


 

Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 

УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 

 

Цялостната дейност на ПГТТ през учебната 2018/2019г. продължи работата по основните 

цели на образователната политика на МОН за развитие на средното образование в страната. 

Основните задачи и дейности бяха фиксирани в приетия от педагогическия съвет годишен 

план за учебно-възпитателната работа.  

Основна цел на учителите в ПГТТ „Ат. Димитров” е съчетаването на качеството на 

знанията и уменията на учениците с възможностите за самостоятелно решаване на 

поставените задачи. В хода на урочната работа умелото се дозира съотношението между обем 

и съдържание от знания, усвоени методи, подходи и модели на креативно индивидуално 

мислене. 

Участието на наши ученици в спортни състезания и конкурси, състезания и проекти, 

свързани с теми по общообразователна и професионалната подготовка оказват своята роля и 

е постигнато добро класиране, което отговаря на способностите и възможностите им. 

Придобиването на знания и умения по техническите дисциплини стимулира активността 

на нашите ученици. Те показват и доказват качествата си при решаване на задачи, в които се 

изисква добра теоретична подготовка и практически умения. 

Важен фактор за координация на училищните дейности е създадената и утвърдена през 

годините организация на видовете дейности, спазването на графиците за започване и 

приключване на учебните занятия по степени и випуски. Координацията на училищните 

дейности и отчитането на резултатите осигурява единство и непрекъснатост на учебно – 

възпитателния процес. Качеството на планиране е решаващо условие за усъвършенстване на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училището.  

На общата статистика за осъществен прием и пълняемост на паралелките в 

професионалните гимназии в областта, ПГТТ е сред училищата, които продължават успешно 

да привличат ученици и са с утвърден авторитет и традиции. 

Всички ученици успешно издържаха държавните зрелостни и квалификационни изпити, 

а фактът, че максимален брой ученици продължават обучението си във висши учебни 

заведения по изучаваните професии е показателен за успешната им бъдеща реализация.  

В унисон с новите тенденции в училището ни бяха разработени и редица проекти, 

насочени към подобряване на учебно-възпитателния процес и материално-техническата база 

и към повишаване на квалификацията на учителите.  

Създадоха се позитивни нагласи у учениците към предложените в училищната програма 

извънкласни дейности и се върви към моделиране на желаното от тях училище.  

Създадоха се и се надградиха умения за работа на екипен принцип, изградиха се 

толерантни и хармонични отношения между участниците в извънкласните дейности.  

Професионалните направления, по които обучаваме ученици са три със следните 

професии и специалности: 

 

І. Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и 

компютърна техника 

Професия: Техник на компютърти системи 

     Специалност: Компютърна техника и технологии 

 

ІІ. Професионално направление: Компютърни науки  

     Професия: Приложен програмист  

     Специалност: Приложно програмиране 

 

III. Професионално направление: Електротехника и енергетика  

      Професия: Електротехник  

      Специалност: Електрообзавеждане на производството 

 



В ПГТТ „ Ат. Димитров” в началото на учебната 2018/2019 г. се обучават 190 ученици в 

дневна форма, 17 ученика в задочна форма на обучение. Отпаднали от ДФО – няма, 6 

преминали в СФО. В края на годината са 176. 

За учебната 2019-2020 година е реализиран прием в специалностите: „Компютърна 

техника и технологии“, „Приложно програмиране“ и „Електрообзавеждане на 

производството“. Запазва се трайна тенденция за намаляване на учениците, постъпващи в 

училище. Демографският колапс и заминаването на семействата в чужбина влияе в значителна 

степен върху качеството на състава от ученици в класовете. 

 

Училището провежда учебни занятия на едносменен режим – учебните занятия започват 

в 8:00 часа. Стремежът на ръководството на училището, класните ръководители и учители е 

да се постигне по–голям успех в адаптирането на младите хора към училищната среда. В 

училището с успех се обучават деца от различни етнически групи, с различен социален статус, 

без при това да е налице някакво сериозно разделение, а още по-малко вражда. 

Средният успех на училището през последните три години бележи известно повишение. 

Намалява броят на учениците, полагащи поправителни изпити. Слабата мотивация за учебен 

труд и допускането на значителен брой неизвинени отсъствия са проблем за част от учениците 

в училище. 

Присъствието на учебни занятия е задължение на всеки ученик. Ръководството на 

училището, класните ръководители и целия педагогически колектив са ангажирани в 

осигуряването на навременното присъствие на учениците в учебните часове и така да се 

избегне занижаване на присъствието в училище. Често пъти неприсъствието на учебни занятия  

оказва влияние върху нивото на подготовка и знания на учениците.  

Общата цел на всички – ръководство и учители, е съвместно с учениците и родителите 

им, да се преодолеят проблеми, свързани с отсъствията от учебни занятия и нарушаването на 

дисциплината в училище. 

Задоволително е представянето на нашите ученици на училищния кръг на олимпиади и 

състезания. Необходима е по - качествена мотивация на учениците, за да успяват и да докажат 

знанията си на областно и на национално ниво при провеждане на олимпиади и състезания. 

Когато учениците се явяват на национални състезания по професионални направления, 

постигат по–добри резултати. Традиционно силно е представянето на нашите ученици в 

Националните състезания „Мога и зная как” между училищата в направление „Електроника, 

автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 

Качествени са и постиженията в урочната дейност на учителите в ПГТТ „Атанас 

Димитров” град Нова Загора. Това е резултат от отговорността и компетентността на всеки 

учител. Пътят за всеки е различен, но на база входящо и междинно ниво на учениците, са 

набелязани корекционни мерки, които дават резултат. Проблемите в ОВП се обсъждат на 

заседания на методическите обединения, чрез изграждане на позитивни нагласи за учебен труд 

през учебната година.  

За  учебна 2019/2020 година е необходимо: 

- да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

- да се усъвършенства вътрешноучилищната система за квалификационни дейности на 

учителите; 

- активно да се работи за внедряване на иновативни модели на обучение; 

- да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни; 

- да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;  

- приобщаване на родителите към училищния живот; 

- осъвременяване на материално-техническата база в учебните кабинети; 

- оборудване с мултимедии на всички кабинети в училище; 

- осигуряване на работни места по производствена практика за учениците в XI и XII клас. 

 

Раздел II. ЦЕЛЕВА ЧАСТ НА ПЛАНА 

 



1. Мисия на училището 

Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността, 

формиране на практически умения и създаване на условия за продължаващо образование и 

развитие на личността чрез:  

1. Подготовка на учениците за образователна и професионална реализация, адаптивност 

и социализация в условията на пазарната икономика;  

2. Придобиване на професионални умения за упражняване на придобитата професия, 

включваща дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия и поемане 

на отговорности за други лица; 

3. Формиране у учениците на общочовешки и национални ценности – съзнателност, 

самоинициативност и стремеж към самоусъвършенстване, развитие на личността и 

индивидуалността на ученика, изграждане на активна гражданска позиция, стимулиране на 

творческите заложби на ученика;  

 

2. Визия на училището  

1. Утвърждаване на ПГТТ „Атанас Димитров“ като модерно и конкурентно училище, 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката 

им за социализация и реализация; 

2. Непрекъснато обогатяване на професионалните умения на педагогическите 

специалисти ; 

3. Утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света; 

4. Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие 

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

срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

3. Приоритети в училищната политика за учебната 2019/2020 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. Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност на училището.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с оглед на 

потребностите за повишаване на качеството на учебния процес. Стимулиране обмена на 

добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат 

на участие в квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището.  

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

областта на образованието и младежта 

6. Осъществяване на ефективна превенция на противообществените прояви на 

учениците от училище – като се сведат до минимум проявите на насилие, бягствата от 

училищни занятия, употребата от цигари; подобряване на вътрешния ред и дисциплина чрез 

системна индивидуална работа с учениците, извършващи противообществени прояви; 

прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните ученици с цел 

намаляване броя на слабите оценки и отсъствията; 

7. Грижа и внимание към всеки ученик и усъвършенстване на работата с изоставащи 

ученици; 

8. Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление; 

9. Опазване и обогатяване на материална база на училището. 

10. Екипност в работата на учители и служители. 

 

Раздел III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 



 

1. Дейности за постигане на резултати от образователния процес 

 

Административна дейност 

№ Дейност Отговаря Срок 

1. Разработване на училищен учебен план, съобразен с 

рамковите нормативни и поднормативни документи на 

МОН, с реалното кадрово и материално-техническо 

осигуряване, спецификата на училището и интересите на 

учениците. 

Ръководство 
август 

2019г. 

2. Изготвяне на училищни учебни планове за VIII, IX и X 

клас. 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

3. Изготвяне на учебни програми по ЗИП и РПП  
учителите 

септември 

2019г. 

4. Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната 2019-2020 

година 

Директор, 

ЗДУД 

септември 

2019г. 

5. Разработване на годишен план и правила за 

квалификацията на педагогическия персонал 

Председателя 

на комисията 

септември 

2019г. 

6. Изготвяне на седмичното разписание за I и II учебен срок 

на 2019/2020г. 
Комисия 

септември 

2019г. 

януари 

2020г. 

7. Изготвяне на график за провеждане на консултации с 

ученици 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

8. Изготвяне на график за провеждане на консултации с 

родители 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

9. Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни 

работи 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

10. Изготвяне на график за дежурство на учителите 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

11. Преглед на задължителната документация за началото на 

учебната година 
ЗДУД 

септември 

2019г. 

12. Срещи с деца, подлежащи на задължително обучение, 

застрашени от отпадане 

Класните 

ръководители 

септември 

2019г. 

13. Изготвяне на график и провеждане на изпити с ученици от 

СФО ЗДУД 

съответните 

сесии по 

Правилник 

14. Изготвяне на график и провеждане на поправителни 

изпити сесии ЗДУД 

съответните 

сесии по 

Правилник 

15. Изготвяне на график за провеждане на производствена 

практика с учениците от XI и XII клас 

Директор и 

учители пр. 

обучение 

септември 

2019г. 

16. Изготвяне на предложение за държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 година 

Директор декември 

2019г. 

17. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната 

документация за края на 2019/2020 год. и началото на 

2020/2021 год. 

Директор февруари, 

май 2020г. 

18. Провеждане на предварителни ДЗИ по БЕЛ и втори 

предмет, избран от ученика 

Ръководство ноември 

2019г, 

март 2020г. 

19. Провеждане на пробен ДИ за СПК Ръководство април 

2020г. 



20. Планиране на мероприятия за честване на празника на 

училището 

Колектива на 

ПГТТ 

февруари – 

март 2020г. 

 

Социално-битова и стопанска дейност 

№ Дейност Отговаря Срок 

1. Получаване на санитарно разрешително за началото на 

учебната година 

Директор септември 

2019г. 

2. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици 

за създаване на атмосфера за недопускане, рушене и 

унищожаване на имущество 

Директор, 

класни 

ръководители 

периодично 

3. Определяне на приоритетите при подобряване на 

материално-техническата база 

Директор септември 

2019г. 

4. Провеждане на медицински прегледи на учениците. Мерки 

за подобряване на здравната хигиена в училище 

Медицинско 

лице 

септември, 

октомври 

2019г. 

5. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на 

нормален учебен процес 

Директор, 

Комисия 

ноември 

2019г. 

