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1. SWOT- Анализ и оценка на състоянието на дейността на училището. 

ПГХХТ е училище с добри възможности за развитие и професионална подготовка на учениците. Гимназията има дългогодишни 

традиции и резултати в nрофесионалната и образователна дейност, съобразени с динамичното социално-икономическо развитие на община 

Пазарджик и региона. При анализа на условията в училището към момента се констатира, че върху образователния процес и учебно

производствената дейност влияят фактори от комплексен характер, взаимосвързани помежду си. Те могат да бъдат разгледани в няколко 

основни направления: 

1. Ученици по професионални направления. 

2. Образователен процес и учебно-производствена дейност - планиране, организация, осъществяване и резултати. 

3. Структура и състав на преподавателския екип - научна, педагогическа и методическа квалификация. 

4. Материално-техническа база - състояние и ефективност при използването й. 

5. Финансиране, самофинансиране, структура и състав на административно-техническия и помощно-обслужващ персонал. 

Силни страни 

- ПГХХТ притежава солиден сграден фонд, обзаведени учебни стаи, спортен салон и училищен двор; 

- квалифициран учителски състав; 

- добра реализация на учениците; 

- учащите имат възможността да получат освен диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация - 11 

и III степен; 

- актуални специалности, ориентирани към пазара на труда; 

- партньорство и сътрудничество с фирми и институции; 

- наличие на съвременна техника и компютърни кабинети; 

- разширена Intemet мрежа; 
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- удобни мобилни връзки с екипа на гимназията; 

- библиотека с добър библиотечен фонд; 

- работа по проекти; 

-умения за планиране; 

- богат годишен календар и спортни прояви; 

- изяви на учениците по интереси; 

Слаби страни 

- поради демографските промени намалява приема след завършен 7 клас; 

- ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех; 

- недостатъчна мотивация на учениците; 

- намалява процентът на заинтересованите и активни родители; 

- напускане на ученици, навършили 16 години, поради социални причини и заминаване в чужбина; 

- ограничено финансово осигуряване; 

Рискове 

- ниска степен на раждаемост; 

- ограничен интерес на външните потребители от квалифицирана работна ръка; 

- наличие на безработица и икономическа несигурност; 

- постоянен ръст на миграция; 

- обедняване на населението; 

Възможности /Дейности за преодоляване на рисковете/ 

-анализ на демографската перспектива на община Пазарджик в период 3-5 години; 
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- предслояване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и превръщанетой в първостепенна задача; 

- изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците; 

- повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите; 

- разширяване на партньорствата с производствени фирми и други стабилни икономически субекти в общината и региона; 

- осъвременяване на материално-техническата база по специалности и професиии; 

- прилагане на иновативни позитивни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите; 

-обогатяване на извънкласната и спортната самодейност; 

- създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информацинно-комуникативни технологии; 

11. Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ПГХХТ- Пазарджик. 

1. Мисия на училището. 

Мисията на ПГХХТ е да осигурява съвременна, модерна и професионална подготовка на високо квалифицирани, конкурентноспособни, 

търсени кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика. 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на 

европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация. 

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членова на 

обществото. То запазва и развива таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да 

израства като самостоятелна, мислеща и социално-отговорна личност. 
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2. Визия на училището. 

Утвърждава ПГХХТ като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваваща се материална база, със съвременни технологии 

и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на 

потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагогическите 

специалисти и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките 

ценности. 

3. Стратегически цели на училището. 

Повишаване авторитета на ПГХХТ - Пазарджик чрез изградена единна и ефективна система за управление на, която да осигури високо 

качество на образованието и да повиши авторитета на образователната институция като я направи търсена и конкуретноспособна. 

Стратегическата цел на ПГХХТ - Пазарджик е ориентирана към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. 

Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското професионално образование. Приоритет е 

необходимостта от ефективно прилагане на нови образователни иновации, в полза на професионалното образование . На преден план се 

извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно- нравствено, физическо и професионално развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на опреативните цели. 

Формиране в учениците на принадлежност към професията. 

Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от 

подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона. 

4. Приоритети в дейността на училището. 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка. 
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2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение. 

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващатавдзискателност на родителите. 

5. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и СОП. 

6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи. 

7. Обучение по суrестопедичната система, 

8. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за 

осмисляне на свободното време. 

9. Развитие и подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

10. Участие в национални програми и проекти . 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИР АПЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

.N'!! Дейности Отговороше С кого се реализира Срок 

1 2 3 4 5 

1 дЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГ АПЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОВП 

1 Подготовка на учениците за усnешно nолагане на ДЗИ и изпитите по теория и практика на 

специалността. учители ученици постоянен 

Усъвършенстване системата за мотивация на учениците за качествено и трайно усвояване на 

учебното съдържание, като за целта: 
класни • При nостъпване учениците да се заnознаят с учебния план на избраната от тях 

15.09 
nрофесия, условията за диnломиране, възможностите за реализация и развитие чрез 

ръководители 
ученици 

2 
избраната професия. 

• Единни критерии за оценка на знанията на учениците по съответните дисциnлини, 

съобразени с ДОС за оценява1-1е на резултатите от обучението на учениците по чл.22, учители ученици nостоянен 

ал.2, т.9 от ЗПУО 

• Оказване на индивидуална помощ на учениците, съобразно сnецифичните им 

nотребности и изработване за целта график за консултации . 
учители nостоянен 

ученици 

• Избор на училищна комисия по превенция на напускане на ученици от училище. 
директор 

учители 14.09 

• Избор на училищна комисия за nревенция и борба с nротивообществените прояви. директор учители 14.09. 

