината и други институции.

Директор

1.2 Контрол на редовното посещение на Учебна
училище и отсъствията на учениците. 2020/2021
година

Директор

1.3 Кариерно ориентиране и консултиране Учебна
за
избор
на 2020/2021
училище/профил/професия съобразно година
интересите,
възможностите
и
перспективите
за
личностна
реализация.

Педагогически
съветник,
Класни
ръководители
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1.4 Предоставяне на стипендии на Учебна
учениците със завършено основно 2020/2021
образование.
година

Комисия за
стипендиите

1.5 Регистриране на отсъствията на Ежемесечно до
учениците в националния регистър на 5-то число
МОН.

Зам.-директор

1.6 Превенция на обучителните трудности Учебна
и ранно оценяване на риска – ранно 2020/2021
идентифициране на учениците в риск година
чрез
проучване и оценка на
потребностите и интересите им,
откриване и предотвратяване на
причините, които биха довели до
отпадане от училище.

Класни
ръководители

2. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността (2014 – 2020)
2.1 Включване в национални прояви – Учебна
маратон на четенето, седмица на 2020/2021
четенето, седмица на
година

Учители по
БЕЛ

Книгата и др.
на
училищната Учебна
2.2 Обогатяване
библиотека, на библиотеката в стаята 2020/2021
за ЦОУД
година

Учители по
БЕЛ

2.3 Запознаване и прилагане в практиката Учебна
на ДОС за усвояване на книжовния 2020/2021
български език – Наредба № 6 от 11 година
август 2016 г. за усвояването на
българския книжовен език

Всички
педагогически
специалисти

3. Дейности по изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на
информационните и комуникационните технологии в образованието и
науката
на
програма
3.1 Разработване
училищна е-политика.

за Декември 2020

3.2 Съдействие за повишаване уменията Учебна
на педагогическите специалисти за 2020/2021
иновативно използване на ИКТ в година
класната стая, при ползване на
източници на електронно учебно

Зам.-директор
председатели
на МО
Директор
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съдържание.
3.3 Изготвяне на банка с електронни Учебна
учебни материали, използвани или 2020/2021
разработени от учителите
година

председатели
на МО

3.4 Споделяне на добри педагогически Учебна
2020/2021
практики, създадени с ИКТ средства.
година

председатели
на МО

4. Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за
развитие на педагогическите кадри
4.1 Проучване на потребностите на Септември 2020
педагогическите
специалисти
и
планиране
участието
им
в
квалификационни форми, насочени
към повишаване на професионалните
компетенции.

Комисия за
външна и
вътрешна
квалификацио
нна дейност
Председатели
на МО

на
педагогическите целогодишно
4.2 Подкрепа
специалисти по прилагане на ЗПУО и
ДОС.

Директор

4.3 Подкрепа на младите учители в целогодишно
училището,
продължаване
на
системата за наставничество.

Учители
наставници,

4.4 Участие на педагогически специалисти целогодишно
в
квалификационни
форми,
предвидени от РУО и по НП „Развитие
на педагогическите кадри“ за учебната
година.

Директор

ЗДУД

МО

5. Изпълнение на плана по националните програми за развитие на средното
образование
5.1 Дейности по НП „ИКТ в системата на Съгласно
предучилищното
и
училищното сроковете на
образование“.
програмата

Директор
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5.2 Дейности по НП „Осигуряване на Съгласно
съвременна образователна среда”, сроковете на
модул „Подобряване на условията за програмата
лабораторна
и
експериментална
работа по природни науки“.

Директор

по
НП
„Ученически Съгласно
5.3 Дейности
олимпиади и състезания“, модул сроковете на
„Осигуряване
на
обучение
на програмата
талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади“.

Директор

5.4 Дейности по НП, предстоящи да бъдат Съгласно
отворени през настоящата 2019/2020 сроковете на
учебна година
програмата

Директор

5.5 Участие на педагогически специалисти Съгласно
в квалификационните форми на НП за сроковете на
квалификация.
програмата

Директор

6. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия
живот
6.1 Изпълнение на дейности съвместно с Учебна
2020/2021
Център за кариерно ориентиране.
година

Заместникдиректор,
педагогически
съветник

на
предложение
6.2 Изготвяне
училищен и държавен прием
учебната 2020/2021 година.

Директор

6.3 Кандидатстване

по

за Декември 2020
за

програма Февруари 2021

„Еразъм +”.
КД 1 Образователна мобилност за
граждани – мобилност за обучаеми

зам. директор

КД 1 Образователна мобилностт за
граждани – мобилност за персонал

зам. директор

Работна група

Работна група
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КД 2 Сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики

за
дейността
на Учебна
6.4 Подкрепа
ученическите
компании/учебно- 2020/2021
тренировъчни фирми
година

зам. директор
Работна група

Директор,
Училищно
настоятелство

7. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства
7.1 Прилагане на ДОС за гражданското, Учебна
здравното,
екологичното
и 2020/2021
интеркултурното образование във година
всички компоненти на процеса на
образование,
възпитание
и
социализация в училището.

Всички
педагогически
специалисти

7.2 Изпълнение на училищни програми за Учебна
гражданско, здравно, екологично и 2020/2021
интеркултурно образование.
година

Всички
педагогически
специалисти

7.3 Създаване на условия за пълноценно Учебна
интегриране на ученици от други 2020/2021
етноси в училищна среда.
година

Всички
педагогически
специалисти

8. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (напр.
за подобряване на резултатите на учениците, показани на националните
външни оценявания в края на предходната учебна година)
8.1 Диагностициране на учениците с Октомври
обучителни трудности и с ниска
2020
четивна грамотност.

Учителите

на
конкретните Октомври
8.2 Картотекиране
пропуски на учениците в усвояването
на задължителния общообразователен 2020
минимум по класове и учебни
предмети
и
планиране
на
допълнителната работа.

Учителите по
предмети

8.3 Провеждане
предмети.

Учителите по
предмети

на

консултации

по Учебна
2020/2021
година

8.4 Допълнителна и индивидуална работа Учебна
2020/2021
с ученици във връзка с ДЗИ.

Учителите по
предметите от
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година
8.5 Проследяване на отсъствията
учениците и резултатите им
учебната дейност.

на Учебна
от 2020/2021
година

Класни
ръководители

Изпълнение
на
функционални Учебна
задължения на учителите, свързани с 2020/2021
предварителната
подготовка, година
планирането,
провеждането
на
образователните
дейности
и
оценяването.

Учителите по
предмети

8.7 Промяна в образователната дейност на Учебна
2020/2021
учителите:
година
 ежедневно планиране на урочната
дейност;
 задаване и проверка на домашна
работа, тетрадки и др.
 разнообразяване на методиката на
преподаване
–
интерактивни
дейности,
учебни
проекти,
целенасочено прилагане на ИКТ,
електронни учебни ресурси и др.

Учителите по
предмети

стимулиране на Учебна
8.8 Мотивиране и
учениците за личностна изява – 2020/2021
участие в олимпиади, състезания, година
конкурси; публичност на постиженията
им.

Учителите по
предмети

8.6

2.

ДЗИ

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И
ПРИОРИТЕТИ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

1. Поддържане на високо
качество и ефективност в
процеса на училищното
образование съобразно
индивидуалните
способности и потребности
на учениците чрез
привеждане дейността на

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИ
ЛИЦА

ИНДИКАТОРИ

1.1.Планиране, организация и контрол на дейността на училището
1.1.1.Изготвяне и актуализация на м. 09
основните училищни документи в
съответствие със ЗПУО и ДОС:
стратегия за развитие на училището,
годишен план, ПДУ, ПВТР, ПБУВОТ,
етичен кодекс и др.

Директор и
работна група

Училищни
документи
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училището в съответствие с 1.1.2.Определяне
състава
на м. 09
разпоредбите на ЗПУО и
постоянните училищни комисии за
планиране
и
организация
на
ДОС
основните направления в дейността
на училището.

Директор

Планове

1.1.3. Актуализиране на училищната м. 10
програма за часовете, които не се
водят от учители специалисти, по
време на заместване на отсъстващия
учител.

Педагогически Училищна
програма,
съветник
осигурено
заместване

1.1.4. Изготвяне и заверка на м. 09
годишните разпределения, плановете
за ЧК, програми за избираеми и
факултативни дейности, ЗИП, СИП.

Учители
Директор

Училищни
документи

1.1.5. Осъществяване на ефективен През
Директор
контрол на образователния процес от учебната
директора и заместник-директорите година
съобразно целите на училищната
стратегия и при необходимост –
своевременно
предприемане
на
действия за подобряването му.

Протоколи от КД
на директора,
ЗДУД и ЗДУДАСД

1.1.7. Изготвяне на:

Училищни
документи






м. 09

Директор

график за провеждане на ЧК м. 02
консултиране на родители и
ученици
и
за
работа
с
документация и график на
приемното време на учителите;
график за провеждане на класни и
контролни работи, допълнителна
работа с учениците и консултации;
седмичното
разписание
за
първия/втория учебен срок.

1.1.8. Изпълнение на дейности и През
Директор
процедури
по
управление
на учебната
качеството на образованието в година
училището.

Самооценка

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно
образование
1.2.1. Организиране и провеждане на През
Учители в XI
образователния процес в XI клас учебната клас
съгласно новия учебен план
година

Резултати в края
на учебната
година
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1.2.2. Използване на съвременни През
Учители
образователни технологии и форми учебната
на педагогическо взаимодействие за година
мотивиране на учениците и прилагане
на усвоените знания в практиката.