 

2. План за честване на празници, отбелязване на годишнини и събития, провеждане 

на училищни тържества 

 

2.1. Честване на празници и провеждане на училищни тържества 

№ Дейност Отговаря Срок 

1. Тържествено откриване на новата учебна година Иван Иванов 16 септември 

2019г. 

2. Ден на Независимостта на България – национален 

празник 

Траяна Андреева 22 септември 

2019г. 

4. Ден за борба с трафика на хора Валентина Петрова 18 октомври 

2019г. 

6. Честване на деня на народните будители Иван Иванов 1 ноември 

2019г. 

7. Вечер на новопостъпилите ученици В. Петрова,  

инж. З. Цонева, 

Бонка Тодорова 

ноември 

2019г. 

8. Международен ден за борба срещу СПИН Вал. Петрова,  

Бонка Тодорова 

1 декември 

2019г. 

9. Организиране на благотворителна акция по случай 

Коледа 

Тянка Стоянова 

инж. С. Димитрова 

декември 

2019г. 

10. Коледни тържества колектив декември 

2019г. 

11. Годишнина от рождението на Христо Ботев Пав. Марчева 6 януари 

2020г. 

12. 14 януари – Освобождението на Нова Загора Тянка Стоянова януари 2020г. 

13. Международен ден на думата „Благодаря“ Вал. Петрова 11 януари 

2020г. 

14. 14 февруари – Ден на влюбените Вал. Петрова 14 февруари 

2020г. 

15. Отбелязване на Васил Левски Тянка Стоянова февруари 

2020г. 

16. Ден на художествената самодейност – Баба Марта класните р-ли 1 март 2020г. 

17. Трети март – Ден на Освобождението на България Тянка Стоянова 3 март 2020г. 

18. Отбелязване на международния ден на жената – 8 

март 

инж. Катя Недева 

Апостол Проданов 

8 март 2020г. 



19. Посрещане на Първа пролет П. Енчев 22 март 

2020г. 

20. Отбелязване на международния ден на книгата Иван Иванов 23 април 

2020г. 

21. Празник на училището Директор, 

Ев. Петкова 

30 април 

2020г. 

22. Ден на Европа – ден на ученическото 

самоуправление 

Вал. Петрова 9 май 2020г. 

23. Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост и тържествено изпращане 

на абитуриентите от випуск 2020г. 

инж. К. Недева, 

Тянка Стоянова, 

Апостол Проданов 
24 май 2020г. 

24. Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на 

България 

инж. Тамара 

Николова 

2 юни 2020г. 

27. Международен ден на приятелството Валентина Петрова 9 юни 2020г. 

28. Тържествено връчване на дипломи и свидетелства 

за професионална квалификация – випуск 2020г. 

инж. К. Недева, 

Тянка Стоянова, 

Апостол Проданов 

юни 2020г. 

29. Закриване на учебната година Евгения Петкова, 

инж. Т. Николова  

юни 2020г. 

 

 

2.2.Училищни спортни празници и туристическа дейност 

 

МЕСЕЦ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

Септември 
Ученическа екскурзия – Пловдивски технически 

панаир 

Председателя на МО 

по ПП – Ап. Проданов 

Октомври 
Участия в състезания по случай празника на град Нова 

Загора. 

Пантелей Енчев 

Ноември 

Участия в Общински първенства по футбол, баскетбол 

и волейбол. 

Ученическа екскурзия с маршрут гр. Нова Загора - гр. 

Хисаря - гр. Пловдив - гр. Нова Загора  

Пантелей Енчев 

 

Тянка Стоянова 

Декември Участие в турнир по волейбол в град Сливен. Пантелей Енчев 

Януари Турнир по джаги между учениците. Пантелей Енчев 

Февруари Турнир по тенис на маса. Пантелей Енчев 

Март 

Участие в Общински туристически поход за първа 

пролет. 

Участия в Областни първенства по футбол, баскетбол и 

волейбол. 

Туристически поход по еко пътека при село Крива 

круша. 

Тянка Стоянова 

 

Пантелей Енчев 

 

Тянка Стоянова 

Април 
Турнир по волейбол между училищата по случай 

празника на ПГТТ. 

Пантелей Енчев 

Май Турнир по бадминтон. Пантелей Енчев 

Юни 

Турнир по стрийтбол. 

Ученическа екскурзия с маршрут  гр. Нова Загора - 

Рилски манастир – гр. Сандански – Рупите – гр. 

Мелник – гр. Нова Загора. 

Пантелей Енчев 

 

Тянка Стоянова 

 

2.3.Провеждане на олимпиади 

 



 Олимпиадите (училищен, областен и национален) 

кръг) се организират и провеждат съгласно указание 

за провеждане на олимпиадите в средните училища 

през учебната 2019/2020 г. – утвърдено от МОН и 

график за провеждане на олимпиадите в средните 

училища през учебната година. 

Директор, ЗДУД по график на 

МОН 

 

2.4.Провеждане на състезания по професии 

 

 Състезанията се провеждат, съгласно график за 

провеждане на национални състезания по професии и 

специалности, изготвен от МОН. 

Директор, 

учители 

проф.подготовка 

по график на 

МОН 

 

3. Теми и график на заседания на педагогически съвет през учебната 2019/2020 

година 

М. ОКТОМВРИ– 2019 г. 

1. Актуализиране на правилата за получаване на стипендия по ПМС № 328/21.12.2017г. 

и изменено с ПМС № 10/01.02.2019г. за условията за получаване на стипендии. 

2. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

3. Анализ на входното ниво на учениците. 

 

М. НОЕМВРИ– 2019 г. 

1. Обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение. 

2. Обсъждане на предложения за професии, по които ще се осъществява обучение за 

първи път през учебната 2020/2021 година. 

3. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и налагане на наказания на 

ученици. 

4. Запознаване на учениците от XII клас с формата и организацията на ДЗИ, в т.ч. ДКИ 

и изпитните програми за зрелостните квалификационни изпити по професията / 

специалността. 

 

М. ДЕКЕМВРИ – 2019 г. 

1. Отчет на извършените административни проверки. 

2. Обсъждане и приемане на предложения за професии, по които ще се осъществява 

обучение за първи път през учебната 2020/2021 година. 

3. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и налагане на наказания. 

 

М. ЯНУАРИ – 2020 г. 

1. Обсъждане и гласуване на предложение за Държавен план-прием по професии за 

учебната 2020/2021 година . 

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и налагане на наказания на 

ученици. 

 

М. ФЕВРУАРИ – 2020г 

Първо заседание 

Приемане докладите на класните ръководители за резултатите от образователния процес 

за I срок на учебната 2019/2020 година. 

Второ заседание 



1. Доклад - анализ на резултатите от образователния процес през I срок на учебната 

2019/2020г. 

2. Отчет на ръководителите на комисиите за дейността им. 

3. Обсъждане и отчитане на квалификационната дейност. 

 

М. МАРТ – 2020 г 

1. Обсъждане на подготовката на учениците от XII клас по общообразователни предмети 

за задължителни ДЗИ и ДИ за СПК. 

2. Обсъждане на рекламните дейности по осъществяване на държавния План-прием за 

учебната 2020/2021 година. 

 

М. МАЙ – 2020г 

Приемане докладите на класните ръководители на учениците от XII клас за допускане 

до ДЗИ и държавни изпити за професионална квалификация. 

 

М. ЮНИ – 2020г 

Приемане докладите на класните ръководители на учениците от 8, 9, 10, и 11 класове за 

приключване на учебната година. 

 

М. ЮЛИ – 2020 г 

Отчитане резултатите от образователно-възпитателния процес през учебната 2019/2020 

година. 

 

М. СЕПТЕМВРИ – 2020г 

Първо заседание 

1. Запознаване с изпълнение на план приема за учебната 2020/2021г. 

2. Приемане на Училищния учебен план. 

3. Избор на комисии за изработване на годишния план на училището. 

Второ заседание 

1. Приемане на Годишния училищен план. 

2. Приемане на Правилника за дейността на училището. 

3. Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред. 

4. Приемане на Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 

5. Приемане на Етичен кодекс. 

6. Организация на учебния ден. 

 

Забележка: При необходимост за решаване на важни и неотложни въпроси от 

компетенциите на ПС, ще бъдат свиквани извънредни заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Комисии и групи за реализиране на плана на учителския колектив 

 

Комисия за актуализиране на училищния правилник: 

Председател: Директор 

Членове: ЗДУД, инж. Катя Недева, Апостол Проданов 

 

Комисия за разработване на годишния училищен план: 

Председател: ЗДУД 

Членове: Валентина Петрова, Павлина Марчева, Апостол Проданов, Тянка Стоянова, 

Пантелей Енчев 

 

Комисия за защита от бедствия, аварии и катастрофи: 

Председател: Директор 

Членове: ЗДУД, инж. Катя Недева, Пантелей Енчев, гл. счетоводител, домакин, Иван 

Никифоров 

 

Комисия за актуализиране на училищния правилник за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд 

Председател: Директор 

Членове: инж. Катя Недева, Апостол Проданов, Пантелей Енчев. 

 

Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците –  (УКПППУ) 

Председател: ЗДУД 

Членове: Валентина Петрова, Иван Иванов, Апостол Проданов, мед. техник Денка 

Енчева. 

 

Комисия за актуализиране на стратегия за развитие на училището 2016/2020 г. 

Председател: Директор 

Членове: Тянка Стоянова, инж. Силвана Димитрова, инж. Тамара Николова, Г. 

Николова. 

 

Комисия за организиране на квалификационната дейност 

Председател: Тянка Стоянова 

Членове: Председателите на МО – Валентина Петрова, Павлина Марчева, Апостол 

Проданов. 

 

Комисия за изработване на седмичното разписание на учебните часове 

Председател: инж. Катя Недева 

Членове: Иван Иванов, инж. Силвана Димитрова, медицински техник – Дeнка Енчева. 

 

Комисия за тържествено отбелязване на официални празници, годишнини и 

училищни тържества и обезпечаване на мероприятията 

Председател: Иван Иванов 

Членове: Евгения Петкова, Тянка Стоянова, Павлина Марчева, Апостол Проданов. 

 

Комисия за разработване и реализация на мероприятия, осигуряващи план - приема 

в училище 

Председател: Директор 

Членове: ЗДУД, Павлина Марчева, инж. Катя Недева, Апостол Проданов, инж. Дарина 

Петрова, Тянка Стоянова. 

 

Комисия за работа с ученическия съвет и организиране мероприятия с учениците 

Председател: Валентина Петрова 

Членове: инж. Даниела Вълчева, Пантелей Енчев, Траяна Андреева. 



 

Комисия за актуализация на Етичния кодекс  

Председател: инж. Силвана Димитрова 

Членове: Бонка Тодорова, инж. Тамара Николова. 

 

Комисия за разработване на спортно – туристически план на училището 

Председател: Пантелей Енчев 

Членове: Тянка Стоянова. 

 

Комисия за поддържане Web-сайта и Facebook страницата на училището 

Председател: ЗДУД  

Членове: Траяна Андреева, Павлина Марчева. 

 

Комисия за допълнително материално стимулиране 

Председател : инж. Катя Недева 

Членове: Павлина Марчева, инж. Даниела Вълчева, Тянка Стоянова, Апостол Проданов 

 

Комисия за работа по проекти 

Председател: Директор 

Членове: инж. Тамара Николова, инж. Дарина Петрова, гр. счетоводител. 