3 • Избор на комисия за изработване на мерки за езиково и nисмено ограмотяване на 

учениците. ЕЕПОУ 14.09 
директор 

• Избор на комисия по самооценка 
09.09. директор 

учители 

4 • Участие на учениците в олимnиади, състезания , конкурси и извънкласни дейности. 
учители ученици по график 

п. АЛМИПИСТР А ТИВНА дЕИНОСТ 

1 • Сnазване на ЗПУО. 
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Изготвяне на правилници - за дейността на училището, по ЗБУТ , 
вътрешни правила за РЗ , разработване на необходимите нови инструкции Педагогически 

поЗБУТ и други вътрешни нормативни актове. директор специалисти, До 15.09. 
непедагогически 

персонал и ученици 

2 комисия 
Педагогически 14.09. 

Изготвяне на седмично разписание на часовете. специалисти 

3 
ЗДУД Педагогически 

20.09. 
Изготвяне на график за консултации на учениците и РЗУД. специалисти 

4 Изготвяне на училищни учебни планове по професии и на Образец N!! 1 за учебната директор, ЗДУД комисии 09.09. 
2016/2017 година и приемането им от Педа.'огическия съвет. 

ЕККГСКСЗНЖ класни 

Изготвяне на годишни разпределения по предмети и планове на класните ръководители. Педагогически ръководител и, 

5 специалисти и учители До 20.09. 
класни 

ръководители 

Разработване на график за провеждане на държавни изпити по практика за придобиване 
ЗДУД 

ученици 
30.09. 

степен на професионална квалификация през сесиите на учебната 2016/2017 г. 
Избор на група по условия на труд. 

Избор на постоянни комисии и екипи: 

- Етична комисия 

- Комисия по ЗБУТ пе 

- Комисия по ПП 

6 
- Комисия по самооценка на ПО 

- Комисия по БIПIМН 

- Екип за превенция на ранното напускане на училище директор 14.09 
- Екип за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от 

уязвими групи и личностно развитие 

- Екип по езиково и писмено ограмотяване на учениците 

- Екип по ключови компетентности в общообразователната подготовка 

- Екип по ключови компетентности в професионалната подготовка 

- Екип по ключови компетентности в гражданската, социалната, културната сфери и 

здравословен начин на живот 
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Запознаване с програмите и планове и nравилниците за дейностrа на комисиите и екипите: 

• Етичен кодекс на общността; 

• Правилник за безопасни условия на възnита1iие, обучение и План за действие nри 

бедствия и аварии; пе 

• План no противоnожарна охрана; 

• Доклад no самооценка на ПО и мерки за nовишаваJiе качеството на образованието; 

• ПлаJ-1 за работата на училищната комисия за nревенция на nротивообществените прояви 

на учениците 
комисии 14.09 • Програма за превенция на ранното напускане на училище 

• Програма за nредоставяне на равни възможности и за nриобщаване на децата и 

учениците от уязвими груnи 

• План за работа на екиnа no езиково и nисмено ограмотяване на учениците 

• IlлaJi за работа на екиnа no ключови комnетентности в общообразователната nодготовка 

• План за работа на екипа no no ключови комnетентности в nрофесионалната nодготовка 

• План за работа на екиnа no no ключови комnетентности в гражданската, социалната, 
културната сфери и здравословен начин на живот 

7 Изготвяне на график за контролни и класни работи. ЗДУД nедагогически 30.09. 
сnециалисти 

• Сключване на договори с фирми за nровеждане на учебна и nроизnодетвена nрактика. директор, уnравители 
04.1 0. 8 

Осигуряване на кабинети за провеждане на учебна nрактика като семинарни занятия . ЗДУД на фирми • 
9 

Приемане на годишния план на училището. 
директор До 15.09. 

пе 

Избор на модули за допълнителен час no ФВС и nодаване на заявления 8 и 9 кл .. директор класни 

10 комисия ръководители До 20.09. 
поФВС 

Подаване на документи от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от занятията no ФВС на ученици. класни 

11 ръководители, ученици До 25.09. 
учители по ФВС 

директор, ЗДУД 

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. Попълване на ЗАС, 

12 книгата на nодлежащите на задължително обучение . класни ученици До 25.09. 
ръководители 
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13 Изготвяне на график за дежурство на учителите. ЗДУД nедагогически До 20.09. 
сnециалисти 

ш. 
ОПТИМИЗИРАНЕ ОРГ АНИЗАПИЯТ А НА УЧЕБНИЯ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОПЕС 

1 
Изработване на график за nровеждане на учебни практики в базови фирми. 

ЗДУД 
nедагогически 

До 25.09. 
специалисти 

Проект за план nрием за следващата учебна година. Актуализиране на nрофилирането на 

училището,nредложения за изменения в номенклатурата от специалности(професии) чрез 
Декември-

2 nодробен анализ на nазара на труда.Изготвяне на заявки до РУО Пазарджик за държавен nрием директор, nедагогически 

по професии за учебната 2016/2017 година. пе специалисти, комисии, 
януари 

ученици 

3 
Оценка на професионалната nодготовка на учениците свързана с индивидуалното и групово 

Екиn по ККПП 24.01 . 
обучение, nровеждане на производствена и изведена nрактика. пе 

Анализ на целесъобразността на седмичното разnисание и разработване на ново в началото на всеки 

4 всеки срок. ЗДУД nедагогически учебен 
сnециалисти срок 

5 
Планиране на дейността на всеки учител по съответния учебен nредмет ползвайки nедагогически nрез учебната 

досегашния си оnит и наблюдение. ЗДУД сnециалисти година 

Среща на завършващите ученици и родителите им за nредстоящите ДЗИ и ДИ за СПК. директор, nедагогически 

6 ЗДУД, специалисти, родители м.ноември 

Кл. Р-ли 

Запознаване на учениците с националните изnитни програми за ДЗИ и nрограми по теория на ученици 

специалността и заданията за квалификационни изnити по практика за II и 111 СПК. ЗДУД, 

7 учители по 01.12. 
сnециални 

nредмети 

Актуализиране на списъка на учениците, получаващи стипендия за 1 и 
класни касиер, 

Iи 
8 

заП срок. 
ръководители, счетоводител 

11 срок 
комисия, пе 

Събиране на заявления за полагане на квалификационен 
ЗДУД,, ЗАС 

9 класни по график 
изпит по практика за П и Ш СПК. 