Резултати в края
на учебната
година

1.2.3. Промяна на стила и методите на През
Учители
работа и ориентиране на обучението учебната
към потребностите на отделния година
ученик.

Резултати в края
на учебната
година, КДД

1.2.4. Подкрепа на личностното През
Учители
развитие на учениците, превенция на учебната
обучителните трудности и ранно година
оценяване на риска – ранно
идентифициране на учениците в риск
чрез проучване и оценка на
потребностите и интересите им,
откриване и предотвратяване на
причините, които биха довели до
отпадане от училище.

Резултати в края
на учебната
година

1.2.6. Анализ на резултатите от м. 09
входно ниво и предприемане на
мерки
за
преодоляване
на
констатираните пропуски

Учители по БЕЛ Резултати в края
на учебната
година

1.3. Осъществяване на училищен и държавен план-прием
1.3.1. Изготвяне на предложение за м. 12
държавен план-прием.

Директор

План-прием

1.3.2. Дейности по осъществяване на м. 12
училищния план-прием.

Директор

План-прием

1.3.3. Разработване на училищна м. 02
политика и рекламна стратегия за
изпълнение на приема и задържане
на учениците в училището.

Комисия за
План-прием
връзки с
обществеността
и медиите

2.
Изграждане
и 2.1. Гражданско образование
поддържане
на
2.1.1. Насоченост на обучението по През
Учители
институционална
организационна
култура всички предмети към формиране и учебната
чрез
прилагане
на усвояване на умения за разбиране и година
училищни
политики
в отговорно поведение в обществото;
подкрепа на гражданското, подпомагане процеса на личностно
развитие и себепознание в контекста

Резултати в края
на учебната
година

20

здравното, екологичното и на взаимодействие с другите хора.
интеркултурното
2.1.2. Целенасочена възпитателната През
Класни
Училищни
образование
работа по класове, съобразена с учебната ръководители документи
възрастта
на
учениците
и година
особеностите в тяхното развитие и
интереси, изготвяне на планове за ЧК,
етичен кодекс на училището и
паралелките.
2.1.3. Изпълнение на дейности за През
Учители
повишаване информираността на учебната
учениците по въпроси като:
година





Резултати в края
на учебната
година

функциите на институции и
управленски структури (съд,
полиция,
общинска/областна
администрация и др.) – проект;
правата
на
човека,
дискриминацията,
равнопоставеността на половете;
здравна култура и здравословен
начин на живот.

2.1.4. Провеждане на училищни През
Учители
дейности, свързани с исторически учебната
събития,
обществено
значими година
инициативи,
отбелязване
на
празници:

Резултати в края
на учебната
година

откриване на новата учебна година,
патронен празник на училището, ден
на народните будители, коледни
тържества, национален празник, ден
на българската просвета и култура и
на славянската писменост, ден на
Ботев
и
на
загиналите
за
освобождението
на
България,
изпращане на випуск 2021 и др.
2.2. Ученическо самоуправление
2.2.1. Повишаване ролята на съветите През
на класа и Ученическия съвет при учебната
организиране
и
осъществяване година
дейността на училището.

Класни
Дейности на УП
ръководители,
педагогически
съветник

2.2.2. Участие на представители на През
Педагогически Резултати в края
ученическата общност при обсъждане учебната съветник
на учебната
на
проблеми
и
вземане
на година
година
управленски решения, както и при
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отчитане
на
резултатите
образователния процес

от

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот
2.3.1. Изпълнение на програма за През
Учители
здравно
образование,
спортно- учебната
туристически календар, насочени към година
комплексно здравно образование
чрез интерактивни дейности и
занимания в часовете на класа,
посветени
на
превенцията
на
тютюнопушенето, наркоманиите и
злоупотребата с алкохол, активна
спортна и туристическа дейност.
2.3.2. Инициативи и мероприятия, През
имащи за цел формирането на навици учебната
за здравословен начин на живот и година
правилни житейски избори в детска
възраст и по време на ранното полово
съзряване.

2.3.3. Обучения по:





по безопасност на движението;
за действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари;
началното военно обучение в IX и
X клас;
поведение при кризи и екстремни
ситуации.

Резултати в края
на учебната
година

Класни
Резултати в края
ръководители на учебната
година
Медицинска
сестра
Педагогически
съветник

През
Класни
Резултати в края
учебната ръководители на учебната
година
година

2.3.4. Съвместни дейности с РИОСВ за През
Учители
придобиване на екологична култура. учебната
година

Резултати в края
на учебната
година

2.3.5. Изпълнение на училищни През
Учители
проекти
за
подпомагане
на учебната
физическото възпитание и спорта.
година

Резултати в края
на учебната
година

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците
2.4.1. Разработване и изпълнение на През
Учители
програма за превенция на агресията и учебната
негативните прояви сред учениците година

Резултати в края
на
учебната
година

2.4.2. Подобряване на уменията на През
Учители
работещите в училището за адекватна учебната
реакция при предотвратяване на

Резултати в края
на
учебната
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случаи на агресия и насилие в година
училищна среда

година

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците
2.5.1. Сформиране на екипи за обща и През
Координатор
допълнителна
подкрепа
за учебната подкрепящо
личностното развитие на учениците. година
образование
Изпълнение на план за действие
съобразно конкретните случаи.

Резултати в края
на учебната
година

2.5.2. Откриване и проследяване на През
Учители,
Резултати в края
развитието на ученици с изявен учебната педагогически на учебната
дарби, изготвяне на база данни и година
съветник
година
създаване на условия за тяхната изява
на училищно и извънучилищно ниво.
2.5.3. Мотивиране на учителите и През
Директор
създаване на условия за работа с учебната
Заместникученици с изявени дарби чрез година
директори
допълнително
материално
стимулиране.

Резултати в края
на учебната
година

2.4.4. Изпълнение на програма за През
Учители
превенция на отпадането и/или учебната
преждевременното напускане на година
училище, която да съдържа:

Резултати в края
на учебната
година




мерки
за
превенция
и
ограничаване на отпадането;
действия за интервенция при
отпадане
и/или
преждевременното напускане на
училище.

3. Училището – желано
3.1.Извънкласни и извънучилищни форми
място за обучение, изява и
3.1.1. Организиране на учениците в През
Учители
подкрепа за личностното
извънкласни и форми, стимулиращи учебната
развитие на учениците.
техните интереси, таланти и творчески година
способности – национални програми,
предстоящи да бъдат отворени през
учебната 2020/2021 г.

Резултати в края
на учебната
година

3.1.2. Участие на учениците при През
Учители,
Проекти
разработване и реализиране на учебната педагогически
проекти по национални и европейски година
съветник
програми
за
развитие
на
извънкласната дейност.
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3.1.3. Участие на ученици и През
Учители
ученически отбори в състезания, учебната
конкурси, олимпиади.
година

Резултати в края
на учебната
година

3.1.4. Участие на учениците в През
Учители
организацията и провеждането на учебната
училищни празници и активности.
година

Резултати в края
на учебната
година

3.1.5. Предоставяне на свободен През
Учители
достъп на училищната база за учебната
провеждане на различни видове година
дейност.

Резултати в края
на учебната
година

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие
3.2.1. Осигуряване на здравословни и През
ЗДУД
безопасни условия на обучение и учебната
труд,
подходящо
интериорно година
оформление на учебните помещения.

Резултати в края
на учебната
година

3.2.2. Поддържане на благоприятна и През
Учители
толерантна атмосфера на общуване, учебната
доверие и взаимопомощ.
година

Резултати в края
на учебната
година

3.2.3. Модернизиране на базата по През
Директор
проектите по ОП „Региони в растеж“, учебната
сектор „Образование“, „Подкрепа година
напрофесионалните
училища
в
Република България.

Изпълнение на
проекта

3.2.3. Поддръжка на системата за През
Заместникпостоянно
видеонаблюдение
и учебната директори
спазване на пропускателния режим
година

Брой камери

3.2.4.
Поддръжка
и
поетапно През
Заместникобновяване на компютърната и учебната директор
комуникационната
техника
– година
кандидатстване по НП „ИКТ“.

Резултати в края
на учебната
година

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е- През
Учители
обучение, използване на електронни учебната
образователни ресурси.
година

Резултати в края
на учебната
година

3.2.6. Подобряване на условията за През
Учители по
лабораторна и експериментална учебната природни
работа по природни науки чрез година
науки
изпълнение на НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда”.

Резултати в края
на учебната
година
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4.Повишаване на
професионалната
компетентност и
квалификация на
педагогическите
специалисти

1.4. Квалификация на педагогическите специалисти
1.4.1. Изграждане на професионалния През
Учители
профил
на
педагогическите учебната
специалисти като съвкупност от година
знания, умения и отношения съгласно
Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за
статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите
педагогически
специалисти
–
изготвяне на портфолио и личен план
за развитие

Портфолио,
планове

1.4.2. Осигуряване на условия и През
Учители
възможности за подобряване на учебната
компетентностите на педагогическите година
специалисти
за
ефективно
изпълнение на изискванията на
изпълняваната работа и за кариерно
развитие
чрез
квалификационна
дейност.

Резултати в края
на учебната
година, участия в
квалификационн
и форми,
кредити

1.4.3. Мотивиране на учителите за През
Учители
придобиване на по-висока ПКС, като учебната
едно от основанията за по-бързо година
кариерно развитие.