 

Методически обединения в ПГТТ „ Атанас Димитров ” гр. Нова Загора 

 

Методическо обединение по общообразователна подготовка 

Председател: Валентина Петрова 

Членове: Иван Иванов, Евгения Петкова, Мария Калоянова, Станка Георгиева, Траяна 

Андреева, инж. Тамара Николова, Тянка Стоянова, Павлина Марчева, Бонка Тодорова, 

Пантелей Енчев. 

 

Методическо обединение по професионална подготовка 

Председател: Апостол Проданов 

Членове: инж. Дарина Петрова, инж. Зорница Донева, инж. Даниела Вълчева, инж. Катя 

Недева, инж. Силвана Димитрова, инж. Желязка Иванова.  

 

Методическо обединение на класните ръководители  

Председател: Павлина Марчева 

Членове: инж. Зорница Цонева, Бонка Тодорова, Иван Иванов, Пантелей Енчев, Траяна 

Андреева, инж. Даниела Вълчева, инж. Катя Недева, Тянка Стоянова, Апостол Проданов. 

  



ПЛАН  

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.  
 

Планът е изготвен на основание разпоредбата на чл. 258 от ЗПУО, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и длъжностната характеристика на директора на 

Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров".  
 

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В 

УЧИЛИЩЕТО:  

 Образователно-възпитателна 

 Квалификационна 

 Административно - управленска 

 Социално -битова и стопанска  

 Финансова  

 

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  

Осигуряване на условия в училището за осъществявяане на държавната политика в 

областа на образованието. Постигане и изпълнение на държавните образователни стандарти и 

реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 

документи.  

Установяване на качеството на предлаганото от училището образование и създаване на 

условия за подобряването му.  

 

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране 

целите на образователния процес.  

 Правилно водене на училищната документация. 

 Създаване на условия за повишаване на активността и мотивацията на учениците.  

 Успешна подготовка за провеждането на задължителните ДЗИ и ДИ за СПК 

 Постоянен контрол върху посещенията на учениците в учебни часове. 

 Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

 Изпълнението на мерките за безопасни условия на труд. 

 Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред. 

 Установяване на мониторинг на дейностите по национални програми и проекти, по 

които работи училището. 

 Ефективно участие на педагогическия съветник във възпитателната дейност. 

 

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната, педагогическата, методическата и организационна дейност на учителите, 

класните ръководители и педагогическия съветник. 

 планирането и организацията на образователния процес от педагогическите 

специалисти, включително и чрез посещения в учебни часове; 



 подбор на темите за ЧК и тяхното реализиране 

 дейността на педагогическия съветник 

 превантивни дейности, свързани с намаляване броя на отсъстващите ученици и 

допуснати отсъствия, дейности за опазване живота и здравето на учениците; 

 реално и ефективно осъществяване на консултации от учителите. 

2. Учебната дейност на учениците и техните резултати. 

3. Резултатите от възпитателната дейност в часа на класа, училищната и извънучилищна 

дейност. Включването на учениците в националния календар за извънучилищни дейности на 

МОН за учебната година. 

4.Взаимодействие учител-ученик-родител-институции, свързани с проблемите на 

подрастващите. 

5. Училищна и учебна документация: 

 годишни разпределения, програми ЗПП и РПП; 

 книга за подлежащите; 

 дневници на паралелките; 

 ученически книжки на учениците; 

 документи и протоколи от ДЗИ и ДИПК, от изпити с ученици в СФО; 

 воденето и съхранението на документацията по трудово-правните отношения с 

персонала; 

 изпълнението на текущите и основните ремонти; 

 спазването на графици и планове. 

6. Работата с ученици в неравностойно социално положение, дейностте на УКПППУ и на 

екипа  за обхват съгласно Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

7. Дейностите по изпълнение на приетите планове в училището. 

 

IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1 .Наблюдение в часове, непосредствени наблюдения. 

2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности 

в училище. 

3. Провеждане на тестове за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от 

дейността на учителите и учениците. 

4. Анкетиране – за изясняване на мнения, оценки за живата и реда в училище, за нивото 

на преподаване и организацията на работата по различни учебни предмети и т.н. 

5. Посещения на училищни и извънучилищни дейности. 

6. Беседи и срещи-разговори с учители, ученици и родители. 

 

VI. ФОРМИ HA КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 



№ Дейности 
Форми и методи 

на проверката 
Срок 

1. Педагогически контрол 

1.1 Проверка на резултатите от входното ниво на 

знанията на учениците по 

отделните предмети  

наблюдение 

анализ 

м.10.2019г 

1.2 Проверка на резултатите от проведените 

тестове за изходно ниво на учениците, 

съпоставяне с входното и междинното ниво 

текущи 
 проверки 

  м.06.2020г. 

1.3 Проверка на резултатите от проведените анкети 

от педагогическия съветник за проучване на 

нивото на агресията в училище и дейността на 

училищния координационен съвет по 

Механизма за противодействие на проявите на 

агресия и тормоз между учениците в училище 

диагностика, 
анализ 

м.11.2019г.  

 

1.4 Проверка посещаемостта на учебни занятия и 
отразяване отсъствията на учениците в 

дневниците на паралелките 

текущи  
проверки 

Два пъти в 

месеца 

1.5 Проверка върху спазването на изискванията на 
системност и ритмичност на оценяването, оценки 
от писмени и устни изпитвания, оформяне на 
срочни и годишни оценки 

текущи  
проверки 

м.01.2020г. 

м.05.2020г. 

1.6 Контрол върху работата с учениците с 
обучителни затруднения и провеждането на 
консултациите по учебните предмети 

текущи  
проверки 

един път в 

месеца 

1.7 Контрол върху организацията и провеждането на 
втория час  на класа 

текущи  
проверки 

един път в 

месеца 

1.8 Контрол върху провеждане на различните видове 
изпити: 
-зрелостни и НВО 
-квалификационни 
-поправителни 
-с ученици в СФО  

текущи  
проверки 

всяка сесия 

1.9 Контрол върху работата на учителите с 
родителите: провеждане на родителски срещи, 
връзка на училището със семейството, 
уведомяване от  класните ръководители за 
допуснати отсъствия от учениците 

наблюдения 
разговори 

анализ 

периодично 

1.10 Контрол на дейността на методическите 
обединения за вътрешно-училищна квалификация 

текущи  
проверки 

периодично 

1.11 Тематична проверка: Използване на интерактивни 
методи и иновационни  технологии в учебните 
часове за адаптиране на учениците от 8 клас към 
новото училище и мотивация за ПОО 

наблюдения, 
анализ, 

конфериране 

м.11. 2019г 

1.12 Тематична проверка: Използване от учителите на 

интерактивни методи и иновационни технологии в 

учебните часове за подготовка за ДЗИ и ДИПК 

наблюдения, 
анализ, 

конфериране 

м.12. 2019г.  

м.03. 2020г. 

 

2. Административен контрол 

1. Проверка на училищна документация, свързана с учебния процес 



1.1 Годишните разпределения на учебния 

материал по учебни предмети  

текущи 

проверки 

м.09. 2019г 

1.2 Проверка на плановете на класните 

ръководители и съответствието им с 

отразеното в дневника на паралелката 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.3 Плановете и документацията, водена от 

педагогическия съветник 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.4 Проверка на воденето на книгата с 

протоколите от заседанията на педагогическия 

съвет 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.5 Проверка на дневниците на паралелките текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.6 Проверка на ученическите книжки текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.7 Проверка на личните картони на учениците и 

съответствието им с водената задължителна 

училищна документация 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.10 Проверка на протоколите от различните видове 

изпити 

текущи 

проверки 

всяка сесия 

1.11 Проверка на книгата за подлежащи и 

съответствието ѝ с документите, свързани с 

преместването на ученици и дневниците на 

учениците 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

1.12 Проверка на регистрационните книги за 

издадените книги за издадените документи за 

завършена степен образование и за придобита 

квалификационна степен 

текущи 

проверки 

м.10. 2019г.  

м.06. 2020г. 

1.13 Проверка на издадените дипломи за 

завършено средно образование и 

свидетелства за професионална квалификация 

и съответствието им с останалата 

задължителна училищна документация 

текущи 

проверки 

м.10. 2019г.  

м.06. 2020г. 

1.14 Проверка на воденето на летописната книга  м.03. 2020г. 

2. Проверка на друга документация 

 2.1 Проверка на воденето на техническата 

документация: 

 Книга за начален инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. 

 Книга за инструктаж на работното място 
по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. 

 Проверка върху провеждането на 
инструктажи с учениците по техническа 

безопасност и безопасност на движението. 

 Спазването на изискванията за 

техническа безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна охрана от 

учениците и училищния персонал. 

текущи 

проверки 

 

 

м. 10.2019г. 

 
 

м.10.2019г. 

м.03.2020г. 

 

м.09.2019г, 

м.02.2020г, 

м. 06.2020г 

 

м. 01.2020г. 

 2.2 Проверка на воденето и съхранението на 

документацията по трудово-правните отношения 

с персонала: 

 състояние на личните дела 

текущи 

проверки 

м. 01.2020г. 



 воденето на трудовите книжки 

 3.3 Проверка на документацията, свързана с 

финансовата дейност: 

 декларациите за лекторски часове 

 книга за регистриране на даренията през 

годината 

 ведомост заплати 

 изготвяне на поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати и 

съответствието им с другата 

документация 

текущи 

проверки 

м. 01.2020г. 

3. Други проверки 

 3.1 Дейността на административния персонал и 

водената документация - дневници за 

входяща и изходяща кореспонденция, 

касова книга 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.2 Разширяването и опазването на 

материално-техническа база и поддържане 

на учебната сграда 

текущи 

проверки 

постоянен 

 3.3 Проверка по спазване на Правилника за 

вътрешния трудов ред на училището, 

Правилника за дейността на училището, 

длъжностните характеристики и 

изискванията за трудова дисциплина 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.4   Проверка графика за дежурство текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.5   Проверка графика за класни и контролни        

работи 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.6   Проверка графика за консултации с 

учениците 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.7  Проверка на  изпълнение на седмичното 

разписание 

 

текущи 

проверки 

един път в 

учебен срок 

 3.8      Проверки по изпълнението на препоръките, 

дадени от експерти от РУО-Сливен  

  

 

 

 

 
 

 

  



ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в 

областта на образованието. Постигане на държавните образователни изисквания и реализация 

на учебните планове и програми, съгласно новите нормативните документи. Подобряване 

качеството на образованието в ПГТТ и прилагане на нови практики, съотносими с 

европейските образователни стандарти. 

 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Осъществяване на ефективен превантивен контрол на учебната работа в ПГТТ, с цел 

ограничаването на пропуски и нарушения. 

2. Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване на 

качествено изпълнение на задълженията на учителите. 

3. Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им в 

осъществяване на цялостната дейност в училище. 

4. Осигуряване на творческа свобода на учителите в процеса на реализиране целите на 

учебния процес, както и възможности за квалификация и кариерно развитие; 

5. Създаване на условия за повишаване мотивацията и активността на учениците в 

учебната работа.  

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

1. Организацията и провеждането на учебната работа на учителите в учебните часове; 

2. Изпълнение на задълженията на учителите при организиране и провеждане на изпити 

(зрелостни, поправителни, приравнителни, с ученици на самостоятелна и задочна подготовка), 

съгласно държавните образователни изисквания за системата на оценяване и на други 

нормативни актове в системата на средното образование. 