ръководители 
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10 Осигуряване на условия за провеждане на производствените nрактики . Директор, ЗДУ Д, фирми 30.04. 

11 Определяне на груnите ЗИП за учебната 20 1 7/20 18 г. 
ЗДУ Д, класни 

16.06. 
ръководители учители 

12 
Обявяване на вариантите за организация на ОВП, разпределения, часовете от учебния nлан и 

директор 16.06. 
учителите, които ще nреподават ЗИП nрез2017/18 г. комисии 

13 
Изготвяне на заявка за задължителна учебна документация за директор, ЗАС 
учебната 2017118 г. ЗАС 

м.януари 

IV. КАдРОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПА УЧЕБНИЯ ПРОПЕС 
1 Определяне нуждите от педагогически специалисти по ценз, специалност и класификация. директор комисии 12.09. 

Извършване на ежегоден анализ на работата на nедагогически специалисти и достигнатите комисии 
през учебната 

2 резултати 
директор, 

от учениците. 
ЗДУД година 

3 Организиране на различни форми на квалификация- обща, индивидуална, nлатена, безплатна. директор 
МОН,РИО, през учебната 

I-rnOKCO и др. година 

4 
Разработване на варнантно натоварване на преподавателския екип . Анализ на вътрешно- директор, през учебната 
у_чилищната му сnециализация. ЗДУД работна комисия година 

Актуализиране на длъжностните характеристики на учителите с конкретните условия в 
директор, 

5 главен комисия, ЗАС 
училище. 30.09. 

счетоводител 

v. ОПРЕдЕЛЯНЕ ПА СТРАТЕГИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА МТБ 

1 
Анализ и оценка на състоянието на базата от гледна точка на идеите и целите за развитие на 

ръководство 10.10. 
училището. комисия 

2 Определяне приоритетите за усъвършенстване, развитие и модернизиране на МТБ. ръководство комисия 10.10. 

3 
Обогатяване и разширяване фонда на библиотеката чрез дарения, спонсори и закупуване на комисия 

специализирана литература. 
директор постоянен 

VI. ЕТАППО ИЗГРАЖЛАНЕ. МОДЕРНИЗИРАНЕ И УСЪВЪРШЕПСТВАПЕ НА МТБ 

1 Подобряване на спортната база. 
ръководство, 

фирми 
При проектно 

предложение 

2 Облагородяване на свободните площи. 
ръководство, персонал 

постоянен 

3 Разработване на проект за лаборатория. 
ръководство, педагогически При проектно 

специалисти предложение 



( ( 

4 
Укреnване на сградата след наnравено обследване. 

съвместно с При 

мон финансиране 

vn. ЧЕСТВАНЕ НА ПР АЗНИIIИ И УЧИЛИШНИ ТЪРЖЕСТВА 
ръководство, Училищна общност, 

1 Тържествено откриване на учебната година. педагогически гости 15.09. 
специалисти 

2 Ден на независимостта- национален празник. 
ръководство, 22.09. 
учители ученици 

ръководство, педагогически 

3 Ден за борба с трафика на хора педагогически специалисти, 18.10 
специалисти, пе ученици 

учители по nедагогически 

4 Празник на Народните будители. история и специалисти, 01 .11. 
цивилизация ученици 

педагогически ученици 

5 Ден на толерантността специалисти, 16.11. 
ученици 

педагогически педагогически 

6 Ден за борбата с Х ИВ и СПИН специалисти, специалисти, 01.12. 
ученици ученици 

класни 
педагогически 

7 Коледни празници. специалисти, 23.12. 
ръководители 

ученици 

Ученици, учител11 учители, 

8 14 февруари класни 14.02. 
ръководители 

класни 

ръководители, педагогически 

9 Годишнина от смъртта на В. Левски. учители по специалисти, ученици 19.02. 
история и 

цивилизация 

класни ученици 

10 Ден на розовата фланелка 
ръководители, 23.02. 
учители по 

история и 
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цивилизация, пе 

учители, nедагогически 

11 Баба Марта класни специалисти, ученици 01 .ОЗ. 
ръководители 

12 3 март - Национален празник. класни педагогически 
02.03 

ръководители специалисти, ученици 

учители, педагогически 
м. май 13 Великден. класни специалисти, ученици 

ръководители 

14 50 години шххт 
ръководство, 

учители 

Училищна общност 
20.04. 

ръководство, Училищна общност 

15 Ден на Българската просвета и култура. 
учители 

24.05. 
по БЕЛ 

и история 

16 Ден на Земята. 
ръководство, Училищна общност 

22.04. 
_учители 

ръководство, педагогически по 

17 Спортни празници. учители специалисти, ученици спортен 

поФВС календар 

18 Седмица на четенето 
учители ученици По график от 

по БЕЛ мон 

19 Изпращане на абитуриентите- бал. 
педагогически м. май 

директор 
специалисти, ученици 

Денят на Ботев и геройски загиналите за свободата на България-
учители, педагогически 

20 
2 юни. 

класни специалисти, ученици 02.06 
ръководители 

21 Тържествено връчване на дипломите и свидетелствата за ПК на зрелостниците. _ръководство Педагог.спец., ученици До 30.06. 