Резултати в края
на учебната
година

5.Взаимодействия с
5.1. Взаимодействие с родителите
родители, институции и
5.1.1. Подпомагане дейността на През
Директор
структури, работещи в
учебната
областта на образованието обществения съвет
година
и младежките политики
5.1.2. Усъвършенстване на системата През
Учители
от
взаимовръзки
и
обратна учебната
информация в релацията „училище- година
семейство“:




Резултати в края
на учебната
година

укрепване на положителното
отношение към училището като
институция от страна на ученици и
родители
и
проява
на
съпричастност към училищния
живот;
установяване на система от форми
и средства за сътрудничество и
взаимодействие с родителите:
родителски
и
индивидуални
срещи,
индивидуални
консултации и др.
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5.1.3. Информиране на родителите и През
Учители
стимулиране
на
родителската учебната
активност: за основните нормативни и година
училищни документи, по повод
информация за резултатите от
учебната дейност, консултиране по
проблеми, решаване на конфликти и
налагане на санкции и др.

Резултати в края
на учебната
година

5.1.4. Сътрудничество и съдействие от През
Учители
учебната
родителите при:
година
 организиране
на
училищни
дейности;
 в
процеса
на
кариерното
информиране, ориентиране и
развитие;
 при идентифициран риск за
ученика от отпадане и/или
преждевременно напускане на
училище.
5.1.5. Създаване на информационна
банка с данни и координати за
своевременна връзка с ученика и
неговите родители/настойници.

Резултати в края
на учебната
година

5.2. Взаимодействие с институции
5.2.1. Популяризиране дейността на През
Учители
училището на общински, областни, учебната
национални и международни форуми година
и в медийното пространство.

Резултати в края
на учебната
година

5.2.2. Реализиране на съвместни През
Учители
проекти с партниращи организации – учебната
Американски университет в България, година
Регионален
исторически
музей,
Регионална библиотека, Кариерен
център, Европейски информационен
център,
Търговско-промишлена
палата, с дейци на науката, културата,
изкуството, спорта и др.

Резултати в края
на учебната
година

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство
5.3.1. Участие на учители и ученици в През
Учители
общински празници, състезания, учебната
форуми и др.
година

Резултати в края
на учебната
година

5.3.2. Поддържане и своевременно През

Сайт на

Учител по ИТ,
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3.

обновяване сайта на училището с учебната заместникактуална
информация
за година
директор
нормативната база, организацията на
дейността, изявите в различни
направления на училищния живот и
др.

училището

5.3.3. Популяризиране на училището През
Директор
чрез информация в местните печатни учебната
и електронни медии.
година

Медийно
отразяване

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1. Изготвяне на програми по ЗИП и РПП
Отг. Преподавателите

срок: 09 септември 2020 г.

2. Изготвяне на годишни дидактически планове по учебни предмети и на плановете на
класните ръководители.
Отг. Преподавателите

срок: 14 септември 2020г.

3. Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците
Отг. Педагогически съветник

срок: м. септември 2020г.

4. Изготвяне на седмичното разписание, дневния режим на гимназията
Отг. Комисията

срок:14 септември 2020 г.

5. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците
Отг. Заместник – директор УД

срок: м. септември 2020г.

6. Изработване на училищна програма за работа, насочена към успешната интеграция на
хронично болни ученици и ученици от малцинствени групи
Отг. Педагогически съветник

срок: м. септември 2020г.

7. Изготвяне и защита на Списък – Образец №1 за учебната година
Отг. Директор

срок: м. септември 2020г.

8. Получаване, преглед и разпределение на задължителната документация за началото на
учебната година
Отг. Директор

срок: м. септември 2020г.

9. Планиране на:
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а/ броя на постъпващите ученици вVIII клас и специалности за следващата учебна година
Отг. Директор

срок: м. декември 2020г.- януари 2021г.

б/ броя на пенсиониращите се кадри
Отг. Директор

срок: м. октомври 2020г.

в/ нуждите от педагогически кадри
Отг. Директор

срок: м. юни 2021 г.

г/ необходимата учебна и училищна документация
-

за началото на учебната година
за края на учебната година

Отг. Директор

срок: съгласно нормативната уредба

10. Оптимизиране и актуализиране на щатното разписание
Отг. Директор

срок: м.септември 2020г.

11. Определяне на комисии и екипи:
- Комисия по ритуали и празници
- Комисия за връзки с обществеността и медиите
- Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците
- Комисия по безопасност за движение по пътищата
- Комисия за поддържане сайт и Фейсбук страницата на училището и актуализиране на
информацията в него
- Комисия за съхраняване на историческата памет на училището и изготвяне на летописната
книга на училището
- Комисия за взаимодействие с ученическия съвет
- Етична комисия и противодействие на корупцията
- Комисия за изготвяне на седмичното разписание
- Комисия по диференцираното заплащане
- Комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност
- Комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и
превенция на ранното напускане на училище
- Комисия по охрана на труда и гражданска защита от природни бедствия и други
- Комисия за стипендиите
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- Комисия за организиране и провеждане на оценяване качеството на професионалното
образование и обучение
- Дирекционен съвет – консултативен съвет към директора
- Комисия за поддържане и обновяване на материално-техническата база
- Комисия за архивиране на документите
- Комисия за работа при зимни условия
- Комисия за подготовка на училищните учебни планове
- Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилие
- Координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа
- Комисия по управление на риска
- Комисия за актуализиране на правилника за дейността на училището
- Комисия за актуализиране на правилника за дейността на общежитието
- Комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището
- Комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на общежитието
- Комисия за актуализиране на правилниците за вътрешния трудов ред на училището и
общежитието
- Комисия за актуализация на стратегията на училището
- Екип за актуализиране на институционалната политика за подкрепа на гражданското
образование и координиране на прилагането ѝ
- Екип за актуализиране на институционалната политика за подкрепа на здравното
образование и координиране на прилагането ѝ
- Екип за актуализиране на институционалната политика за подкрепа на екологичното
образование и координиране на прилагането ѝ
- Екип за актуализиране на институционалната политика за подкрепа на интеркултурното
образование и координиране на прилагането ѝ
- Екип за позитивна дисциплина
- Екип за позитивен организационен климат
- Екип за развитие на училищната общност
Отг. Директор

срок: м. септември 2020 г.

2. СОЦИАЛНО - БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
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1. Технологизиране на основните процеси за въвеждане на информацията
Отг. Заместник - директор

срок: постоянен

2. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година
Отг. Директор

срок: м. септември 2020 г.

3. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за
недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество, възстановяване на щетите
Отг. Заместник - директор

срок: постоянен

4. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи
Отг. Заместник - директор

срок: септември 2020 г.

5. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес
Отг. Заместник - директор

срок: октомври 2020 г.

6. Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците
Отг. Класните ръководители

срок: м. септември 2020 г.

Педагогически съветник
Възпитателите от общежитието
7. Контрол за носене на униформи.
Отг. Заместник - директор
8. Планиране на строително-ремонтните работи.
Отг. Заместник – директор

срок: постоянен
срок: м. октомври 2020

9. Провеждане на профилактични медицински прегледи на персонала
отг. Директор
срок: м. ноември 2020
3. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС
1. Актуализиране и приемане на вътрешни правила за осигуряване качество на
общообразователната и професионална подготовка на учениците.
Отг. Комисията за оценка на качеството

срок: м. октомври 2020г.

2. Оценяване качеството на образованието за изтеклата учебната година на Педагогически
съвет. Набелязване на мерки за промяна в дейностите по осигуряване качество на
образованието при необходимост
Отг. Директор

срок: октомври 2020г

3. Актуализиране на вътрешни правила за квалификация на педагогическите кадри.
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Отг. Директор

срок: м. септември 2020г

4. Годишен план за квалификация на педагогическите кадри.
Отг. Заместник - директор

срок: септември 2020г

4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
1. Тържествено откриване на новата учебна година
Отг. Комисия по ритуали и празници

срок : 15 септември 2020г.

2. Ден на независимостта на България
Отг. Класни ръководители

срок : 16-21 септември 2020г.

Комисия по ритуали и празници.
3. 108 г. от Освобождението на Благоевград
Отг. Класни ръководители

срок:5 октомври 2020г.

Комисия по ритуали и празници
4. Ден на народните будители
Отг. Комисия по ритуали и празници
Класни ръководители

срок : 28-30 октомври 2020г.

5. Патронен празник на ПГИ “Иван Илиев“
Отг. Комисия по ритуали и празници
Класни ръководители
Председател на ученическия съвет

срок: 27 ноември 2020 г.

6. Коледни празници
Отг. Комисия по ритуали и празници
Илия Вълчев
Председател на Ученическия съвет

срок: 21-23 декември 2020г.

7. Трети март- Ден на Освобождението на България
Отг. Комисия по ритуали и празници

срок : 02 март 2021г.

Класни ръководители
Председател на Ученическия съвет
8. Тържество, свързано с Лазаровден, Цветница и Великден
Отг. Комисия по ритуали и празници

срок : 27-29 април 2021г.
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Класни ръководители
Председател на Ученическия съвет
9.Тържествено изпращане на абитуриентите
Отг:Комисия по ритуали и празници
Класни ръководители

срок: 14 май 2021 г

10. Тържествено връчване на дипломите на випуск 2021
Отг: Комисия по ритуали и празници
Класни ръководители

срок: юни 2021г.

.

5. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ , КОНЦЕРТИ, КИНА
1. Посещение на театрални постановки
Отг. Класните ръководители

срок: м. 10.2020г. до м. 06.2021г.

2. Посещение на кинопрожекция
Отг. Класните ръководители

срок: м. 10.2020 г. до м. 06.2021 г.

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ
1. Български език и литература
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

2. Математика
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

3. Химия и опазване на околната среда
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

4. География и икономика
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

5. Биология и здравно образование
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

6. История и цивализация
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН
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7. Физика и астрономия
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

8. Английски език
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

9. Философия
Отг. Преподавателите

срок: съгласно график на МОН

7. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
1. Участие в регионални, национални и международни конкурси и проекти
Отг. Заместник- директор УД

срок: постоянен

2. Участие на ученици в инициативите на „Джуниър Ачийвмънт България“ .
Отг. Преподавателите по икономически и счетоводни дисциплини
срок: при обявяване.
3.Национално състезание по речеви и комуникативни умения
Отг. МО езици

срок: м. октомври 2020 г.

4. Национално състезание Любословие - I кръг
Отг. МО езици

срок: м. ноември 2020г.

5. Национално състезание Любословие - II кръг
Отг. МО езици

срок: м. март-април 2021 г.

6. Участие в състезание-училищен кръг „Най-добра бизнес идея“
Отг. Преподавателите по икономически дисциплини
срок: м. декември 2020г. – м. януари 2021 г.
7. Участие в Националното състезание „Най-добра бизнес идея“
Отг. Преподавателите по икономически дисциплини

срок: м. април 2021г

8. Организиране и участие в Националното състезание за икономисти на английски език
Отг. МО по езици и МО на икономистите

срок: м. февруари - април 2021 г.

9. Kangaroo Global Linguistics
Отг. МО езици

срок: м. март-април 2021 г.
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10. Отбелязване на Деня на Асоциацията на Кеймбридж училищата
срок: м. април 2021г
11. Участие в състезания, организирани от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,
УНСС гр. София, УИ гр. Варна
Отг. Преподавателите по икономически дисциплини

срок: при обявяване

12. Участие на представители на ПГИ в ТФ ФЕСТ 2020 – Пловдив
Отг. Преподавателите по икономически дисциплини
2021г

срок:м.април

13. „Ден на професиите“ - организиране на училищен панаир на учебните предприятия и
учебни компании
Отг. Ръководители на УТФ

срок: март-април 2021г.

14. Участие на ученици от XI –XII клас в състезанието по счетоводство организирано от
Асоциацията на икономическите училища
Отг. Преподавателите по счетоводни дисциплини

срок: по график

15.Участие на ученици от XI –XII клас в състезанието по счетоводство организирано от
Стопанска академия – Свищов
Отг. Преподавателите по счетоводни дисциплини
16. Участие на ученици от XI

срок: по график

клас в състезанието Национално състезание

по

счетоводство организирано МОН.
Отг. Преподавателите по счетоводни дисциплини

срок: по график

17. Участие на ученици в състезание по повод Деня на Земята
Отг. Преподавателите по география и икономика, химия и опазване на околната среда
срок: април 2021г.
18. Участие на ученици в конкурса на Съюза на икономистите в България – „Млад
икономист 2021“
Отг. Преподавателите по икономически дисциплини
2021г

срок:

м.

юни

8. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
1. Ученически игри –вътрешно училищни, общински, областни и национални нива
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-

волейбол, футбол, тенис на маса, баскетбол, бадминтон
Отг. Учители по ФВС

срок: м. септември 2020 г.- м. юни 2021 г.

2. Спортен празник в чест на патронния празник на училището - волейбол, футбол,
канадска борба, тенис на маса
Отг. Учители по ФВС

срок: м. ноември 2020г.

3. Провеждане на контролни срещи по волейбол с други училища от града и областта.
Отг. Учители по ФВС
срок: м. декември 2020 г – май 2021 г.
4. Организиране на спортен празник
Отг. Учители по ФВС

срок: м.май 2021г.

5. Оформяне и поддържане на кът със спечелените спортни награди и отличия
Отг. Учители по ФВС

срок: постоянен

6. Ден на Олимпизма
Отг. Преподаватели по ФВС

срок: юни 2021 г.

7. Участия на спорните отбори на училището в спортни мероприятия, организирани от
Община Благоевград
Отг. Учители по ФВС

срок: постоянен

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
I. Общоучилищна квалификационна дейност, проведена от обучителни организации,
вписани в информационния регистър на МОН
-

-

Портфолиото на педагогическите специалисти/директори на образователни институции
- структура, съдържание и философия
Спортът като инструмент за справяне с агресията
Работа в дигитална среда - изготвяне на електронни дидактически материали,
електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните
технологии
Прилагане на електронни образователни ресурси за постигане на мотивираща учебна
среда

II. Междуинституционални квалификационни дейности в ПГИ „Иван Илиев“
- С Професионална гимназия по икономика – Перник: Компетентностния подход в
обучението. Информационните технологии в класната стая. Обърната класна стая, Quizizz,
StudyStack – ПГИ „Иван Илиев“ - Дискусионни форми
-

С Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“:
Подготовка за инспектиране - Професионална гимназия по икономика и туризъм
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„Проф. д-р Асен Златаров“; Училищна медиация - ПГИ „Иван Илиев“ Лекция/дискусионни форми
-

С Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“:
Посещение на открит урок по български език и литература - Професионална гимназия
по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“; Посещение на открит урок по
история и цивилизация - ПГИ „Иван Илиев“ - Открити уроци

-

Със Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“: Съвременна
образователна среда - Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“;
Добри практики при взаимодействие с родители - ПГИ „Иван Илиев“ - Дискусионни
форми

III. Вътрешноинституционални квалификационни дейности в ПГИ „Иван Илиев”
-

Споделяне на придобити знания и умения от участие в обучение – Гражданско
образование за учители - Лекция/Дискусия
Да преборим стреса чрез спорт - Лекция/ Практически Семинар
Добри практики, взаимствани от чужди образователни системи - Лекция/Дискусия
Музиката в нашия живот - Лекция/ Практически Семинар
Учебните игри в помощ на обучението по чужд език - Лекция
Стратегии за избягване употребата на чуждици в учебния процес - Лекция/
Практически Семинар
Диагностика и оценяване на функционалната грамотност на учениците - Лекция/
Практически семинар
Методи за преподаване на фразеологични глаголи – Лекция
Междупредметните връзки като начин за усъвършенстване на обучението по чужд език
– Дискусия
Запознаване с приложението FX DRAW - Лекция/ Практически Семинар
Запознаване с промените в трудовото законодателството, в сила от 01.01.2021 г. –
Лекция/Дискусия
Запознаване с промените в данъчното законодателството, свързано със счетоводната
дейност в сила от 01.01.2021 г - Лекция/Дискусия
Български държавен стандарт за изготвяне и оформяне на кореспондентските
документи - Лекция
Еxcel в помощ на стопанската дейност - Лекция/ Практически Семинар

IV. Други квалификационни дейности
- Промени в нормативни документи, свързани с данъчното, финансовото и трудовото
законодателство – Семинар;
- Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – Курс.
- Използване, обслужване и поддържане на машини и други съоръжения, за които се
изисква правоспособност за работа – Курс
- Обучение на огняря, зает в дейности, които създават опасност за тяхното и на други
лица здраве и живот - Курс
1. Форми:
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Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научнопрактически конференции и др.

-

2. Дейности:
Разглеждане на нормативни актове
Текуща квалификация на учителите, защита на V, IV, III,II степен на ПК
Обучение на педагогическия персонал от преподаватели от ВУЗ, обучителни институции,
неправителствени организации и др.
Работа в Интернет

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в
плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.
Към него е приложен обобщен план на методическите обединения.
10. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
1. Обект и предмет на контролната дейност:
 учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и
възпитателите;
 работата на заместник-директорите, обслужващия и помощния персонал;
 косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
 предварителна подготовка на учителите за часа, необходимо условие за
качествено и пълноценно провеждане на учебен час.













2. 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, свързана с
финансовата дейност;
Проверки на социално-битовата и стопанската дейност;
Проверка по спазването на:
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 ИО на МОН и

МОН.
3. Срокове:
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за
контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.
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11. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ
СОЦИАЛНАТА СРЕДА
А. Интеграционни връзки
1. Засилване на интеграционните връзки с други училища, с ЮЗУ „Н. Рилски“, АУБ и
съвместна дейност с Нов Български университет, УНСС и СА – Свищов, Висше училище по
застраховане и финанси-София и др.
2. Продължаване на съвместната дейност с обществени, културни и научни институции с цел
ефективно подпомагане на възпитателното въздействие върху подрастващите – Център за
работа с деца, НАЗД, Исторически музей, Младежки дом, Кариерен център, Европейски
информационен център и др.
3. Развитие на връзките с други образователни институции и издателски фирми – „РААБЕ
България“, ИК „Труд и право“, изд. „Просвета“, сп. „Училищен счетоводител“, издателска
група „Резон“ и др.
4. Използване на предоставените от РЗИ база, филми и др.; Център за борба с наркомании.
5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на
практически опит и идеи между учители и специалисти.
6. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел
подобряване на материалната база в училище и практическо обучение на ученици.
7. Актуализиране на връзките със следните институции:
- Център за гражданска защита
- Противопожарна охрана
- Детска педагогическа стая
- Център за работа с деца
- нестопански организации
- ЮЗУ „Неофит Рилски
- Американски университет в България
- фондации
- Читалище „Н. Вапцаров“
- медии
8. Съвместна дейност с:
- РУО на МОН
- Център за кариерно развитие
- Областна управа – Благоевград
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- Община Благоевград
- полиция, съдебна власт, прокуратура
- РЗИ
- Училищно настоятелство
- социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението
- Регионален съвет по наркотични вещества
- отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- община Благоевград
- спортни клубове и дружества
- банки, застрахователни компании и търговски дружества
- Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
- II РПУ