3. Спазването на правилника за вътрешния ред. 

4. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация. 

 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Непосредствени наблюдения. 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в 

училище. 

V. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 



 

№ Дейност 
Форми и методи 

на проверката 
Срок 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на 

учениците по отделните учебни предмети 
анализ м.10 2019г. 

1.2. 

Провеждане на разговори с методически 

обединения по предмети за проблеми, 

свързани с преподаването, учебници, форми на 

оценяване и други. 

разговори 

анализ 
всеки срок 

1.3. Изпълнение на Наредба № 11 и Наредба № 3 

за системата за оценяване. 

наблюдение 

анализ 

м. 11 2019г. 

м. 04 2020г. 

1.4. 
Посещаемост на учениците в учебни занятия. 

текущи проверки всеки месец 

1.5. 

Контрол върху организацията и провеждането 

на различните видове изпити (държавни, 

зрелостни, квалификационни, поправителни и 

приравнителни) 

текущи проверки всяка сесия 

1.6. Контрол върху провеждането и резултатите от 

училищните олимпиади. 
текущи проверки по график 

1.7. 
Проверка на подготовката на учениците от ХІІ 

клас по общообразователните предмети за 

задължителни ДЗИ. 

наблюдения 

разговори 

анализ 

м. 03 2020г. 

1.8. Проверка на изходното ниво по отделните 

учебни предмети. 
анализ м.06 2020г. 

    

2. Административен контрол 

2.1. 

Проверка на книгата на подлежащи на 

задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст и съответствието и с документите, 

отразяващи движение на учениците и 

дневниците на паралелките. 

текущи проверки м.09 2019г. 

2.2. Годишните разпределения за новите учебни 

програми 
текущи проверки м.10 2019г. 

2.3. Проверка на документите, отразяващи 

отсъствието на учителите през текущия месец и 

попълването и съответствието на 

задължителната училищна документация. 

текущи проверки всеки месец 

2.4. 
Проверка за ритмичността на изпитванията текущи проверки 

един път в 

учебен срок 



2.5. Проверка на съответствието на нанесените 

теми в дневниците на паралелките с 

тематичните разпределения на учителите. 

текущи проверки 
един път в 

учебен срок 

2.6. Контрол и изпълнение на графика за 

провеждане на допълнителен час на класа 
текущи проверки 

един път в 

учебен срок 

2.7. Контрол и изпълнение на графика за 

допълнителен час по ФВС 
текущи проверки 

един път в 

учебен срок 

2.8. Контрол и изпълнение на графика за 

консултации 
текущи проверки 

един път в 

учебен срок 

2.9. Контрол при изготвяне на седмичното 

разписание 
текущи проверки 

един път в 

учебен срок 

2.10. Проверка на правилното водене и съхранение 

на училищния архив. 
текущи проверки 

един път в 

учебен срок 

 

 ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ на РУО на МОН 

Тематичните проверки от РУО - Сливен ще бъдат включени допълнително в плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П  Л  А  Н 
 

за квалификация на педагогическите кадри в 

Професионална гимназия по техника и технологии 

„Атанас Димитров” гр.Нова Загора 

за 2019/2020 учебна година 

 
 

I. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през 

учебната 2018/2019 г.  
 През учебната 2018/2019 г. квалификационната дейност беше насочена към 

изпълнение на основните цели в плана. 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Учителите в ПГТТ „Атанас Димитров” гр. Нова Загора имат много добра професионална 

подготовка, показват желание за кариерно развитие и повишаване на квалификацията. В 

училището има един старши учител с II  степен и десет учители с V ПКС, двама учители с IV 

ПКС.  В учителския състав преобладават младите учители. 

Много от учителите през учебната година са участвали в различни форми на квалификационна 

дейност както на училищно , така и на извънучилищно ниво: методическа работа в училище, 

реализиране на различни проекти, подготвяне на ученически отбори за състезания /спортни и 

с професионална насоченост/, участие в семинари и форуми. 

 Основна вътрешно-училищна квалификационна дейност е свързана с работата на 

Методическите обединения. В училището работят три МО, а именно на класните 

ръководители, МО на професионалната подготовка и МО на общообразователните 

дисциплини. Те работеха на високо ниво, успешно реализирайки различни видове дейност. 

Навреме бяха изработени и предадени:  

- плановете за годишната работа на МО; 

- планове за седмични дежурства и различни видове извънучилищни дейности; 

- отчети за извършената дейност през учебната 2018-2019 г.; 

- анализ на резултатите от учебната дейност, входящи, изходящи нива, анализ на резултатите 

от ДЗИ и изпити за придобиване на СПК. 

 Акцент в работата на педагогическата колегия на вътрешно-квалификационната дейност 

бяха няколко важни теми, а именно: 

1. Превенция на отпадащи ученици от училище и недопускане на голям брой отсъстващи 

ученици от учебните часове, системна работа между класните ръководители и педагогическия 

съветник; 

2. Механизъм за съвместна работа между институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст /ефективна работа на екипите по обхват/; 

3. Активно сътрудничество  с ученическия съвет към училището с цел решаване на 

проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес; 

4. Системно сътрудничество и дейности с родителската общност за издигане ролята на 

училището; 

5. Подготовка на учениците от ХТЕ класове за НВО по БЕЛ и Математика и /Дигитални 

компетентности или чужд език/и  подготовка на учениците от 12ТЕ класове за ДЗИ и изпити за 

придобиване на СПК, подготовка и участие в олимпиадите по съответните дисциплини и 

състезания с професионална насоченост; 



6. Методическа дейност насочена  към иновативност и добри практики в сферата на 

образованието. 

По този начин методическата дейност в ПГТТ „Атанас Димитров” 

 гр. Нова Загора се осъществява целенасочено и по план. Реализирани са голяма част от 

планираните дейности. Основно затруднение в провеждането на квалификационните дейности 

произтичат от голямата ангажираност на учителите в мероприятия касаещи учебно-

възпитателния процес и съответно липсата  на свободно време за провеждането им. 

 

I. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

През учебната година педагогическите кадри на ПГТТ „Атанас Димитров” гр. Нова Загора 

участваха в следните квалификационни мероприятия. 

 

1. „Календар на дейностите със срокове и административни актове спрямо ЗПУО и ДОС”, 

Директор /Станка Динева/, август 2018 г.; 

2. „Кибер сигурност и дигитално гражданство за учители.”, инж. Желязка Иванова, 

септември 2018 г.; 

3. Програмиране на РIC микроконтролери.”, инж. Зорница Цонева, инж. Даниела Вълчева, 

септември 2018 г.; 

4. „Цифрова схемотехника – Демонстрация на учебно-тренировъчна система, цифрова 

логика,”  инж. Силвана Димитрова, инж. Катя Недева, януари 2019 г.; 

5. „Учебната програма по ИЦ, 10 клас”, Национална програма по квалификация в гр. Банкя, 

ст. учители Тянка Стоянова и Павлина Марчева, февруари-април 2019 г.; 

6. „Обучението по литература и очакваните резултати за първа гимназиална степен”, ст. 

учител Иван Иванов, Евгения Кирилова, февруари 2019 г.; 

7. „Странознанието в чуждоезиковото обучение”, Евгения Петкова, март 2019 г. 

8. Съвременни софтуерни продукти и подходи при автоматизирано проектиране в 

електроснабдяването и електрообзавеждането”, юли 2019 г.; инж. Желязка Иванова, инж. 

Дарина Петрова, инж. Марияна Монева, Апостол Проданов.  

9. Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и 

природни науки, свързани с програмата за оцеляване PISA 2021 г.; 

10. Работа по национални програми за квалификация: 

1. Национална програма за квалификация и преквалификация на педагогическите кадри; 

2. Национална програма „Иновации в действие”,  

Сключен договор за сътрудничество и обмен на иновации с Техническа професионална  

гимназия „Н.Й. Вапцаров” гр. Радомир, обл. Перник; 

 

Обща сума на изразходените средства за периода от месец октомври 2018 г.до месец юни 

2019 г.  е: 2287.00 лева / две хиляди двеста осемдесет и седем лева./ 

В Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" работят - 

педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва:  

 

Длъжност  Директор  
Заместник 

Директор  

Пед. 

съветник  

Старши 

учител  
Учител  

Брой 1 1 0,5 8 9 
 

 

Носители на ПКС са 11 учители - от тях, разпределени както следва:   
 

ПКС  І ПКС  ІІ ПКС  ІІІ ПКС  ІV ПКС  V ПКС  

Брой педагогически специалисти  0 1 0 2 8 
 

 

            

 



Силни страни на проведените форми за квалификация са:  

          - обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация;  

          - споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез 

нови идеи и форми на реализация;  

          - създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;  

          - експериментиране с нови идеи;  

          - създаване на нови контакти.  

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в 

извънучилищни квалификационни форми са срещани      поради провеждането им по 

време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на 

заместване.   

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни 

квалификационни форми се постигна:  

- осъвременяване на знанията по предметната област на учителите;  

- познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание;  

- професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти.  

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се 

констатира:  

- подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на 

учениците;  

- създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището.  

 

II. Цел  
 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.  

 

III. Задачи  
 

1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови 

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност.  

2.   Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците.  

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност 

за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие.  

 4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;  

 

IV. Очаквани резултати  
 

1.  Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за 

повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес.  

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното 

съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им изява, 

овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни 

практически задачи.  

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание чрез 

практическа дейност.  



4. Формиране на професионални умения у младшите учители и успешна адаптация в 

училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.  

 

               V. Дефицити в квалификационната дейност на педагогическите 

специалисти: 
 

1. Квалификация  на педагогически специалисти за разработване и реализиране на проекти 

по Европейски образователни програми; 

2. Запознаване с особеностите и развитие на стратегия за прилагане на дуалния модел на 

професионално образование; 

3. Ефективно взаимодействие с Обществения съвет на гимназията; 

4. Портфолиото на учителя – актуална и нова форма за отчитане постиженията на учителя. 

 

             VI.Заложени средства за квалификация в училищния бюджет  

 

              Съгласно средствата определени в делегирания бюджет на ПГТТ „Атанас Димитров” 

гр. Нова Загора – 1,2 % от ФРЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 
ТЕМА Форма Период на 

провеждане 

Целева 

група 

Лектор 

/обучаваща 

организация/ 

Отговорник 

Проучване и 

участие в 

квалификацио

нни курсове и 

форми за 

придобиване 

на ПКС. 

Дискусия Х месец 2019 г. 

Педагог

ически 

персона

л 

Председател на 

ККПП 
Директор 

Попълване 

задължителна

та училищна 

документация 

– дневници, 

ученически 

бележници, 

протоколи, 

лични дела и 

др. 

Дейност 
Х месец 

2019 г. 

Млади и 

новоназ

начени 

учители

; кл. 

ръковод

ители 

Старши 

учители 

Заместник 

директор 

 Анализ на 

резултатите 

от ДЗИ и 

Държаните 

изпити за 

придобиване 

на 

професионалн

а 

квалификация 

на учениците 

и 

конкретизира

не на добрите 

и слаби 

страни. 

Дискусия 
Х месец 

2019 г. 