VIП. 
СЪЗЛАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РЪКОВОЛСТВО И ВЪ ТРЕШНО УЧИЛИШЕН КОНТРОЛ 
С ОРГАНИТЕ И ЗВЕНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1 
Информация и обратна връзка с МОН, РУО, родители, общество, представители на бизнеса, през учебната 
синдикати и др. ръководството експерти година 

Ръководство и контрол: цялостно ръководство по прилагане на ЗПУО и изпълнение на през учебната 

2 настоящия план, плана за квалификационната дейност,вътрешно училищен контрол, контрол година 

върху административно столанската дейност, документация, контрол върху ОВП, оптимизиране 
ръководството 
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Годишният план е приет на заседание 11а ПС с Протокол N!! 11 1 14.09.20 17г. 



Месец 

IX. 
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Те.ми и граФик на заседанията наПСза vчебната 201712018 година 
Разпределения по месеци 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Теми 

Приемане на стратегия за развитие на училището с план за действие и финансиране 2016-2020 
Правилник за дейността на училището за 2017-2018 
Приемане на формите на обучение 

Приемане на годишния план за дейността на училишето и план за работата на ПС 

Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието 

Приемане на програма за ранното напускане на училище 

Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и 

учениците от уязвимите групи 

8. Разкриване на занимания по интереси- участие в "Твоят час" 

9. Избиране на спортни дейности по определените по чл.92 ал. 1 от ЗПУО 
1 О. Приемане на преподавателската заетост на учителите 
1 1. Определяне на групите по ЗИП 
12. Приемане на дневен режим на училището 
13. Приемане на датите - неучебни ДНИ - 20 април, Празник на пrххт. 
14. Избор на постоянни комисии и екиnи 

- Избор на група по условия на труд. 

- Избор на nостоянни комисии и екипи: 

- Етична комисия 

- Комисия по ЗБУТ 

Комисия по ПП 

Комисия по самооценка на ПО 

Комисия по БППМН 

Екиn за превенция на ранното наnускане на училище 

Екип за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими 

групи и личностно развитие 

Екип по езиково и писмено ограмотяване на учениците 

Екип по ключови компетентности в обшообразователната nодготовка 

Екип по ключови компетентности в nрофесионалната nодготовка 

Екип по ключови компетентности в гражданската, социалната, културната сфери и 

здравословен начин на живот 

Отговорник 

Директор, 

ЗДУД 

Срок 

От 01.09. 17г. 

До 20.09.1 7 г. 
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15. Приемане на програмите и планове и лравилниците за дейностrа на комисиите и екиnите: 
- Етичен кодекс на общността; 

- Правилник за безоnасни условия на възпитание, обучение и План за действие nри бедствия 

и аварии; 

- План no nротивоnожарна охрана; 
- Доклад no самооценка на ПО и мерки за повишаване ка•1еството на образованието; 

- План за работата на училищната комисия за nревенция на противообществените проявl' 

на учениците 

- Програма за превенция на ранното напускане на у•1илище 

- Програма за предоставяне на равни възможности и за nриобщаване на децата и ученицип 

от уязвими групи 

- План за работа на екипа по езиково и писмено ограмотяване на учениците 

16. Текущи задачи. 
1. Актуализиране и приемане на училищни Правилници и планове: 
3. Запознаване с плановете за дейността на Екилите ло ключови компетентности: Директор, От 15.09.17 г. 

• План за работа на екипа по ключови компетентности в общообразователната подготовка ЗДУД До 20.09.1 7г. 

• План за работа на екипа по ключови компетентности в професионалната подготовка 

• План за работа на екипа по ключови компетентности в гражданската, социалната, културната 

сфери и здравословен начин на живот 

5. Приемане на план- програма при заместване на отсъстващ учител не по специал ностrа за учебната 

2017/2018 година. 
6. Текущи задачи. 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на пе. 

х. 2. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен nроцес през зимата. От 01.10.17 г. 
3. Информация за здравословното състояние на учениците от мед. лице. Директор, До 15.10.17 г. 
4. Определяне на стипендиите на учениците за първия учебен срок. ЗДУД 

5. Текущи задачи. 
Xl. 1. План- прием за учебната 2018/2019 година. Директор От О 1. 1 1 .1 7 г. 

2.Текущи задачи. До 15.11.1 7г. 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на пе. 
2. Разглеждане на нарушенията на училищния Правилник и на Правилника 
за вътрешния трудов ред в училище. Директор, От 01 .12.1 7 г. 

Xll. 3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на учениците. ЗДУД До 15.1 2.1 7 г. 

4. Обсъждане на мерки за задържане на ученици в училище, които не посещават редовно учебните 

занятия. 

5. Разглеждане на възможности за организиране на екскурзии с учебна цел . 

6. Текущи задачи. 

3 
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IV. 

v. 

Vl. 

Vll. 

с ( 
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1. Опреде.ляне на реда за приключnане на първия учебен срок на неоформените сро•1 ни оценки на 

учениците. 

2.0пределяне на начина за прием на ученици при спазване на нормативните актове. 
3. Текущи задачи. 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на пе. 

2. Отчет на резултатите от ОВР през 1 учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методични 
обединения. 

3. Доклад на директора за резултатите от контролната дей ност през 1 учебен срок . 
4. Актуализиране списъка за стиnендии за 11 учебен срок. 
5. Анализ на противообществените nрояви на обучаващите се ученици в училището. 
6. Текущи задач и. 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

"Иновативно обучение в мултикултурна среда". 

,,Сnравяне с предизвикателството на nрофесионалното образование". 

1. Отчет на директора за изnъл нение решенията на пе. 