Б. Взаимодействие с родителите
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с
училищното настоятелство
2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми, свързани с
отпадането от училище на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на
въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон
между семейното и училищното възпитание.
4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
5. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
6. Провеждане на анкета с родителите за получаване на обективна информация за проблемите
на учениците в училище и в семейството.
7. Провеждане на родителски срещи / в условията на извънредна епидемиологична обстановка
родителските срещи се провеждат в платформата Teams/:
м. септември
- Запознаване на учениците и техните родители с Правилника за дейността на училището,
Училищния учебен план, с утвърдените мерки за намаляване на рисковете от предаване на
инфекцията Ковид 19
-Съвместни мерки от страна на учители и родители за опазване на материалната база
м. март
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-Запознаване на родителите с успеха и поведението на учениците, с реда за полагане на
държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити и дипломиране на
зрелостниците.
8. Привличане на родителите, като партньори в дейностите по превенция, както и в случаите
на интервенция при реализиране на училищната програма за предотвратяване и
противодействие на тормоза в училище.

12. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Месец октомври 2020
1. Информация за плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
2. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице,

обслужващо училището за освобождаване на ученици от часове по физическо възпитание
и спорт.
3. Анализ на резултатите от входното ниво на учениците.
4. Определяне на ръководителите и групите по проект „Подкрепа за успех“.
5. Информация, относно изпълнение на ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078354 „Моят първи
стаж в Европа - възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално
образование и обучение“.
Месец декември 2020
1. Контролна дейност на ръководството – резултати и изводи.
2. Информация за извършената подготовка за ДЗИ и ДИ за придобиване на професионална
квалификация.
3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици .
4. Съгласуване на изготвените предложения за държавен план-прием по професии за
следващата 2020/2021 учебна година, определяне на балообразуващи предмети и критерии за
прием след VII клас
5. Актуализиране на риск регистъра на ПГИ.

Месец февруари 2021
1. Анализ на резултати от УВР през I-я учебен срок.
2. Информация за освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт.
3. Текущи резултати от дейността на библиотеката.
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4. Запознаване с обобщените резултати от оценката и анализа на тормоза и насилие между
учениците и обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.
5. Анализ за изпълнение програмите и плановете за дейността на постоянните комисии и
методически обединения в ПГИ и актуализация при необходимост
6. Анализ на резултатите от проведената анкета с родители, учители и ученици за качеството
на подготовката в ПГИ
7. Анализ на вътрешноквалификационната дейност на методическите обединения.

Месец март 2021
1. Анализ на ефективността на формите, които се ползват в часовете по Физическо
възпитание и спорт за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито.
2. Отчитане степента на подготовка за явяване на ДЗИ и ДИППК
- организационна дейност
- учебна дейност
3. Изводи от контролната дейност на ръководството
4. Анализ на дейността в общежитието. Проблеми и резултати

Месец май 2021
1. Доклади на класните ръководители на XII клас за резултатите от УВД през втория срок и
допускане до ДЗИ и ДИППК
2. Организиране и провеждане на ДЗИ и ДИППК
3. Разглеждане предложенията за избор на първенец на випуска
4. Избор на знаменосци
5. Обсъждане на предложения за награждаване на учители и ученици.
6. Избиране на спортните дейности от определените по чл.92, ал. 1 от ЗПУО
Месец юни 2021
1.Доклади на класните ръководители на VIII – XI клас за резултатите от УВД през втория
срок.
2. Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет за противодействие на
училищния тормоз и насилие до директора на училището.
3. Приемане на училищни учебни планове за IX, X и XI и XII клас.
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Месец юли 2021
1. Анализ на резултатите от УВР през 2019/2020 г. и изпълнението на годишния план на
училището. Приемане на решения
2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.
3. Резултати от ДЗИ и ДИППК.
4. Анализ на вътрешноквалификационната дейност на методическите обединения.
5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
Месец септември 2021
I. Организационен ПС
1.

Разпределение на класното ръководство за учебната 2021/2022 г.

2.

Разпределение на класните стаи.

3.

Определяне продължителността на учебните часове през учебната 2021/2022 г.

4.

Обсъждане на дните с особена организация.

5.

Утвърждаване формите на обучение.

6.

Приемане на училищни учебни планове за VIII клас

7.

Приемане на списъка с учебниците, утвърдени от МОН и избрани от преподавателите за
учебната 2021/2022 г.

8.

Информация за приетите ученици в общежитието

9.

Информация за състава на постоянните и временните комисии за учебната 2021/2022 г.

10. Обсъждане на доклад за самооценка на качеството на професионалното образование
11. Акуализиране на вътрешните правила за самооценка на качеството, критериите и
показателите след приемане на нова наредба за самооценяването, утвърдена от Министъра.

Отг. Директор

срок: 01 септември 2021г.

II.Организационен ПС
1. Приемане:
- Правилник за дейността на училището и общежитието
- Годишен план на училището
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- План за квалификационната дейност през 2021-2022 година
- Годишен план за изпълнението на стратегията на ПГИ.
- Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения
2. Актуализация плановете за работа на Комисията по безопасност на движението и на
Комисията по охрана на труда и защита при природни и други бедствия
3. План за контролната дейност на директора.
4. Актуализиране на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие между
учениците и приемане на годишен план за работа по механизма на училищния
координационен съвет.
5. Програма за превенция на ранното напускане на учениците
6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от
уязвими групи
7. План на комисията за превенция на противообществените прояви и действия
8. Приемане мерки за повишаване качеството на образованието.
9. Приемане на списък с професии и специалности, по които ще се извършва валидиране.
10. Запознаване с вътрешните правила за квалификационната дейност.
11. Приемане на план за дейността на училищната комисия за работа с трудно успяващи и
застрашени от отпадане ученици и деца в риск за учебната 2020/2021 г.
12. Приемане на политика за подкрепа за личностното развитие на ученика.

Отг. Директор

срок: 09 септември 2021г.

13. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

НА

I. Задачи
1. Издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им.
2. Изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви.
3. Организиране на превантивна работа с ученици и родители.
4. Формиране на умения и навици у учениците за лична отговорност при осъществяване на
образователния и възпитателния процес.
II. Форми на работа
1. Провеждане на индивидуални разговори
2. Провеждане на психологически изследвания
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3. Проучване на социални контакти
4. Работа чрез методите на психодрамата.
III. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на
комисията.
 ДЕЙНОСТИ
1. Издирване и завеждане на отчет на учениците, извършители на противообществени
прояви.
2. Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършители на противообществени
прояви.
3. Проучване и картотекиране на деца, живеещи в условия на повишени за нормалното им
развитие рискови фактори и неравностойно социално положение /непълни семейства,
разтрогнати бракове и други/.
4. Проучване на причините за отклонение в поведение на учениците с отрицателни прояви
и набелязване на конкретни мерки за въздействие.
5. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на противообществени
прояви.
6. Изготвяне на индивидуална корекционна програма за въздействие на картотекираните
ученици и разпределението им за индивидуална работа.
7. Комисията да оказва съдействие на класните ръководители и възпитателите по
проблемите на противообществените прояви сред учениците.
8. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители в чиито класове има
застрашени или извършители на противообществени прояви.
9. Да се провеждат системно срещи между класните ръководители, възпитатели и
комисията по проблемите на противообществените прояви за извъкласното ангажиране и
приобщаване на проявилите се ученици и др.
10. Оказване на съдействие от училищната комисия на класните ръководители и
осигуряване на материали за противообществените прояви, като в техните планове са
включени и такива теми.
11. Включване на представители от ученическите съвети при разглеждане на конкретни
случаи на агресия и ученически тормоз в практиката на УКБППМН.
Срок: Постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на комисията
 МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ
1. Прилагане на индивидуално – възпитателна корекционна и консултантска дейност
спрямо ученици с противообществени прояви и поставяне под персонално въздействие от
страна на специалист или обществен възпитател.
2. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми свързани с наркотиците и
сектите, с цел въздействие срещу поведението им.
3. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на
противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните чрез подходящи
ефикасни методи и форми.
4. Комисията, класните ръководители и възпитатели да проведат беседи или разговори по
теми свързани с проблемите:
- Тютюнопушенето – безобиден навик или порок
- Вредата от алкохола
- Не на наркотиците
- Насилие /видове, превенция и оказване на помощ /
- Опасността от разпространението на различните религиозни секти и др.
5. Запознаване на учениците с училищния правилник и този в ученическото общежитие.
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6. Да се запознаят учениците с „Наредба за опазване на общинската собственост и
обществения ред“ на община Благоевград.
7. Насочване на учениците съобразно техните интереси към съответни дейности и
занимания.
8. Поддържане на добър ред в сградата на училището и ученическото общежитие и
опазване на средата около него.
9. Запознаване на учениците със Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и със съответните институции, функции и правомощия.
10. Представяне на презентации на тема: „Не на насилието”, „ Агресията сред нас“,
/изготвени от ученици от различни паралелки/.
11. Провеждане на конкурс на тема “Моето училище - място без цигарен дим, без дрога и
без алкохол” /рисунка, карикатура, мултимедийна презентация /.
12. Организиране и провеждане на анкета с ученици от всички класове на тема „Има ли
случаи на училищен тормоз в нашето училище.”
13. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците за
постигнатите от тях успехи.
14. Участие в мероприятия, свързани с деня на доброволчеството.
15. Комисията работи съвместно с Комисията за правата на детето за популяризиране на
националната телефонна линия за деца 116 111, интернет адреси, координати на
институции, към които засегнатите групи могат да се обърнат в случай на насилие.
Срок: постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на комисията
 МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ
1. Запознаване на родителите с различните дейности свързани с предпазване на учениците
от противообществени прояви
2. Обезпечаване на родителите на учениците проявили се с противообществени прояви с
правна и педогогическа информация.
3. Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или настойници на ученици
с рисково поведение.
4. Своевременно уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни
занятия.
5. Разяснителна дейност на родителите с цел установяване на контрол върху децата при
ползване на глобалната мрежа – сайтове, показващи агресия и насилие, порносайтове и
други.
Срок: постоянен
Отг. Пед. съветник и класни ръководители
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.