Методи

чески 

обедине

ния 

Преподаватели 

по 

дисциплините. 

Заместник 

директор 

Наставничест

во и 

методическа 

подкрепа на 

новоназначен

и 

педагогическ

и специалисти 

в ПГТТ. 

Дейност 
Х месец 

2019 г. 

Новоназ

начени 

учители 

Старши 

учители 

Старши 

учители 



 

Професионал

ното 

портфолио на 

учителите по 

МО. 

Семинар ХI месец 2019 г. Учители 
Председател 

ККПП 
ККПП 

Съставяне на 

фонд с 

професионалн

ите 

портфолиа на 

учителите в 

Гимназията. 

Дейност ХI месец 2019 г. Учители 
Председател 

ККПП 
ККПП 

Реализиране 

на дейности 

по проект 

„Иновации в 

действие.”  

Посещение на 

Техническа 

професионалн

а гимназия 

„Н.Й. 

Вапцаров” 

гр. Радомир. 

Дейност 
Х  месец 

2019 г. 
Учители 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

ККПП. 

ККПП 

 Активно 

взаимодейств

ие с 

Обществения 

съвет на 

гимназията. 

Среща за 

обсъждане на 

приоритетите 

на новата 

учебна 

година. 

Дейност 
ХI месец 

2019 г. 

Директо

р, 

заместн

ик 

директо

р, 

Общест

вен 

съвет на 

гимнази

ята 

Заместник 

директор, 

Педагогически 

съветник 

Директор 

Обмен между 

институциите 

и механизъм 

за съвместна 

работа на 

институциите 

по обхващане 

и включване в 

образователна

та система на 

деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищн

а и училищна 

възраст. 

Среща постоянен 

Класни 

ръковод

ители 

Директор, 

класни 

ръководители 

Директор, 

екип за обхват 

и класни 

ръководители 



 Превенция и 

ограничаване 

на 

агресивното 

поведение и 

неизвинените 

отсъствия на 

учениците в 

Гимназията.  

Дискусия постоянен 

Класнит

е 

ръковод

ители 

Педагогически 

съветник 

Директор, 

педагогически 

съветник 

Подготовка 

на учениците  

от Х-те 

класове за 

НВО по БЕЛ 

и Математика 

/Дигитални 

компетентнос

ти или чужд 

език./ 

Урок, 

консултации 

Постоянен 

2019-2020 г. 

 

Учениц

и 

 

 

Учителите по 

съответните 

дисциплини 

Използване на 

иновативни 

методи за 

развитие на 

творческото 

мислене и 

таланта. 

Семинар 

ХII месец 2019 

г. 

 

Учители 

и 

ученици 

Педагогичес ки 

съветник и 

учителите по 

общообразоват

еланите 

дисциплини. 

МО – ОД 

Асемблиране 

на 

компютърни 

системи. 

Демонстрация 

с ученици от 

12-те класове. 

Демонстрация ХI месец 2019 г 

Учители 

и 

ученици 

Инж. Катя 

Недева; 

Инж. Силвана 

Димитрова 

МО-ПП 

Демонстрация 

по проекто-

базирана 

дейност 

свързана с 

алтернативни

те източници 

на енергия 

при 

електрозахран

ване на частен 

дом. 

Демонстрация ХI месец 2019 г 

Учители 

и 

ученици 

Инж. Дарина 

Петрова; 

Апостол 

Проданов 

МО-ПП 

Седмица на 

професиите в 

ПГТТ. 

Изложение и 

демонстрация 
IV месец 2020 г. 

Учители 

и 

ученици 

Апостол 

Проданов 
МО - ПП 

 
 

 

 



ИЗВЪНУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
Извънучилищна 

Квалификация Форма 

Период на 

провеждане 

Целева 

група 

Отговорник 

за 

провеждане 

Лектор 

/обучаваща 

организация 

Участие в проект: 

„Квалификация за 

професионално 

развитие на 

педагогическите 

специалисти.” 

Пътуващ 

семинар 

Х – ХІ 

месец 2019г 

Педагогиче

ски 

персонал 

Директор, 

Председател 

на  ККПП 

 

Участие в проект: 

„Подкрепа за 

успех.” 

Пътуващ 

семинар 
Х 2019 г 

Педагогиче

ски 

персонал 

Директор, 

Председател 

на  ККПП 

 

Участие в проект: 

„Иновации в 

действие.” 

Дейност 

Х – ХІ 

месец 

2019 г. 

Учители 

Директор, 

Председател 

на ККПП 

 

Участие в проект: 

„ERASMUS+” 
Дейност 

ХІ 2019 г. 

III 2020 г. 
Учители Директор  

Проучване 

желанията на     

преподавателите в 

ПГТТ и мотивиране 

за включване в 

квалификационни 

курсове на ДИПКУ 

за придобиване на 

ПКС. 

Анкета 
Х месец 

2019 г. 

Педагогиче

ски 

персонал 

Председател 

на ККПП 

 

Участие на 

учителите в 

квалификационнит

е форми, 

организирани от 

РУО-Сливен и 

други институции. 

Семинар 

лекция 

2019 – 2020 

г. 

Педагогиче

ски 

персонал 

 

Директор,  

председател 

ККПП 

Обучаващи 

организации 

Атестирането - 

практика за 

оценяване на 

съответствието м/у 

дейността на 

учителите, 

директора и др. 

педагогически 

специалисти с 

професионалния 

им профил. 

Обучителе

н семинар 

Х месец 

2019 г. 

Педагогиче

ски 

персонал 

учители 
Обучаващи 

организации 

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН И МОЖЕ ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ! 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА 

 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

И ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Този документ определя правилата за участие на педагогическия персонал в 

квалификационната дейност и механизъм за мотивирането им; 

1.2 Педагогическият персонал на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас 

Димитров” гр. Нова Загора има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на 

образованието и професионалната си квалификация. 

Цели: 

1. Стратегическа цел. 

Изграждане на единна и ефективна система за образование, обучение, продължаваща 

квалификация и условия за професионално развитие на педагогическите кадри. 

2. Оперативни цели. 

2.1 Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и 

продължаваща квалификация на педагогическите кадри. 

2.2 Създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната 

подготовка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на 

педагогическите кадри. 

2.3 Разработване на стандарти за контрол на качеството, диференцираното заплащане и 

професионалното развитие на педагогическите кадри. 

2.4 Разработване на система от специални мерки за привличане, задържане и развитие на 

педагогическите кадри на възраст до 35 години и на специалисти с високо равнище на 

професионална подготовка и квалификация в системата на средното образование. 

Основни дейности по оперативна цел 2.1: Разработване и утвърждаване на единна и 

непротиворечива система за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите 

кадри. 

Основни дейности по оперативна цел 2.2: Създаване на нормативна уредба за държавно 

регулиране на първоначалната подготовка, продължаващата квалификация и 

професионално развитие на педагогическите кадри. 

Основни дейности по оперативна цел 2.3: Разработване на професионални стандарти за 

педагогическите кадри и система за контрол на качеството, диференцираното заплащане и 

професионалното развитие. 

Основни дейности по оперативна цел 2.4: Създаване на условия за привличане, задържане 

и развитие на нови за системата на педагогическите кадри и на специалисти с високо 

равнище на професионална подготовка. 

2. МОТИВИ ЗА ПОВИШАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

2.1 Да се следи прилагането на иновации в образованието. 

2.2 Създаване на условия за обмен и популяризиране на добри педагогически практики между 

учителите. 

2.3 Повишаване на авторитета на учителската професия и социалния статус на учителите чрез 

усъвършенстване на система за повишаване квалификацията на учителите. 

2.4 Възможност за кариерно израстване в длъжността. 

2.5 Обезпечаване на нормалното и пълноценното осъществяване на училищното възпитание. 



2.6 Създаване на условия за повишаване на капацитета на учителите по приоритетни 

направления; 

2.7 Комфорт на работното място; 

2.8 Морално и материално удовлетворение; 

2.9 Професионално самочувствие. 

3. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

3.1 Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел да осигури 

съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри и дава възможност за 

задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и тяхното 

професионално развитие; 

3.2 Квалификационната дейност в училището са планира и осъществява от „Комисия за 

квалификационната дейност”. 

3.3 Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищното равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в 

началото на всяка учебна година от „Комисия за квалификационната дейност” и се приема 

на заседание на ПС. 

3.4 Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО – Сливен, университети, колежи, квалификационни институции, 

центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и 

програми; 

3.5 Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване  на 

квалификацията по: 

3.5.1. собствено желание; 

3.5.2. необходимост по препоръка на експерт от РУО или МОН; 

3.5.3. по препоръка на работодателя. 

      3.6 Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово   правни, 

финансови и др./ се договарят между педагогическите кадри и директора на училището по 

реда на чл. 234 от Кодекса на труда и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

       3.7 Приоритетно в квалификационни форми се включват педагогически кадри, които:  

        3.7.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови 

държавни образователни стандарти; 

        3.7.2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 

        3.7.3. се обучават за преподаване на учебни предмети по професионална подготовка по 

нови специалности, за които училището има план за въвеждане или предстои пенсиониране 

на педагогически специалисти по професионална подготовка, за които няма заместник; 

         3.7.4. преминават на нова педагогическа длъжност; 

          3.7.5. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години. 

          3.8.  Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала, зависимост от заеманата 

длъжност 

          4. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ФОРМИ: 

          4.1. Да се заменят старите методи – лекция; 

          4.2. Да се прилагат форми с практическа насоченост; 

          4.3. Възможност за постигане на висок професионализъм; 

          4.4. Усвояване на съвременни дидактически иновационни практики. 

          5. ФОРМИ: 

          5.1. тренинги; 

          5.2. обучения; 

          5.3. семинари; 

          5.4. курсове за създаване на е-среда за съчетано учене; 

          5.5. самообучение; 

          5.6. професионално-педагогическа специализация; 

          6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ   



          6.1 На училищно ниво: 

             -   споделяне на добри практики; 

             -   дискусии; 

             -   сформиране на методически обединения по общообразователни предмети и 

професионална подготовка; 

             - сформиране на комисия за квалификационната дейност и планиране на дейността за 

всяка учебна година; 

            6.2 Извънучилищна квалификационна дейност: 

              - комбиниране на дейностите на училищно ниво с извънучилищната дейност; 

              -  проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми към 

обучаващите институции; 

              - участие в обучаващи семинари с външен лектор по актуални за образованието теми; 

              - формиране на база данни за предлаганите обучения от различни институции; 

              - оказване на всестранна помощ и съдействие на учителите за придобиване на ПКС 

или нова професионална преквалификация; 

              - участие във форуми, конференции, кръгла маса; 

           7. МОТИВИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

           7.1 Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени имат 

право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията в училище; 

           7.2 На педагогическите кадри придобили професионално-квалификационни степени се 

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по 

ред, определен от МОН и Колективния трудов договор; 

           7.3 Стимулиране на професионално изявени учители чрез подходящи отличия; 

           7.4 Възможности за кариерно развитие; 

           7.5 Обвързване с диференцираното заплащане. 