2. Информация за готовността за nровеждане на ДЗИ на учениците в самостоятелна и дневна форма на 
обучение. 

3. Информация за трудно успяващите ученици. 
4. Подготовка на Празника на училището. 
5. Текущи задачи. 
1. Отчет на директора за изnълнение решенията на ПС. 
2. Приключване на учебната година за учениците от Xll клас и оnределяне на nоправителната сесия за 
завършващите Xll клас. 
3. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и изявени учители по случай 
24май. 

4. Текущи задачи. 
1. Отчет на директора за изnълнение решенията на ПС. 
2. Обсъждане на задачите за подготовка на уч илището за план- nриема на ученици за учебната 

2018/20 19 година. 
3. Текущи задачи . 

1. Отчет на резултатите от ОВП nрез учебната година и изпълнение на годишния план на училището. 
2. Отчет на дейността на училищните ком исии и методически обединения. 
3. Планиране на задачите за nодготовка на училището за новата учебна година. 

4. Проект на Образец 1. 
5. Текущи задачи . 

От 0 1 .01.18г. 

Директор, До 15 .01.18г. 

ЗДУД 

От 0 1.02.18 г. 
Директор, До 15.02.18 г. 

ЗДУД 

Директор, От 01.03.18 г. 
ЗДУД До 15.03.18 г. 

Директор, От 01 .04.18 г. 
комисии До 15.04.18 г. 

Директор, От 01 .05.18г. 

комисии До 15.05.18г. 

От 01.06.18г. 

Директор, До 15.06.18г. 

комисии 

От 01.07.18 г. 

Директор, До 1 5 .07. 18г. 

ЗДУД 
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8.0сновни приоритети np11 вза••модействието с факторите от социалната среда. 

8. 1. И нтсграциоиии връзк11 

• Засилване на интеграцианните връзки с други учебни заведения. 

• Утвърждаване на контакти с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане интелектуалното и професионално 

развитието на учениците. 

• Използване на предоставените от РЗИ база, филми и др. 

• Участие в регионални , национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и добри практики между учители и 

специалисти. 

• Установяване на по-тесни контакти с частни фирми и базови предприятия с цел подобряване на МТБ в училище и ефективно 

осъществяване на учебно-производствената дейност. 

8.2.Съвместна дейност с: 

• полиция, съдебна власт и прокуратура; 

• РУО Пазарджик; 

• администрация на МОН; 

• спортни клубове и дружества; 

• други. 

8.3.Взаимодействие с родителите. 

• Осъществяване на взаимодействие с родителите. 

• Ангажираност на родителите при решаване на проблеми с учениците и при решаване на въnроси, с nодобряване на МТБ. 

• Засилване на взаимодействието с родителските съвети по класове за nостигане на синхрон между семейство и училище. 

• Съдействие от родителите nри nодготовка и nровеждане на училищни мероприятия. 

• Изготвяне на анкети към родителите за училищни nроблеми. 

• Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

84П . . 1ровеждане на родителски срещи. 

Заnознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен Директор, октомври 

план класни ръководители 

Запознаване на родителите с Наредба 3 от 17.05.04г.на МОН за организацията и Директор, класни февруари 

провеждането на ДЗИ, държавни изnити за СПК . ръководител и 

Индивидуални срещи с родители на проблемни ученици . Директор, целогодишно 

ЗДУД, класни . р-ли, 

учители 

5 
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e-mail: txt_pazardjik@abv.bg 
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ПА ДИРЕКТОР А 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. 



6 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ КО ОЛ . . НТР - превантивен, тематичен, текущ 
N!! Проверка Обект на контрол Начин на контрол Контро- Срок Начин на отчитане 

лира 

1. Контрол nри изработването на учебни Всички учители. Проверка по сnазване на Директор, от 11.09.20 17г. Информация на 

nрограми по ЗИП и годишните указанията на МОН, ЗДУД до 14.09.2016 г. срочен пе и 

разпределения. учебните nрограми и в книгата за 

основните нормативни контролна дейност 

документи. наДи ЗДУД. 

2. Организация и nровеждане Изnити, Проверка на изпитни Директор след сесиите На годишен ле и в 

на самостоятелна и задочна комисии, nротоколи, лични картони книгата за КД наД и 

форма на обучение. ЗДУД. на учениците. ЗДУД. 

3. Ефективност на nодготовката на Учители, Посещение на уроци по Директор, по графици На Пе и в книгата 

учениците по предмети, по които ще се сnециалисти. теория и nрактика, ЗДУД на за КД наД и ЗДУД. 

nолагат държавни изпити разговори с контролната 

за 11,111 елк по НИП- теория и nрактика преnодавателите, дейност наД 

проверка на дневници, и ЗДУД. 

информации за резултати 

от nисмени nроверки 

в Xll клас. 
4. Организация и провеждане на Квестори, класни Проверки за: Директор, по график На работно съвещание с 

ди за 11 и ш елк по теория и nрактика. ръководител и, -подготовка и nравилното ЗДУД учителите. 

изnитни комисии. водене и съхранение на 

протоколи за nровеждане на 

изnити, съгласно 

изискванията на 

Наредба N!! 8 за информация 
документите в системата 

на образованието ; 

-заповеди за комисии за 

nровеждане на държавните 

изпити за nридобиване 11а 

е пк. 



5. Проверка на входното ниво на Учители Писмениинформации за Директор до07.10.17г. На срочен и/ или 

знанията и уменията на учениците. резултатите от вх. ниво и годишен пе. 

мерките за повишаване на 

уч. резултати. 

6. Ритмичност на изпитванията. Всички учители Разговор с учители, Директор, ежемесечно И иформация на работно 

проверка на дневници, ЗДУД съвещание. 

посещение на уроци. 