С

ДЪРЖАВНИ

И

ОБЩЕСТВЕНИ

ОРГАНИ

И

Координиране дейността на училищната комисия с:

- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/ към община Благоевград и обществени възпитатели.
- Отдел за закрила на детето
- Инспектири Детска педагогическа стая /ИДПС/
- Министерство на вътрешните работи /МВР/
- Районни управления на полицията / I и II РУП - Благоевград/
- Обществени организации
- Регионална здравна инспекция
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- Общински съвет по наркотични вещества
Срок: постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на комисията
 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1. Училищната комисия съдейства за включване на учениците с противообществени прояви
в инициативи, организирани от различни обществени организации като :
- Мероприятия на Общински съвет за наркотични вещества.
- Национален ученически празник „За хляба наш“.
- Ученически конкурс "Не на насилието".
14. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ОХРАНА НА ТРУДА И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСВИЯ
I. Задачи
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за опазване
живота и здравето на учениците.
2. Прецизиране конкретните особености на училището и авариите и бедствията, които могат
да възникнат в и около него.
3. Осигуряване знанията за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
4. Поддържане на постоянна връзка със съответните органи и подготовка на персонала в
училището за адекватни действия в случай на необходимост.
5. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно
отношение към въпросите за личната безопасност.
6. Придобиване на практически умения за оказване на първа помощ при бедствия и аварии.
II. Форми на работа
1. Теоретическо и практическо обучение на учениците.
2. Провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите.
3. Превантивна работа.
III. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на
Комисия по охрана на труда и защита при природни бедствия и други


Охрана на труда:

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на здравословна, безопасна и позитивна среда за
обучение, възпитание и труд от лицата, заемащи длъжността:
- осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ;
- учител, при обучение в кабинет /лаборатория/;
- учител по физическо възпитание и спорт;
- ръководител на часа по ФВС за организиране и провеждане на спортни дейности на открито;
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: Постоянен

2. Да се изготвят и предоставят на Директора за утвърждаване следните програми:
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2.1. За провеждане на начален инструктаж за осигуряване на здравословна и пожарна
безопасност /ПБ/ с учениците.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок:16.09.2020 г.

2.2. За Провеждане на начален инструктаж с педагогическите специалисти и
служителите.
Отг. ЗДУДСАСД

Срок:16.09.2020 г.

2.3. За провеждане на инструктаж на работното място по ЗБУТ и ПБ с учениците.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.

2.4. За провеждане на периодичен инструктаж по ЗБУТ и ПБ с учениците,
служителите и педагогическите специалисти.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок:16.09.2020 г.

2.5. За провеждане на инструктаж на работното място по ЗБУТи ПБ с ученици преди
започване курса на обучение в специализирани кабинети / лаборатория/.
Отг.: Преподавателите
по съответните
предмети

Срок: 16.09.2020 г.

2.6. За провеждане на периодичен инструктаж по ЗБУТ и
ваканциите и при зимни условия.
Отг.: ЗДУДСАСД

ПБ с учениците след
Срок: до 31.10.2020 г.

2.7. Инструкция за безопасни условия на работа и труд при провеждане на начален и
периодичен инструктаж на педагогическия персонал.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.

2.8. Инструкция за безопасна работа на помощния и обслужващия персонал в ПГИ
”Иван Илиев”, гр. Благоевград, при провеждане на основно почистване на материалната база и
след ремонтни дейности.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.

2.9. Инструкция за безопасност по време на строително-монтажни работи в ПГИ ”Иван
Илиев”, гр. Благоевград.
Отг.: ЗДУДСАСД
Срок: 16.09.2020 г.
3. Да се заведат и водят следните книги:
3.1. За начален инструктаж.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.

3.2. За периодичен инструктаж.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.
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3.3. За извънреден инструктаж.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2019 г.

3.4. Книга за регистриране на трудовите злополуки.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09.2020 г.

4.
Да се извършат инструктажите на учениците, педагогическите специалисти и
служителите по ЗБУТ и ПБ.
Отг.: ЗДУДСАСД, кл.р-ли и възпитатели

Срок: 16-27.09.2020 г.

5.
Да се изготвят и проведат инструкции с учениците за безопасна работа в учебните
кабинети, лаборатории и салони по физкултура и физкултурна площадка.
Отг.: Преподаватели
по съответните предмети

Срок: 16-27.09.2020 г.

6.
Да се запознаят учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите
с Правилника по осигуряване ЗБУВОТ в училището.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 16.09-27.09.2020 г.

7.
След приключване на учебни занятия учителите задължително да проверяват за
забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.
Отг.: Всички педагогически специалисти
8.

Срок: постоянен

Да се изготви план за работа при есенно-зимни условия.

Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. октомври 2020 г.

9.
Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на ремонтни
дейности от външни фирми и организации.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: постоянен

10. Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на служителите,
работниците и учeниците.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: постоянен

11. Да се актуализира програмата за първоначална оценка на риска.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 29.11.2020 г.

12. Да се проверява и описва в специална тетрадка изправността на осветителни тела,
контакти, ключове, ученически мебели, класни стаи (стени, подове, дограма, остъкляване),
коридори, стълбища и санитарни възли. Следи за отстраняване на нередностите.
Отг.: Домакин, ел. техник

Срок: постоянен
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13. Да се следи за поддържане хигиена на работното място (влажно почистване,
дезинфекция, проветряване, вентилация) и спазване на оптималните норми за отопление,
осветление и шум в сградата на училището.
Отг.: Мед. сестра

Срок: постоянен

14. Да се оказва контрол върху изпълнението на пропускателния режим в училището с
цел опазване на живота и здравето на учениците.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: постоянен

15. Да се организира и следи за бракуване и почистване на ненужен материал в
библиотеката и кабинетите.
Отг.: Домакин, библиотекарка

Срок: постоянен

16. Организиране на профилактични прегледи на всички учители и служители
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. 09. 2020 г.

17. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да
запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
Отг.: Класни ръководители

Срок: м.09.2020 г.

18. Класните ръководители да проведат беседа разговор за поведението на учениците като
участници в пътното движение.
Отг.: Класни ръководители

Срок: постоянен

19. С учениците от VIIІ-XII клас учителите в последния за деня час да провеждат ежедневно
"5-минутка" краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност
на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.
Отг.: Педагогическите специалисти


Срок: постоянен

Защита при бедствия:

1. Да се изготви и предложи за утвърждаване от Директора на училището график за
провеждане на обучението за защита при бедствия, аварии и катастрофи, който да е
неразделна част от темите за разпределение на часа на класа.
Отг.: ЗДУДСАСД
Срок: 20.09.2020 г.
2. Да се организира обучение в час на класа темите по гражданска защита при
бедствия, аварии и катастрофи съгласно разпределението на учебното време.
Отг.: Класни ръководители

Срок: съгласно графика

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

Срок: постоянен
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4. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време
и място съобразени с конкретните специфични условия на обучение.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: постоянен

5. Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на практическо
занятие по гражданска защита.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. април 2021 г.

6. 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 с участие на външен лектор от образованията на гражданска защита.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. април 2021 г.

7.
Да се изготви и утвърди от Директора училищен план за действие при бедствия,
аварии и катастрофи и с него да се запознаят всички учители, служители, помощен персонал и
ученици.
Отг.: ЗДУДСАСД
Срок: 15.10.2020 г.
.
8.
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.: Класни ръководители

Срок: постоянен

9.
Да се запознаят учениците с основните характеристики на вероятните производствени
аварии, природни и социални бедствия и пожари на територията на гр. Благоевград и
региона.
Отг.: Класни ръководители

Срок: съгласно графика

10. Формиране на 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 помощ.
Отг.: Класни ръководители


Срок: постоянен

Противопожарна охрана.

1. Да се актуализира училищната Инструкция за пожарна безопасност в училището и да
се утвърди от Директора на учебното заведение.
Отг.: ЗДУДСАСД
Срок: 27.09.2020 г.
2. С гореспоменатата Инструкция да се запознаят всички ученици и целия колектив.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 11.10.2020 г.

3. Да се назначи постоянно действаща пожаротехническа комисия в училището.
Отг.: Директор

Срок: 27.09.2020 г.
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4. Да се осигури поддръжката на наличното противопожарно оборудване в
централната сграда, физкултурния салон на училището и в общежитието.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 21.01.2020 г.