           8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

           8.1 Средствата за квалификация на педагогическите кадри се определят в началото на 

календарната година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ; 

           8.2 Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от делегирания 

бюджет на училището; 

             8.3 Извънучилищната квалификационна дейност се финансира от делегирания бюджет 

на училището, дарения, средства по проекти, програми за квалификационна дейност; 

             8.4 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден учител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

учителя; 

             8.5 Със собствени средства на учителя; 

             8.6 Разходите за придобиване на професионално-квалификационна степен се заплащат 

от учителите. 

             9. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

             9.1 Анализ на кадровия потенциал – срок Септември; 

             9.2 Проучване на потребностите от обучения и квалификация – срок Октомври; 

             9.3 Определяне на приоритетите за обученията и квалификация – срок Октомври; 

             9.4 Планиране на обучението – срок Ноември; 

             9.5 Организиране и провеждане на обученията, съгласно утвърдения график; 

             9.6 Анализ и оценка на ефективността от обученията, съгласно утвърдения график. 

             10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

             Предложеният механизъм е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№ 12  от  13.09.2019 г., утвърден от директора на училището и подлежи на актуализация по 

всяко време и могат да бъдат променяни по писмено предложение на всеки член на 

колектива. 

              
 
 
 



 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

 НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

 

І. Състав на методическото обединение  

Председател:  

Павлина Марчева 

Секретар: 

Иван Иванов 

Членове: 

инж. Зорница Цонева - класен ръководител на VIII а клас 

Бонка Тодорова - класен ръководител на VIII б клас 

Павлина Марчева - класен ръководител на IX а клас 

Иван Иванов – класен ръководител на IX б клас 

Пантелей Енчев - класен ръководител на X а клас 

Траяна Андреева - класен ръководител на X б клас 

инж. Даниела Вълчева - класен ръководител на XI а клас 

инж. Катя Недева - класен ръководител на ХII а клас 

Тянка Стоянова - класен ръководител на ХII б клас 

Апостол Проданов - класен ръководител на ХII в клас 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът за работата на Методическото обединение на класните ръководители е 

изготвен от състава на обединението и приет на заседание на 05.09.2019г. От Педагогическия 

съвет планът е утвърден с Протокол №   11  / 13.09.2019г. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Приоритет на методическото обединение: Работа на класните ръководители по 

превенция и ограничаване на агресивното поведение и неизвинените отсъствия на учениците 

от ПГТТ “Атанас Димитров“ 

 

 Повишаване мотивацията на учениците за постигане на по-високи резултати в учебната 

дейност, повишаване мотивацията на учениците за посещения на консултации при 

необходимост, подготовка на учениците за ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК, редовно 

посещение на учениците на учебните занятия, използване на иновационни и интерактивни 

методи на преподаване, повишаване мениджърския опит на ръководители. 

 

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за квалификация на класния ръководител; 

2. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, 

социалните отношения и мястото на отделната личност като член на общността.  

         3.Подобряване на дисциплината в училище и намаляване броя на безпричинните 

отсъствия; 

         4. Привличане на семейството като съюзник на училището в обучението и възпитанието 

на децата. 



5.Набелязване на мерки и осъществяване на дейности за намаляване проявите на агресия 

сред учениците; 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се осигури достъпно, всеобхватно и качествено образование на всички 

ученици 

2. Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на проблемите на 

разглеждане, насърчаване му за овладяване и практикуване на интелектуални умения, 

стимулиращи активното му комуникативно поведение 

3. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка, 

самоусъвършенстване и към активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

4. Да се създадат условия в методическото обединение за делова и хуманна 

атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи или разрешаване на проблеми и 

трудности. 

5. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната 

индивидуалност и самостоятелност, чрез търсене на ефективни технологии за възпитание. 

6. Да се осигури високо ниво на общообразователната и професионална подготовка 

на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и правова държава. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

1. Изготвяне на план за дейността на методическото обединение на класните 

ръководители за учебната 2019-2020г, съобразен със спецификата на всяка паралелка. 

Срок: септември 

                                           Отговорник: председател,  класни ръководители 
 

2. Запознаване на учениците и родителите с Правилника за дейността на училището и 

Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. 

Срок: септември 

 Отговорник: класни ръководители 
 

3. Представяне на оферти на застрахователните компании и избор на оферта за 

застраховане на учениците. 

Срок: октомври 

                                            Отговорник: председател, класни ръководители 
 

         4.Обсъждане на предложения и конкретизиране на правилата за отпускане на стипендии 

на учениците. 

Срок: октомври 

Отговорник: председател, класни ръководители  
 

         5.Планиране на съвместната дейност между класния ръководител и педагогическия 

съветник. 

Срок: октомври 

Отговорник: В. Петрова, класни ръководители  
 

          6. Провеждане на съвместна среща с представители на Училищния ученически съвет и 

класните ръководители с цел дискусия по въпроси и проблеми, свързани с учебно-

възпитателния процес.  

Срок: ноември 

                               Отговорник:  председател и класни ръководители 
 

         7.Организиране и провеждане на вечер на осмокласника. 

Срок: ноември 

 Отговорник:  председател и класни ръководители 



         8. Организиране и провеждане на педагогически семинар с класните ръководители на 

тема: „“Ролята на връзката между семейството и училището при справянето на класния 

ръководител с проблемите в класа“ 

          Срок: ноември  

                                 Отговорник: Тянка Стоянова 
 

          9. Вътрешноквалификационна дейност на методическото обединение на класните 

ръководители. Разглеждане  на темата: “Основни моменти и спорни въпроси в Наредбата за 

приобщаващото образование“ 

     Срок: декември 

     Отговорник: председател и класните ръководители 
 

10. Вътрешноквалификационна дейност на методическото обединение на класните 

ръководители. Разглеждане на темата: Работа при деца с обучителни затруднения“. 

Срок: януари 

Отговорник: Валентина Петрова 
 

11. Анализ и обобщение на учебните резултати, постигнати през първия учебен срок. 

Срок: февруари 

                                    Отговорник: председател, класни ръководители 
 

12. Вътрешноквалификационна  дейност на методическото обединение на класните 

ръководители. Разглеждане на темата: „Нестандартно дете и приобщаването му към групата“. 

Среща с психолог от ЦОП - гр. Нова Загора. 

Срок: март 

Отговорник: Валентина Петрова 
 

13. Семинарно занятие: ”Работа с деца от проблемни семейства”. 

Срок: май  

Отговорник: инж. Катя Недева 
 

14. Анализ и обобщение от работата на методическото обединение на класните 

ръководители за учебната 2019-2020 г. 

Срок: юни 

                                Отговорник: председател 
 

15. Провеждане на родителски срещи с цел съвместна възпитателна дейност и взаимно 

подпомагане. 

Срок: по график 

 Отговорник: класни ръководители 

 

16. Засилване контрола относно посещението на учениците в учебните часове и часовете 

за консултации.  

Срок : постоянен 

                                        Отговорник: класните ръководители 
 

17. Осъществяване на сътрудничество с основните социални фактори: семейство, 

културни институции, сдружения, фондации, производствени предприятия, научни звена и 

други институции и звена, имащи отношение към младите хора. 

                                                             Срок : постоянен 

                           Отговорник: председател и класните ръководители 
 

18. Организиране на излети, екскурзии и посещение на забележителни места и участие в 

спортни състезания. 

Срок : постоянен 

                                        Отговорник: класните ръководители 



ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ  

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение и е приет на 

заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 11/ 13.09.2019г. 

 

II.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 Председател: 

Валентина Петрова- учител философски цикъл  

 Членове: 

1. Станка Георгиева Динева- директор, учител по Математика 

2. Иван Иванов -  старши учител по Български език и литература 

3. Евгeния Петрова -  учител по Български език и литература, Руски език 

4. Мария Калоянова – учител по Английски език 

5. Траяна Андреева - старши учител по Математика 

6. инж. Тамара Николова – учител по Информационни технологии, Икономика и 

Предприемачество 

7. Тянка Стоянова – старши учител по История и цивилизация, География и икономика 

8.  Павлина Марчева – старши учител по История и цивилизация и Английски език 

9. Бонка Тодорова – старши учител по Физика и астрономия, Химия и опазване на 

околната среда, Биология и здравно образование 

10. Пантелей Енчев - старши учител по Физическо възпитание и спорт 

 

III.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

3.1. Да се утвърди Методическото обединение на учителите по Общообразователна 

подготовка като център за вътрешноквалификационна дейност. 

3.2. Да се изгради стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на качеството 

на учебно – възпитателния процес. 

3.3. Да се формират у учениците умения за търсене и намиране на реална връзка на 

получените знания и приложението им  в практиката. 

 

IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

4.1. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по всички 

общообразователни учебни предмети чрез прилагане на съвременни форми и методи на 

обучение. 

4.2. Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на 

получените знания в практиката. 



4.3. Съобразяване на учебната работа по общообразователните учебни предмети с 

изискванията за полагане на държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити. 

4.4. Повишаване професионализма на учителите по общообразователна подготовка чрез 

участия в квалификационни курсове за придобиване на по – висока ПКС. 

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

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ 

ЗАДАЧИ: 

5.1. Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение. 

        Срок: до 10.09.2019 г. 

        Отг.: В. Петрова 

5.2. Разработване на годишни тематични планове на учебния материал за учебната 2019/2020 

г. съгласно държавните образователни изисквания. 

        Срок: до  11.09.2019 г. 

        Отг.: Учителите 

5.3. Изготвяне на графици за контролните и класните работи за I – ви и   II – ри срок на 

учебната година. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: учители 

5.4. Изработване на Графици за допълнителна работа с изявените ученици и за консултации 

с изоставащите ученици по предметите от общообразователната подготовка. 

        Срок: 21.09.2018 г. 

        Отг.: В. Петрова 

5.5. На заседание на Методическото обединение да бъде направен анализ на състоянието на 

работата на учителите с изоставащите ученици и бъдат набелязани мерки за подобряването й с 

цел намаляване броя на изоставащите. 

        Срок: октомври 2019 г./ март 2020 г.-  

        Отг.: В. Петрова 

5.6. Провеждане на контролни работи за входно и изходно ниво с цел определяне равнището 

на знанията на учениците. 

        Срок: по график 

        Отг.: Учителите 

5.7. Организиране и провеждане на Общински кръгове на Олимпиади по 

общообразователните учебни предмети, съгласно План – график на РУО – Сливен за учебната 

година. 

        Срок: по график на РУО 

        Отг.: Учителите 

5.8. На заседание на Методическото обединение да бъде направен анализ на състоянието на 

работата на учителите с изявените ученици и бъдат набелязани мерки за подобряването й с цел 

успешното представяне на учениците на Олимпиади, конкурси и състезания на различни нива. 

Срок: постоянен  

       Отг.: Учителите 



5.9. На заседание на Педагогическия съвет членовете на Методическото обединение да 

запознаят колегите със следните теми: 

 1. „Информационната култура на учителя като фактор за създаване на качествена 

образователна среда” 

        Срок: октомври 

        Отг.: инж. Тамара Николова 

 2. „Развиване на творческите способности на учениците в извънкласни форми на 

работа.” 

        Срок: декември 

        Отг.: Валентина Петрова 

5.10. Изготвяне на предложение до ръководството на ПГТТ «Атанас Димитров» на искане 

за средства с цел обогатяване на МТБ за подобряване на условията на обучение и възпитание 

на учениците. 

        Срок: декември  

        Отг.: Учителите 

5.11. Всички учители да работят непрекъснато за недопускане на нарушения на Правилника 

за дейността на ПГТТ «Атанас Димитров» и рушене на училищно имущество. 