7. Ефективност на организацията По възможност Посещение на уроци по Директор, по графици В констативни 

На учебния процес в час. всички учители график за КД. ЗДУД за КД. протоколи , на годишен 

Методи и средства на обучение за пе. 

развитие на активността в ОВР. 

8. Текущ контрол на млади и новоназначен Учители Разговор с учители, Директор, по графици В констативни 

учители за оказване на помощ посещение на уроци, ЗДУД за КД. протоколи, на годишен 

проверка по спазването на пе. 

годишните разпределения 

ДОС за системата 

на оценяване. 

9. Контрол по спазването на графика за Учители Проверка по спазване на Директор през учебната Информация на 

провеждане на писмени изпитвания. графика . година. работно съвещание и на 

срочен и годишен пе. 

10. Организация и провеждане на учебни Учители Разговори с учители, Директор, по графици В констативни 

часове по ЗИП и посещение на часове. ЗДУД за КД. протоколи, на срочен и 

проверка за пълняемостта на групите по Проверки на год. годишен 

зип. разпределения и учебните пе. 

програми по ЗИП. 

11. Проверка по организацията на учебни и Учители по Посещение на учебни и Директор, по графици В констативни 

лабораторни практики лабораторна и лабораторни практики , ЗДУД за КД. протоколи, на съвещание 

за спазване и уплътняване на работното учебно- разговор с учители и учителите специалисти и 

време; предварителна подготовка на производствена ученици, проверка на годишен пе. 

учители и 11рактика. тетрадки. 

ученици; резултати от Посещение на учебни и На съвещание с 

лабораторни практики в 



nрилаганите форми и методи на базови фирми, фирми и учителите по учебна 

nреnодаване; водене на предnриятия, разговор с nрактика. 

nротоколи и тетрадки от учениците; учители, ученици, nроверка 

актуализиране на на книгите за инструктаж. 

ИТД за всички работни места в 

лаборатории, работилници и базови 

фирми . 

12. - Инструктаж по ТБ и ОТ за Учители и Проверка на тетрадките за Директор, nрез учебната На съвещание с 

лаборатории, уч. цех, ученици инструктаж. ЗДУД година учителите ло 

работилници и базови фирми; nроизводствена практика. 

Наличие на инструкции ло 

БУ ВОТ; 

- Инструктажи на работното 
място на учениците в тетрадката на 

учителя; 

- Условия на обучение и труд; 

- Проверка на nланирането и 
организацията на nроизводствената 

nрактика; 

-Актуализиране на учебните nрограми 

ло nроизводствена nрактика; 

- Контрол ло nровеждане на 
nроизводствена nрактика. 



.N"!! 

1 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

6.2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ: у•tилищtrа документация, друга 1 техническа, технологична, материално-стокова, 
ф1шансова/ 

Проверявани документи Срок на проверката 

Готовност на дневници за подпис и печат. 25.09.20 17г. 

Днев1шци- текущи проверки. По два пъти всеки учебен 

срок. 

Ученически бележници. В края на 1 учебен срок и края на 11 
учебен срок. 

Материална книга. Ежедневно 

Лични дела на учениците- редовна форма на обучение. В края на 1 учебен срок и края на 1 r 
учебен срок. 

Лични дела на ученици в самостоятелна и След всяка изпитна сесия 

задочна форма на обучение. 

Проверка на материалната книга за В началото на 11 учебен срок и след 
оправдателни док~менти при отсъствие на учител. nриключване на учебните занятия. 

Правилното водене и съхранение на След всяка изпитна сесия. 

протоколи и изпитни работи на учениците. 

Проверка по спазване на графика за дежурство на Ежедневен. 

~чителите 

Проверка по спазване на Правилниците в училище. По график за КД наД и ЗДУД. 

6.3.Проверка на социално- битовата и стопанска дейност. 

6.4.Проверки по изпълнението на препоръки, дадени от експерти. 

Проверката се 

извършва от 

Директор. 

Директор, ЗДУ Д 

Директор, ЗДУ Д 

Директор, ЗДУ Д 

Директор. 

Директор. 

Директор. 

Директор. 

Директор, П . 

Директор, ЗДУ Д. 

Контролната дейност в училище се осъществява на база изготвен план за контролната дейност на директора, където са упоменати 

конкретни срокове . 



УТВЪРЖДАВАМ: 

Тодор Джамбов 

Директор на ПГХХТ 

Професионална гимназия по хими•ши и хранителни технологии 

4400 Пазарджик; ул. "Яков Матакиев" NQ 1 
тел. 034987282;тел. 0882385282; 

e-mail: txt pazardjik@abv.bg 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. У•штели, директори и други педагогически специалисти. 

В училището работят 20 учители, един ръководител наnравление "Информационни комуникационни технологии", един 

nедагогически съветник, един ресурсен учител, един заместник директор и директор . 

Повишаването на квалификацията е неnрекъснат nроцес на усъвършенстване и обогатяване комnетентностите на 

педагогическите сnециалисти за ефективно изnълнение на изискванията на изnълняваната работа и за кариерио развитие. 

Педагогическите сnециалисти са длъжни ежегодно да nовишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и 

повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците. Повишаването на квалификацията се извършва от сnециализирани 
обслужващи звена, от висши училища и научни организации си в различни квалификационни форми: семинари, лекции, обучения за 

придобиване на квалификационни стеnени, тренинги и др. Носители на професионалноквалификационна степен са 3 от учителите. 

2. Методическата работа в ПГХХТ се организира по екипи по ключови компетентности, както следва: 

- Общообразователна nодготовка; 
- Професионална nодготовка; 
- Гражданска, социална, културна сфера и здравословен начин на живот. 