5. Да се изгради противопожарен щаб, като членовете му се обучат за действие с
наличните противопожарни уреди и съоръжения. Да се спазват и изпълняват разпорежданията
на РСПБЗН.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: 27.09.2020 г.

6. Да се извършва основна проверка на сградата и съоръженията в училището и
общежитието и да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: постоянен

7. Да се запознае целия педагогическия и непедагогическия състав и всички ученици с
изискванията за пожарна безопасност.
Отг.: ЗДУДСАСД и кл.р-ли

Срок: м. септември

8.
Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за
ПБ и изправността на противопожарните уреди.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок:

постоянен
9.

Планът за евакуация да се окачи на видно място в учебната сграда и в общежитието.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. септември 2020 г.

10.
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.: ЗДУДСАСД
11.

Срок: м. Октомври 2020 г. и м. април 2021 г.

Да се изнасят своевременно горимите отпадъци и смет.
Отг.: Пом. персонал

Срок: постоянен

12.
Със заповед на Директора да се определят местата за локално отопление през
отоплителния сезон след спиране на парното в следобедните часове и да се определят
отговорници за локалното отопление.
Отг.: ЗДУДСАСД

Срок: м. октомври 2020 г.

13. Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и
общежитието и да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.
Отг. Членовете на комисията

Срок: м.октомври 2020 г.
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14. Със заповед на Директора да се задължат всички преподаватели по информатика,
информационни технологии и професионална подготовка след приключване на учебните
часове да се изключват централно всички компютри в компютърните зали.
Отг.: Преподавателите
по информатика, ИТ и професионална подготовка

Срок: постоянен

15. Със заповед на Директора да се задължат всички преподаватели след приключване на
индивидуална работа на учители в учителската стая и кабинентите да изключват компютрите.
Отг.: Всички педагогически специалисти

Срок: постоянен


Безопасност на движението по пътищата
1.
Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на параграф
4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ДВ,бр.20/1999г.; изм. и
доп. бр.43/2002г.), Концепцията за обучението по БДП от 2003г. (в-к Аз-Буки бр.39/2003г.),
Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за
подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 946/22.12.2011
г.); Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия по
проблемите на БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
2.
При разработването на училищните учебни планове, да се има предвид и да се спазва
Заповед РД-09-773/19.09.2002 г. Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министерството на
образованието, която е в съответствие с измененията и допълненията в Закона на движението
по пътищата .
Срок: постоянен
Отг.: Директор
3.
Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените от МОН учебни програми,
модули и глобални теми за всеки клас.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители/
Педагогически специалисти
4.
Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронния дневник на
паралелките.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители/ Педагогическите спецалисти
5.

Запознаване с безопасните маршрути за движение на учениците от VIII-XII клас.

Срок: м. септември 2020 г.
Отг.: Класните ръководители
6.
Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с
безопасността на децата им чрез теми, разглеждани на родителските срещи.
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Срок: в началото на всеки учебен срок
Отг.: Класните ръководители
7.

Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
8.
Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез училищния
сайт на тематични информационни материали, предназначени за ученици, свързани с
възрастовите особености в поведението и реакциите им като пешеходци, пътници,
велосипедисти, скейтбордисти и пр.
Срок: постоянен
Отг: УКБДП
9.
В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците
ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както
и употреба на защитни средства при движение по пътищата.
Срок: в началото на учебната година
Отг.: Класните ръководители
10.
В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и провеждане на
инструктаж по БДП.
Срок: до 30.09.2020 г.
Отг.: Зам.-директор по УД и

класните ръководители

11.
Провеждане на 5-минутки в края на последния учебен час от педагогическите
специалисти за БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Педагогическите специалисти
12.
Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Срок: до 30.09.2020 г.
Отг.: Зам.- директор по УД и класните ръководители
13.
Да се осигурят учебните програми по Безопасност на движението за съответните
класове.
Срок: до 30.09.2020 г.
Отг.: Директор
14.

Обучение на педагогически специалисти по методика на преподаване на БДП.

Срок: постоянен
Отг.: Директор
15.
В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение
за обезопасяване района на училището.
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Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
16.
Със съдействието на органите на КАТ да се подготви информация за
пътнотранспортната обстановка в района и пътнотранспортните произшествия в района, и с
нея да се запознаят учениците в час на класа.
Срок: началото на І-ви срок и началото на ІІ-ри срок
Отг.: Председател на УКБДП
17.
Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи,
наблюдения и др./ да се провежда инструктаж, съгласно ЗБУТ в училище и се припомнят
правилата по БДП срещу подпис.
Срок: постоянен
Отг.: Зам.-директор по УД, класни ръководители, педагогически специалисти
18.
Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по
БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
19.
При възникване на ПТП с ученици, задължително се информира Началника на РУО в
срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг.: Зам.-директор по УД
20.
Отговорникът по поддръжка на връзките с КАТ да изисква от тях информация за пътно
транспортната обстановка и произшествия в района, за да се запознаят учениците с нея.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
21.

Да се осъществи контрол върху учебния процес по БДП.

Срок: постоянен
Отг.: Директор

15. УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ
I. Принципи, ценности, философия
1. Прилагане на цялостен училищен подход за противодействие на тормоза в училище.
2. Полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза.
3. Създаване на по-сигурна училищна среда.
4. Формиране на ценности, създаване на правила и процедури, които не допускат
прояви на насилие и тормоз в училище.
5. Системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и нагласи, които не
допускат насилие във взаимоотношенията.
6. Подобряване на физическата среда в училище (с фокус върху класните стаи), която
не съдържа предпоставка за изява на агресивно поведение и създава условия за формиране на
класа като общност.
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7. Работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния елемент между
учениците за сметка на екипната работа и споделяне на проблеми в общността на класа, както
и проектно-базирано обучение, включително изнесени дейности.
8. Следване на последователни стъпки за подкрепа и разбиране на последиците от
насилието и справяне с неприемливото поведение на учениците, които не наблягат на
наказанието.
II. Дейности на равнище училище.
1. Дейности по превенцията:
а) Актуализиране на състава на координационния съвет;
б) Изготвяне на план за съответната година за противодействие на училищния тормоз;
в) Създаване на единни училищни правила.
г) Оценка на проблема;
2. Дейности по интервенцията:
а) Водене на училищен дневник със случаи на тормоз и управление на информацията;
б) Процедура за откриване и работа по случай;
в) Насочване на случаи към външни служби;
III. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между
учениците в училище за учебната 2020/ 2021 г.
I.

На ниво клас:

1.Запознаване на учениците с формите на насилие и с Механизма за противодействие на
училищния тормоз между децата и учениците в училище.
Отг.: Класни ръководители
Срок: до 30 Септември 2020 г.
2.Изработване и актуализиране на общи правила на поведение, договаряне на процедура, в
случай на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в класната стая.
Отг.: Класни ръководители
Срок: м. Септември 2020 г.
3.Провеждане на изследване под формата на анонимен въпросник, който ученици
попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват специфичните
характеристики на тормоза.
Отг. Класни ръководители
Срок: м. Октомври 2020 г.
4. Извършване на оценката на тормоза между учениците в училището се извършва в началото
и края на учебната година от класните ръководители посредством Приложение 3 към
Механизма.
Отг.: Класни ръководители
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Срок: до 15.10.2020 г. и към края на учебната година – месец май-юни след приключване на
учебния процес за съответния образователен етап.
5. Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа - дискусии, решаване на казуси,
ролеви игри, споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка на проблема. Основните теми
могат да бъдат:
- Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да докладваме за случаи на
тормоз?
- Какви са преживяванията на извършителя, последователите, потърпевшия и наблюдателите?
(някои видове поведение като присмиването може да изглеждат като игра или шега, но
обиждат и водят до негативни емоции у този, към когото са насочени и до това той да се
чувства унизен или заплашен).
- Как се чувстваме, когато видим прояви на тормоз и какво правим? Какво можем и искаме да
направим? Кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да приемем? Как
можем да ги прилагаме?
Отг.: Класни ръководители
Срок: до края на м. Ноември 2020 г.
II. На ниво училище:
1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с
Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
Отг.: Училищен координационен съвет
Срок: м. Септември 2020 г.
2.Обсъждане и изготвяне на дейности, включително разписани ясни отговорности, за
реагиране при всяка проява на тормоз и насилие, като част от Годишния план на ПГИ „Иван
Илиев“.
Отг.: Училищен координационен съвет
Срок: м. Септември 2020 г.
3. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите
на тормоз, изготвени от координационния съвет и заложени в Правилника за дейността на
училището.
Отг.: Училищен координационен съвет чрез Ученически съвет на ПГИ
Срок: м. Септември 2020 г.
4. Провеждане на изследване под формата на анонимен въпростник, който ученици
попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват специфичните
характеристики на тормоза.
Отг. Педагогически съветник
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Срок: м. Октомври 2020 г.
5.Обобщаване на всички предложения за правила на поведение, направени от класовете и
формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат част от училищната
политика.
Отг.: Педагогически съветник
Срок: до 15 февруари 2021 г.
5.Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на изследването се извършва от
координационния съвет изследването от координационния съвет.
Отг.: Педагогически съветник
Срок: до 15 февруари 2021 г. и към края на учебната година – месеци май и юни след
приключване на учебния процес за съответния образователен етап
6. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъждане на
необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.
Отг.: Училищен координационен съвет
Срок: до края на м. Февруари 2021 г.
7. Изработване и разпространение на информационни материали за дейността на УКС,
свързани с:
- превенция на тормоза;
- правата и задълженията на децата.
Отг.: Училищен координационен съвет чрез Ученически съвет на ПГИ
Срок: до края на м. Февруари 2021 г.
8. Прилагане на индивидуални и групови обучения за развитие на личностните и социалните
умения на учениците по заявка на класен ръководител или при конкретен случай.
Отг. Педагогически съветник
Срок: Постоянен
9.Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката
на проблема.
Отг. Училищен координационен съвет
Срок: м. Април 2021 г.
10. Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет до директора на
училището.
Отг. Училищен координационен съвет
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Срок: м. Юни 2021 г.
III. На ниво родители:
1.Запознаване на родителите на новопостъпилите ученици с Механизма на противодействие
на тормоза в училище на тематична родителска среща и обсъждане на начините, по които те
могат да се ангажират в противодействието на тормоза в училище.
Отг.: Класни ръководители
Срок: м. Октомври - Ноември 2020 г.
2.Обсъждане и приобщаване на родителите към дейностите по изпълнение на Механизма на
противодействие на тормоза в училище на тематична родителска среща и обсъждане на
начините, по които те могат да се ангажират в противодействието на тормоза в училище.
Отг.: Класни ръководители
Срок: м. Октомври 2020 г.
3.Привличане на родителите в реализирането на училищни инициативи, свързани с
превенцията на насилието и тормоза в училище.
Отг.: Класни ръководители
Срок: постоянен
4.Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за децата
и семействата.
Отг.: Педагогически съветник
Срок: постоянен
IV. Регистриране на ситуации на тормоз:
1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на
училището от учителя или служителя, който я е наблюдавал, за да може да се проследи
развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. Регистърът
съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са участниците и какви
мерки са били предприети. Този регистър трябва да се съхранява при педагогическия
съветник.
1.1. Дневникът има за цел да подпомогне процеса на координация и комуникация в училище
във връзка с осъществяването на цялостна училищна политика за противодействие на
училищния тормоз.
1.2. В дневника се документират ситуациите, съответстващи на Класификацията на нивата и
формите на тормоз и предприемане на съответните действия (виж табл.1 от Механизъм за
противодействие на училищния тормоз), които изискват намесата на координационния съвет.
1.3. Всяка описана в дневника ситуация, съдържа следната информация: дата; какво се е
случило - кратко описание на случая, кога се е случило, кои са участниците; кой служител е
регистрирал ситуацията - име и подпис; какво е предприето като действия (намеса,
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превенция); кои отговорни участници са информирани (институции, органи, родители), как е
приключила ситуацията или на какъв етап е и какво предстои.
1.4. Координационният екип анализира ситуацията и определя необходимостта от
индивидуална работа по случай с ученик, чиято координация се осъществява от
педагогическия съветник.
1.5. Дневникът за описване на ситуации на тормоз и съпътстващата документация по случаите
се съхранява при педагогическия съветник.
Отг.: Педагогически и непедагогически персонал
Срок: Постоянен
2. От страна на училището всеки един професионалист, работещ в системата на
образованието, може да подаде сигнал към отдел „Закрила на детето” по местоживеене на
детето. Това може да бъде директор, учител, педагогически съветник, училищен психолог,
възпитател, хигиенист и т.н. Сигналът може да бъде подаден от името на училището, на
Координационния съвет, като се описва цялата събрана информация по случая. По този начин
се действа институционално и се подкрепя учителят, който е установил тормоза и риска за
детето.
В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в училище може да проведе
консултация като се свърже с Националната телефонна линия за деца и разговаря с експерт на
телефон 116 111.
Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете се
нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане",
Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи“.
Отг.: Педагогически и непедагогически персонал
Срок: Постоянен

16. САМООЦЕНЯВАНЕ
І. Цели на предстоящото самооценяване
1.

Да се получи отговор на въпроса “КЪДЕ СМЕ НИЕ?” - да има налице ясна обща
представа за всички дейности;

2.

Да се идентифицират добрите практики, да се разшири обхвата им и да се насърчи
споделянето им в колектива и извън него;

3.

Да се подобри екипната работа в колектива;

4.

Да се установят рисковете по отношение на качеството на професионалното образование
и обучение и да се набележат мерки за преодоляването им;

5.

Да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение;

6.

Да се оптимизира системата от ресурси с цел повишаване ефективността й;
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7.

Да се създаде убеждение, че управлението на качеството е инструмент за ефективност;

8.

Да се мотивира колектива за качествено образование и обучение, отговарящо на нуждите
и способностите на учениците, което насърчава и подкрепя всяка личност в нейния
стремеж към творчество и професионално развитие.
II.

№ по
ред
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.

План-график на дейностите по самооценяването

Дейност
Актуализиране на бланки на доказателствени
материали по посочените области и критерии;
процедури за самооценяване

Инструментариум

Срок

Отговорни лица

чек-листи,
справки, анкети и
др., в т.ч. в
електронна форма

20.10.2020 г.

Ек. Бонева Дамянова, Ил.
Вълчев,
Ил. Янкова,
Н. Антипешева
Комисията
Ил. Янкова
А. Величкова Цонева
Д. Карабельова
Л. Ласкова
Ил. Вълчев
Н. Станкова
Г. Гошева
Г. Гошева
Д. Карабельова
Д. Карабельова
Г. Гошева
Н. Антипешева
Н. Станкова
Г. Гошева
Ил. Вълчев
Ил. Вълчев
Д. Карабельова
А. Величкова Цонева
Г. Гошева
Ил. Янкова
Ил. Янкова
Н. Станкова
Н. Станкова
Н. Антипешева
Н. Антипешева
Д. Карабельова
Г. Гошева
Ил. Вълчев
Д. Карабельова
Ил. Вълчев
Д. Карабельова
Г. Гошева
Г. Гошева
Л. Ласкова
Д. Карабельова
Л. Ласкова
Ил. Вълчев
Д. Карабельова
Н. Антипешева

Осъществяване на същинското самооценяване, в т.ч.:
Самооценяване по критерий 1.1.1
чек-лист, анкета
Самооценяване по критерий 1.1.2
чек-лист, анкета

30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.

Самооценяване по критерий 1.1.3
Самооценяване по критерий 1.1.4
Самооценяване по критерий 1.1.5
Самооценяване по критерий 1.1.6
Самооценяване по критерий 1.1.7
Самооценяване по критерий 1.1.8
Самооценяване по критерий 1.2.1
Самооценяване по критерий 1.2.2
Самооценяване по критерий 1.2.3
Самооценяване по критерий 1.2.4
Самооценяване по критерий 1.3.1
Самооценяване по критерий 1.3.2
Самооценяване по критерий 1.3.3.
Самооценяване по критерий 1.3.4.
Самооценяване по критерий 1.3.5
Самооценяване по критерий 1.3.6

чек-лист
чек-лист
чек-лист
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист
чек-лист
чек-лист
чек-лист, анкета
чек-лист
чек-лист, анкета
чек-лист, справка
чек-лист
чек-лист, справка
чек-лист, справка

30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
31.03.2021 г.
31.03.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021г.
31.03.2021 г.
31.03.2021 г.
31.03.2021 г.
30.06.2021 г.
31.03.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021г.

Самооценяване по критерий 1.3.7.
Самооценяване по критерий 1.3.8.
Самооценяване по критерий 1.3.9.
Самооценяване по критерий 2.1.1
Самооценяване по критерий 2.1.2
Самооценяване по критерий 2.1.3
Самооценяване по критерий 2.1.4
Самооценяване по критерий 2.1.5
Самооценяване по критерий 2.1.6
Самооценяване по критерий 2.1.7
Самооценяване по критерий 2.1.8.
Самооценяване по критерий 2.1.9.
Самооценяване по критерий 2.1.10
Самооценяване по критерий 2.1.11.
Самооценяване по критерий 2.1.12
Самооценяване по критерий 2.1.13.
Самооценяване по критерий 2.1.14.
Самооценяване по критерий 2.1.15.
Самооценяване по критерий 2.2.1
Самооценяване по критерий 2.2.2
Самооценяване по критерий 2.2.3

чек-лист, анкети
чек-лист, анкета
чек-лист, анкета
чек-лист, анкети
чек-лист, анкети
чек-лист, анкети
чек-лист, анкети
чек-лист, анкети
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, справка
чек-лист, анкета
чек-лист, справка
чек-лист
чек-лист, справка
чек-лист, справка

30.06.2021 г.
30.06.2021г.
30.04.2021г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
30.10.2020 г.
30.06.2021 г.
30.06.2021 г.
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3.
4.

Изготвяне
на
доклад
за
проведеното
самооценяване
Задаване на приоритети и цели за следващото
самооценяване

доклад

31.08.2021 г.

Комисията

31.08.2021 г.

Комисията

Изготвили: Комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището:
Янка Стоянова – председател
Членове:
1. Антоанета Величкова - Цонева
2. Нина Стоицова
3. Екатерина Бонева – Дамянова
4. Председателите на методическите обединения:
Езици – Десислава Кирякова
Природни науки – Антоанета Величкова - Цонева
Обществени науки и физическо възпитание и спорт – Янка Стоянова
Икономисти – Невена Антипешева
Счетоводители – Наташа Манова
Класни ръководители - Б. Дончева
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