        Срок: Постоянен 

        Отг.: Учителите 

5.12. Учителите, преподаващи в 12 клас да насочат усилията си в подготовката на учениците 

за успешно полагане на държавните зрелостни изпити през настоящата учебна година. 

        Срок: целогодишно 

        Отг.: Учителите 

5.13. На заседание на Методическото обединение да се направи анализ на резултатите от 

положените през 2018/2019 година държавни зрелостни изпити и се набележат мерки за 

отстраняването на допуснатите слабости. 

        Срок: март-април 2020г. 

        Отг.: учители 

5.14. Стриктно спазване на Нормативните документи в системата на образованието. 

        Срок: постоянен 

        Отг. Учителите 

5.15. Обсъждане на резултатите от образователния процес на  учителите през първия учебен 

срок и в края на учебната година и набелязване на мерки за подобряване на обучението на 

учениците. 

                               Срок: в края на учебния срок и края на учебната година   

        Отг.: В. Петрова 

5.16.  Организиране и провеждане на обмяна на опит с учители от Професионални гимназии  

в страната. 

                                                                                              през учебната година 

                                                                                              Отг. В. Петрова 

5.17.  На заседание на Методическото обединение да бъдат разгледани и обсъдени следните 

теми: 

 „Формиране на умения за справяне със стреса и бърнаут /професионално изчерпване”.- 

тренинг 

        Срок: декември  

        Отг.: В. Петрова 



 «Използване на информационни и комуникационни технологии «- споделяне на добри 

практики 

        Срок: март 2020 г. 

        Отг.: учители  

 «Мотивация на ученици с обучителни затруднения» /беседа/ 

                                                                                                 Срок: постоянен  

                                                                                                 Отг: В. Петрова 

5.18. Провеждане на открит урок от философския цикъл 

        Срок: I учебен срок  

        Отг.: В. Петрова 

5.19. Анализ и обобщение на дейността на преподавателите по ООП през учебната 

2019/2020 година. 

        Срок: май  2020 г.  

        Отг.: учители 

 

 

 

ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 
 

 

I.СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЕДИНЕНИЕТО: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  

 Апостол Проданов 

СЕКРЕТАР: 

 инж. Зорница Цонева 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Желязка Иванова 

2. инж. Дарина Петрова 

3. инж. Силвана Димитрова 

4. инж. Даниела Вълчева 

5. инж. Катя Недева 

 

II. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА 

1. Създаване на условия за съвременно обучение, подготовка на технически кадри, 

съобразно изискванията за усъвършенстване на професионалното образование и обучение.  

2. Изграждане на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно–

възпитателната работа. 

3.Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост. 

4.По-висока ефективност на използваните методи и технологии в часовете по 

професионална подготовка. 



 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

 

     1. Създаване на условия за развитие на потенциала на всеки ученик за научно, 

интелектуално и творческо израстване. 

2.  Подготовка и успешно провеждане на ДЗИ по теория на професията. 

3. Вътрешно-квалификационна дейност насочена към взаимодействие между учителите, 

преподаващи в дадена професия за постигане на необходимите професионални компетенции 

на учениците и покриване държавните образователни стандарти. 

 

IV. OСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА: 

 

1. Методическа работа 

Използваните от обединението основни форми на работа ще бъдат събеседване, лекции 

и семинарни занятия, като периодичните сбирки на членовете следва да се провеждат веднъж 

месечно, в удобно за преподавателите време.  

При методическата работа основните акценти ще бъдат: 

1.1 Ангажираност и работа от членовете на МО по избрания конкретен проблем; 

1.2 Взаимовръзка между теория и практика; 

1.3 Обсъждане и обобщаване на постигнатите резултати през годината. 

2. Работа с ученици 

Акцентите при работа с учениците ще са следните: 

2.1 Поддържане на устойчив интерес и мотивация на учениците при усвояване на 

учебното съдържание; 

2.2 Получаване на удовлетворение от собствената работа и възможност за изява. 

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

 

м. СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

1. Организационна сбирка.  

Отг.: Председателят на МО 

2. Избор на председател и секретар на обединението по професионална подготовка. 

Обсъждане и приемане плана на методическото обединение. 

Отг.: Членовете  на МО 

м. ОКТОМВРИ 2019 г. 

1. Актуализиране на конспекти и билети за предметите от професионална подготовка. 

2. Обсъждане на новостите в професионалното обучение. 

3. Анализ на входното ниво по предмети. 

Отг. Членовете на МО 

м. НОЕМВРИ 2019 г. 

1. Участие на ученици от ПГТТ „Атанас Димитров” по проект Еразъм+. 

 

2. Обсъждане на възможности за обогатяване на материално- техническата база на 

кабинетите по професионална подготовка. 

Отг. Ръководство но ПГТТ „Атанас Димитров” и  

членове на МО 

м. ДЕКЕМВРИ 2019 г. 



1. Обсъждане на възможността учениците от 12 клас да изберат ДИ за придобиване на 

СПК за втори матуритетен предмет.    

                  Отг. Членове на МО 

2. Обсъждане на методите и подходите при подготовката на учениците за Държавните 

изпити за придобиване на III професионално- квалификационна степен. 

                                                                                                   Отг. Членове на МО 

м. ЯНУАРИ 2020 г. 

1. Запознаване на учениците с изискванията и конспектите за изпитите за придобиване на 

степен на професионална квалификация. 

                                                                                                          Отг. Членове на МО 

2. Обсъждане на организацията по подготовката на учениците, ангажирани в национални 

състезания, провеждани от МОН. 

                                                                                                           Отг.: Директора 

м. ФЕВРУАРИ 2020 г. 

1. Анализ на резултатите по професионална подготовка, показани през първия учебен 

срок.                                                                                                                Отг.: Членовете на МО 

2. Професионално ориентиране на учениците. Провеждане на състезания по професии 

(съгласно график на МОН). 

 Отг. Членове на МО 

м. МАРТ 2020 г. 

1. Участие на ученици от ПГТТ „Атанас Димитров” по проект Еразъм+. 

 

2. . Запознаване на учениците с изискванията и конспектите за изпитите за придобиване на 

степен на професионална квалификация. 

Отг. Членове на МО 

м. АПРИЛ 2020 г. 

1. Обсъждане нивото на подготовка на учениците от XII клас за Държавните изпити за 

придобиване на професионално- квалификационна степен. 

                                                                                                         Отг. Членове на МО 

2. Подготовка и участие в мероприятията, свързани с празника на училището. 

  Отг. Членове на МО 

м. МАЙ 2020 г. 

1. Подготовка на необходимите материали и обезпечаване с необходимата литература, 

техническа документация и конспектни материали за провеждане на квалификационните 

изпити по теория и практика на съответните специалности. 

                                                                                                   Отг.: Председателите на  

  изпитните  комисии 

2. Участие в мероприятията, свързани с празника 24 Май. 

                                                                                                           Отг.: Членовете на МО 

м. ЮНИ 2020 г. 

1. Анализ на резултатите от образователния процес през учебната 2019/2020г. 

                                                                                                           Отг.: Членовете на МО 

2. Отчитане дейността на МО, обсъждане на ефективността от проведените сбирки. 

                                                                                                            Отг.: Председателят на МО 

3. Провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация. 

 Отг.: Председателите и членовете на  

  изпитните  комисии 



 

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

ПРЕДМЕТ: Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите 

в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор и 

адаптирането на учениците към образователната и социалната система. 

 

ЦЕЛИ: Спомагане за по-успешно преодоляване на възникнали затруднения в училище, 

семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо 

образовани и подготвени за живота в демократичното общество личности. Ограничаване на 

проявите на агресия в училище.  

Хуманни взаимоотношения.            

ЗАДАЧИ:  

 Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и активно 

подпомагане за преодоляването им.  

 Усвояване от учениците на умения за саморегулация и самовъзпитание, за създаване на 

положителна самооценка и самостоятелен избор на жизнена позиция;  

 Участие в организирането и провеждането на всички училищни, класни и извънкласни форми 

на работа по проблемите на гражданското образование и  възпитание на учениците; 

 Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на възпитателната работа на 

диагностична и консултативна дейност на училищните комисии; 

 Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко 

отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците.   

 
Дейности  Методи  Срок  Отговорник Забележка 

Превенция на пътнотранспортните 

произшествия сред подрастващите 

Информацион

на кампания;  

септември 

2019г. 

Педагогическия 

съветник. 

Ученически 

съвет 

 

 

Оценка и наблюдение на учениците. 

Беседи, 

анкети, 

ролеви игри, 

консултации, 

наблюдение. 

 

септември 

октомври 

2019г. 

Педагогическия 

съветник; класни 

ръководители; 

учители; 

 

Запознаване с учениците от 8 клас. 

Наблюдаване процеса на адаптация 

на учениците 

консултации, 

наблюдение; 

анкета; 

29.10.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; класни 

ръководители; 

 

Организиране дейността на 

Ученическия съвет. Набиране на 

нови членове. Изготвяне на план на 

Ученическия съвет. 

Консултации, 

беседи, инф. 

Кампания; 

Срещи; 

30.10.2019 г. Педагогическия 

съветник; 

учители; 

 

Европейски ден на здравословното 

хранене.  

Информацион

на кампания;   

08.11.2019 г. Педагогическия 

съветник; 

учители; 

Ученически 

съвет; 

 

Инициативи свързани с опазване на 

околната среда  

Организация 

на кампания 

постоянен Пед. съветник; 

учители; 

Ученически 

съвет; 

 

Организиране на избори за 

председател на ученическия съвет 

Организиране 

на кампания 
11.11.2019 г. 

Педагогическия 

съветник 
 

Набиране на информация за 

мащабите и проявите на тормоз 

Анкета;  
15.11.2019 г. 

Педагогическия 

съветник 
 



Международен ден за елиминиране 

на насилието срещу жени.  

Информацион

на кампания 
25.11.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УС 

 

Обобщаване на резултатите от 

проведеното проучване за мащаба 

на агресия и тормоз в ПГТТ 

„Атанас Димитров”. 

Отчет 

29.11.2019 г. 

Педагогическия 

съветник 

Набелязван

е на 

конкретни 

мерки за 

преодолява

не на 

агресията  

и тормоза. 

Превенция. 

Насочване на учениците към 

дейности и клубове в училище. 

Беседа; 

посещение в 

час на класа 30.10.2019 г. 

Педагогически 

съветник. 

Учители 

ръководители на 

групи. 

 

Кариерно ориентиране на ученици 

от 12 клас 

посещение в 

час на класа.  

март 2020 г. Педагогически 

съветник 

 

Превенция на агресията и тормоза.  

Посещение в 

час на класа- 

лекция, 

презентация; 

ролеви игри. 

Менторство 

постоянен 
Педагогическия 

съветник 

 

Опознаване и картотекиране на 

ученици с изявени дарби.  

Консултации, 

беседи; 

менторство 

постоянен Педагогическия 

съветник. 

 

Превенция на агресията и тормоза.  

Посещение в 

час на класа- 

лекция, 

презентация; 

ролеви игри. 

Менторство 

постоянен 
Педагогическия 

съветник 
 

Опознаване и картотекиране на 

ученици с изявени дарби.  

Консултации, 

беседи; 

менторство 

постоянен Педагогическия 

съветник. 