3. ПЛАНЪТ за квалификационна дейност през учебната 2017/2018 година е nриетназаседание на Педагогическия съвет на 

14.09.20 17г. с протокол N2 11 

П.Цели и приоритети за квалификация: 

1. Подобряване качеството на работата на nедагогическите специалисти. 
2. Повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците, отговарящи на новите образователни стандарти. 
3. Професионално усъвършенстване, мотивиране и кариерио израстване на педагогическите специалисти. 
4. Активно участие в реализирането на nолитиката на училището с цел издигане и утвърждаване nрестижа му. 
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l.Задачи, свързани с квалификационната дейност: 

l.l.Квалификация на новоназначените учители: 

-административна- работа с училищна документация; 

- nедагогическа - nланиране /годишно, тематично, урочно/, адаnтиране на учебния материал към сnецификата на учениците от Vlll 
XII клас със сnециални образователни nотребности и ученици в неравностойно социално nоложение. 
1.2. Повишаване личната квалификация на директор, ЗД, учители и други nедагогически и неnедагогически сnециалисти. 
1.3. Участие в лекционни курсове, семинари, дискусии, взаимно nосещение на уроци и др. 
1.4. Контрол на директора и ЗД, анализ и отчет на резултатите. 
2.Потребност от квалификационна дейност: 

Съгласно член 222, ал. 3 от ЗПУО nедагогическите сnециалисти са длъжни да nовишават квалификацията си по nрограми на 
организиране по ал.l в не nо-малко от 48 академични часа за всеки nериод на атестиране, а съгласно член 223, ал.2 училищата са 
длъжни да осигурят условия за nовишаване на квалификацията не nо-малко от 16 академични часа годишно за всеки nедагогически 
сnециалист. Квалификационната дейност съдейства за nрофесионалното израстване на педагозите в отговор на динамиката на 

nромените във всички социалнти сфери. Повишаването на квалификация служи за изnълнение на стратегическите цели за развитие на 

училището. То nодкреnя личностното и nрофесионалното развитие на учителите и уnравленските комnетентности на директорите. 

З.Използвани методи за определяне на потребностите: 

• Разработване на nрограма за квалификация на основата на индивидуални nредложения. 

• Оnределяне на nотребностите от квалификация от училищното ръководство, nознавайки статута, nотребностите и интересите на 

всеки nреnодавател, както и достигнатото ниво на квалификация. 

• Наблюдение на нуждите и nотребностите от квалификация на кадрите. 

ПI.Избрани форми на квалификация: 

Външна квалификация: 

• Курсове; 

• Семинари; 

• Лекции; 

• Тренинг; 

• Участие в nроекти ; 

• Участие в nрофесионални визити; 

• Участие в работни съвещания; 

Вътрешно училищна квалификация: 

• Сnоделяне на добри nедагогически практики; 
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• Подпомагане на новоназначени учители и такива с nо-малък педагогически стаж; 

• Провеждане на открити уроци; 

• Мултимедийно интерактивно обучение; 

• Дискусии; 

• Тематични педагогически съвети; 

• Тренинги. 

I V.Очаквани резултати: 

• Усъвършенстване на теоретичната и nрактическа компетентност на учителите и обогатяване на техните професионални 

компетенции по подготовката и реализацията им в тяхната преподавателска дейност. 

• Подмогане на самооценяването на педагогическите сnециалисти. 

• Приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и реализация с желание, комуникативност, 

взаимоnомощ, целеустременост, равнопоставеност, оnознаване на личностите, работещи в екиnа, nоведението им, стремежите и 

нагласите им, рефлексия, създаване на nозитивна екиnна атмосфера. 

1. Пр11добиване на : 

Знания за същността на основните научни nонятия, закони, закономерности и теории в областта на управленската работа, 

мениджмънта, nсихологията и др. 

Умения да се издирва, подбира, систематизира и nредставя необходимата информация от различни източници; да се 

изnолзват текст, графици, табла, схеми, символи и др.; да се преобразува информацията от една форма в друга, да се 

формулират цели, изводи, да се анализира и обобщава; да се установяват зависимости /между цели, факти, целеви групи, 

дейности, бюджет/; да се nроучват тенденции, насоки, линии в развитието 11а процеса по създаване на стратегия , на база на 

проучена литература; да се обосновават твърдения и доказва резултативиост , мултиnликационен ефект; да се nредвижда 

развитието на nроцеса квалификация и вземат управленски решения и да се въвежда екиnния принциn на работа; 

Компетенции: Да следват оnределена структура, модел, методология; да използват информационните технологии; да 

интерnретират и обективно оценяват получените данни;да подбират правилната и научно-обоснова стратегия на поведение, 

свързана с ученето, квалификацията, новите планове и иде и ; да оценяват използваните методи, програми, модел; 

Перспективи: Квалификационната дейност следва да продължи развитието си в следните насоки: нормативно изграждане на 

обновена система за квалификационни услуги; 
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V. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

.N'!! Тема Брой участници Квалифика- Период на Продължи- Обучаваща Очаквани резултати 

ционни провеждане телност институция 

форми 

1. Разработване на планове за Всички учители Дискусия м.септември 2 часа Екиnи по Планиране и определяне 

дейността на екипите по ключови на срок за изпълнение на 

ключови компетентности компетентности дейностите 

2 Обучение на педагогическите 16 Курс М. септември 56 Институт по Овладяване на 

Специалисти по сугестопедия и но вативата 

сугестопедичната методика "проф. Г. сугестопедична методика 

Лозанов" и внедряванетой в 

уч.процес. 

3. Организация за провеждане Всички учители Дискусия м.септември 1 час Екиnи по Повишаване на 

на ВХОДНО НИВО ключови ефективността на 

компетентности образователния процес. 