 

Набиране на информация за 

мащабите и проявите на девиантно 

поведение 

Наблюдение; 

анкета; 

беседа, 

консултация; 

постоянен Педагогическия 

съветник 
 

 

Набиране   на  информация  за  учен

ици в риск от отпадане. 

Картотекиране на учениците. 

Установяване на взаимовръзка с 

отговорните институции- ОЗД; 

ДПС, ЦОП, МКБППМН; Община; 

 

наблюдения, 

обмен на 

информация с 

учители и 

отговорни 

институции 

 

постоянен 
Педагогическия 

съветник 

При 

необходим

ост 

насочване 

към 

социален 

работник, 

обществен 

възпитател

и др.  

Срещи и консултации с родители; Консултации; 

Беседи; 

постоянен  Педагогическия 

съветник 
 

Срещи и консултации с ученици; Консултации; 

Беседи; 

постоянен Педагогическия 

съветник 
 

Консултиране по инцидентно 

възникнали проблеми и конфликтни  

ситуации 

Консултации, 

беседи, 

наблюдение  

постоянен Педагогическия 

съветник 

 

Разкриване на деца с изявени 

наклонности в дадена област на 

Обмен на 

информация с 
постоянен 

Педагогическия 

съветник 

Среща с 

успели 



науката, изкуството или спорта. 

Създаване на условия за тяхното 

развитие и реализация 

учители; 

Проследяване 

на успеха в 

обучението.  

Разговори и 

беседи; 

Менторство; 

личности. 

Мотивация

. Кариерно 

ориентира

не.  

Диагностика на затруднения в 

образователния процес. Насочване 

на ученици към допълнителни 

консултации по учебни предмети. 

Участие в организирани групи по 

затруднения. 

Беседи, 

консултации, 

проследяваме 

на 

затрудненият

а по учебни 

дисциплини. 

постоянен 

Педагогическия 

съветник; 

учители, класен 

ръководител; 

 

Наблюдение на ученици при 

процеса на адаптация 

наблюдение 

постоянен 

Педагогическия 

съветник;  

учители; класен 

ръководител. 

 

Изготвяне на индивидуални 

планове за подкрепа съобразно 

нуждите и потребностите на 

ученика 

Консултации, 

наблюдения и 

др. 

постоянен 

Педагогическия 

съветник. 

Членове на 

координационни

я съвет 

Насочване 

към 

допълните

лни 

ресурси и 

подкрепи - 

ЦОП 

Участие в разработването на 

училищни  правилници,  програми 

и  проекти 

Консултиране

, беседа и др. постоянен 

Педагогическия 

съветник; 

учители 

 

Кариерно ориентиране  Конференция, 

среща, 

обучения 
периодично 

Педагогическия 

съветник; 

Покана на 

лектори и 

служители 

в 

конкретнат

а област. 

Консултиране и обмяна на опит с 

учители по въпроси свързани с 

обучението, възпитанието и 

социализацията на учениците. 

Среща; 

обмяна на 

опит.  
периодично 

Педагогическия 

колектив 

 

Запознаване с основни права на 

човека  

Тренинг  

периодично 
Педагогическия 

съветник 

Участие на 

НПО, ЦОП 

и др. 

Младежко участие. Ангажиране и 

мотивиране на младите хора за 

участие. Разширяване на 

възможностите за обучение 

Индивидуалн

о /групово 

консултиране

. 

Организиране 

на срещи и 

обмяна на 

опит 

периодично 
Педагогическия 

съветник 

Съвместна 

работа с 

НПО 

Превенция на употребата на 

наркотици, алкохол и 

тютюнопушене 

Индивидуалн

о /групово 

консултиране

Организиране 

на срещи и 

обмяна на 

опит. 

Информацион

ни кампании 

и др.  

периодично 
Педагогическия 

съветник 

Взаимодей

ствие с 

МКБППМ

Н, ДПС, 

ЦОП, НПО 



Междуетнически диалог и 

толерантност  
тренинг периодично 

Педагогическия 

съветник 

 

Гражданско образование Тренинг периодично 
Педагогическия 

съветник 

Взаимодей

ствие с 

институци

и и НПО 

Организиране на семинари за 

подобряване на груповия климат 

сред учениците по актуални 

въпроси и проблеми 

семинар Периодично 
Педагогическия 

съветник 

Взаимодей

ствие с 

институци

и и НПО 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК 

 

Консултативна дейност 

1. Индивидуално консултиране на ученици. 

1.1. По проблеми, свързани с тяхното поведение. 

1.2. По проблеми, свързани с взаимоотношенията:  родители и учители и др.;   

1.3. По психичното, личностното и интелектуалното развитие. 

1.4. Изготвяне на корекционна програма за работа с проблемните ученици. 

1.5. Консултиране по инцидентно  възникнали  проблеми  и конфликтни  ситуации. 

2. Консултиране на учители. 

2.0. Консултиране на новопостъпили учители. 

2.1. Консултиране с колеги относно възникнали проблеми с ученици по време на учебно-

възпитателния процес.  

2.2. Професионално консултиране по проблеми, конфликти, зависимости произтичащи от 

взаимодействията с учители и училищното ръководство. 

3. Консултиране на родители. 

3.1. По проблемите на взаимоотношенията с техните деца. 

3.2. По проблемите с личностното, интелектуалното  и поведенческото развитие на децата им. 

3.4. Провеждане на разговори с родители във връзка с професионалното ориентиране на децата 

им, за избор на професия адекватна на личностните особености на ученика. 

4. Консултиране на училищното ръководство и педагогическия колектив.   

4.1. Участие в разработването на училищни правилници, програми и проекти. 

4.2. Разработване и прилагане съвместно с класните ръководители на корекционни програми за 

проблемните деца, застрашени от отпадане или ученици с провинения. 

4.3. Системно запознаване с новите указания, инструкции и нормативни  документи.  

4.4. Участие в дейността на комисии. 

4.5. Консултиране и координиране на работата на класните  ръководители. 

 

Групова дейност:  
1. Обучение за развитие на социални умения и правене на социален избор; Провеждане на 

семинари за повишаване на  комуникативните  умения  и подобряване на груповия климат сред 

учениците. /По покана от класните ръководители/ Провеждане  на  дискусии  с  учениците  по 

предложени  от  тях  теми, засягащи актуални проблеми;  Участие в родителски срещи.    

2.  Проучване  на  проблеми, свързани с рисково за здравето поведение,  превенция  на  опити  за 

злоупотреба с психоактивни  вещества  (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция     на  

зависимостите  рисково сексуално поведение и др.  Проучване сред учениците за 

нивото  на  информираност и отношението им по проблемите на наркотиците. 

3.  Провеждане на семинари за повишаване на познанията на  учениците по проблемите на 

наркоманиите, сектите, половото съзряване и др. 

4. Изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие. 

Посредническа дейност 



1. Взаимодействие и решаване на конфликти  между ученици,  учители,  родители и училищно 

ръководство;  Проучване на евентуални предпоставки  за  възникване  на  конфликтни ситуации в 

училище. 

2. Подпомагане работата на ученическия съвет и други ученически организации. 

3. Участие при провеждането на час на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 

възпитателната работа, поведението на учениците и др. 

4. Проучване сред учениците за насилието в училище; Включване в работата на училищните 

комисии. 

 

ПЛАН НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ДИМИТРОВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

1. Училищният ученически съвет в ПГТТ „Атанас Димитров” в вид самостоятелна форма 

на самоуправление на учениците. 

2. Училищният съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на 

училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители. 

3.Училищният ученически съвет работи в съответствие с училищният правилник, 

училищните планове и нормативни актове на МОН. Дейността на УС е насочена към участие 

в различни форми  на самоуправление и представителство. Организиране на доброволчески 

инициативи и дейности във и извън училище. Поддържане на училищни медии. 

Осъществяване на училищни  кампании подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, права на човека, опазване на околната среда и др. 

4. Организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните и 

международни, европейски, национални, общински, местни, професионални и културни дати 

и празници; 

5. Решенията на УУС имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали 

трябва да се включат в предложените инициативи. Всеки ученик има право да внесе 

предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член 

на УУС. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за 

осъществяване на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното 

реализиране. 

6. Да насърчават развитието на младежкото участие и лидерство. Да реализират форми 

на посредничество при решаване на конфликти и превенция на зависимости и 

противообществени прояви. Насърчава организирането и активизирането на живота на 

учениците в училище;  

7. Дейност на УУС е познаване и спазване на правата и задълженията на учениците, 

участие в опазване на училищното имущество и етичния кодекс. 

8. Цел на УУС е да се създадат подходящи условия и предпоставки за формиране на 

гражданско съзнание и социално поведение. 



 

№ Дейности срок отговорник забележка 

1 Провеждане на заседания по актуални 

теми и проблеми от общоучилищният 

живот и вземане на решения 

постоянен 

Педагогическия 

съветник; УУС 

 

2 Предложения за инициативи, кампания 

и обучения постоянен 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

3 Преложения за доброволчество 
постоянен 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

4 Актуализиране състава на училищния 

УУС 
10.10.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

 

5 Отбелязване на 14 октомври - празник 

на град Нова Загора 
14.10.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС 

 

6 Обелязване на 18 октомври -

Европейски ден за борба с трафика на 

хора 

18.10 2019г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

учители; 

 

7 Провеждане на избори за председател 

на УУС 
31.10.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

 

8 Отбелязване 1 ноември-  Ден на 

народните будители 01.11.2019 г 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

9 Отбелязване на световния ден на Спин 
Декември 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

10 Подготовка и отбелязване на 

Коледните празници Декември 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

11 Отбелязване на 14 януари - 138 години 

от Освобождението на гр. Нова Загора 14.01.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

12 Среща между класните ръководители 

и УУС Януари 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

13 Отбелязване на 14 февруари – Деня на 

Св. Валентин. Раздаване на 

валентинки из града. Различни 

инициативи за отбелязване на 

празника. 

14.02.2019 г. 

УУС  

14 Отбелязване на 19 февруари – Деня на 

Левски. Подготвяне на табло и 

презентация. 

19.02.2019 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

15 Ден за борба с тормоза в училище 
Февруари 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

16 Отбелязване на Баба Марта. Закичване 

с мартеници на ученици от началните 

училища от гр. Нова Загора 

01.03.2020 г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

 



17 Отбелязване на 03.03 - 

Освобождението на България.  Март 2020г. 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

18 Отбелязване на 08.03 – 

Международния ден на жената. 08.03.2020 г. 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

19 Отбелязване на 26 март- Часът на 

Земята. Изготвяне на табло 26.03.2020 г. 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

20 Отбелязване на Великденските 

празници Април 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

21 Отбелязване на 9 май – Ден на Европа 

и Втората световна война 09.05.2020 г. 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

учители 

 

22 Ден на славянската писменост и 

култура 24 май. Оформяне на табло и 

кът в училище. Участие в 

общоградското тържество.   

24.05.2020г. 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

23 Връчване дипломите на зрелостниците 
Юни 

Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

24 Отбелязване на 01 юни- международен 

ден на детето. 01.06.2020 г 
Педагогическия 

съветник;УУС; 

училители; 

 

25 Отбелязване на международен ден за 

борба с наркотиците 26.06.2020 г. 
Педагогическия 

съветник; УУС; 

училители 

 

 

                  ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТ 

 