4. Обсъждане на учебни Всички учители Работно м.септември 2 часа Екиnи по Успешно прилагане на 

програми и учебници по съ вешание ключови учебните програми в 

учебните дисциплини, на компетентности училище и повишаване на 

у•1ебни nланове, учебни ефективността на 

програми по теория и образователния процес. 

nрактика, ЗП и ЗИП. 

Дискутиране на новата 

образователна политика за 

2017/2018 г. 

5 



5. Обмя11а на опит и Всички учители Работни м. ноември през учебната Екиnи по Осъществяване на 

н11формация между съвещания година ключови интегративни връзки в 

nреnодавател 11те. комnетентности nроцеса на nреnодаване. 

Сподсля11е на добр11 

практики. 

6. Оказване на методическа и Всички учители При през учебната през учебната Старши учители Професионално развитие 

nедагогическа nомощ на необходимост година година от пrххт и повишаване на 

ново11азначени учители и всички форми комnетентностите на 

учители с по-малък младите учителите. 

педагогически стаж. 

7. Провеждане на сбирки на Учители по екиnи При През учебната nрез учебната nредседател и те Повишаване 

екиnите по ключови ПО КЛЮЧОВИ необходимост година година на екипите по компетентностите на 

комnетентности - два nъти ком петентности всички форми ключови учителите. 

месечно. компетентности 

8. Обсъждане на Учителите, които Дискусия м.януари 1 час пrххт Повишаване 

изискванията за преподават в комnетентностите на 

провеждане на Xll клас учителите и повишаване 

ДИ за придобиване на СПК и на ефективността на 

ДЗИ - Xll клас образовател ния процес. 

9. Провеждане на тренинг на Всички учители Тренинг м. декември 2 часа Педагогически Развиване на чувство на 

тема: съветник толерантност и създаване 

"Учителят- фасилитатор". на позитивна 

образовател на среда. 

Провеждане на обучение на Всички учители Обучение м. февруари 2 часа Външен лектор Повишаване на 

тема: квалификацията на 

"Стимулиране на nедагогическите 

когнитивните способности на специалисти. 

учениците". 
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10. 

11 . 

12. 

13. 

Провеждане на обучение на Всички учители Обучение nрез учебната 2 часа Педагогически Овладяване на 

тема: "Методи за създаване година съветник мотивациоиии техники и 

на nозитивна nерсnектива и изграждане на 

nреодоляване на стреса." емоционални връзки . 

Провеждане на ИТ обучение Всички учители Обучение м. ноември 1 час Преnодаватели Сnоделяне на добрите 

на тема: "Облачните те no ИТ nрактики . 

технологии " 
Провеждане на тематични ПС Всички учители Лекция по график 2 часа пгххт Повишаване 

компетентностите на 

учител ите. 

Провеждане на обучителен Всички учител и семинар През учебната 4 часа Външен лектор Усвояване на нови 

семинар на тема: "Училищен година комуникативни модели, 

екиn" които ще дадат 

възможност на 

участниците да 

преодолеят бариерите в 

общуването у<Jител -
родител и учител-учител 

да бъдат максимално 

добре разбрани, 

достатъчно убедителни и 

авторитетни в контакта 

си. 

Обмяна на опит с учители от Всички учител и При През учебната През учебната Повишаване 

другите училища в областта. необходимост година годи на компетентностите на 

всички форми учителите. 

Мотиви за избор на nосочените форми - усвояване на съвременни дидактически и социализиращи технологии, ориентиране 

към идеята за неnрекъснато учене; стимулиране учителя да бъде комnетентен в сферата на демократично гражданство; търсене на 

нетрадиционни и иновациоиии nедагогически технологии за ангажиране на конкретния ученик в клас. 
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2. 

Средства за квалификация на педагогическите специалисти се определя в размер на 0,8 на сто от годишните средства за работна 
заплата. 

VI. ИЗВЪИУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

Участие на Всички учители Съвещание Септември- РУО - Повишаване 

преподавателите в октомври Пазарджик компетентностите на 

съвещания, организирани 2017 г. учителите. 

от РУО-Пазарджик 

1. Координиране на извънучилищната квалификационна дейност с вътрешноучилищната квалификационна дейност. 
Отг: Директор 

Срок: през учебната година 

2. Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в квалификационни форми за повишаване ~1а квалификацията и 
придобиване на професионалноквалификационна степен. 

Отг. Директор 

Срок : през учебната година 
3. Осигуряване на необходимите условия за повишаване на квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на 
регионално и национално ниво. 

Отг. Директор 

Срок: през учебната година 

4. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми и мотивирането им за придобиване на квалификационни 
степени и включване в следдипломни форми на обучение. 

Отг. Директор 

Срок : през учебната година 

5. Организиране на срещи с автори на учебници, учебни помагала и методическа литература и с издатели и редакционни колегии на 
научна и научно-методическа литература . 

Отг. Директор 

Срок : през учебната година 
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6. Организиране на курсове за работа с нови програмни продукти и нов образователен софтуер. Активно въвеждане на ИТ в 
обучението по всички предмети. 

Отг. Директор, учителите по ИТ 

Срок : през учебната година 

7. Създаване на партньорски отношения и развитие на сътрудничеството с други училища от областта и страната, засилване на 

интеграцианните връзки и утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции. 

Отг .Директор 

Срок : през учебната година 

8. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и 

специалисти. 

Отг .Директор 

Срок: през учебната година 

Планът за квалификацио11на дейност е отворен документ, подлежащ на непрекъснато допълване и обогатяване. 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Контролът по изпълнение ва плана се осъществява от директора, като председателите на екипите по ключови компетентности 

представят отчет за изпълнението на плана пред Педагогическия съвет два пъти в годината на срочния и годишния съвет 
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