
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

 гр.Смолян, ул.”Тракия” №13,  Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

за учебната 2020-2021 година  

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ 

гр.Смолян  е приет на заседание на Педагогически съвет.  Планът е основен инструмент за реализирането на Стратегията  и 

представлява неразделна част от нея. 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК ИНДИКАТОРИ 

Приоритетно направление I. 

Повишаване качеството и ефективността на  училищното образование  

и професионална подготовка 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за 

провеждане на образователния процес – Списък Образец 

№1, училищни учебни планове и учебни програми, Етичен 

кодекс на училищната общност, Правилник за дейността, 

ПВТР, План за дейността.  

не се изисква до 15.09.2020 г. Разработени УУП за всички 

паралелки и утвърдени учебни 

програми, Списък-Образец №1 

2. Сформиране на методичните  обединения, на сдружението 

на класните ръководители и  постоянни комисии 

не се изисква до 30.10.2020 г.  

3. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади по 

различни учебни предмети 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой ученици участващи в 

олимпиади, и брой учебни 

предмети, по които участват 

4. Провеждане на училищни кръгове на състезания по 

изучаваните специалности 

делегиран бюджет по време на 

учебната година 

брой участници 

5. 

 

Мотивиране на учениците за участие в общински, 

регионални и национални състезания и конкурси в 

различни области 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой ученици участващи в 

конкурси и състезания 

6. 

 

Популяризиране работата на клубове по интереси не се изисква  по време на 

учебната година 

Брой ученици участващи в 

изявите 
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7. Целенасочена работа за успешно полагане на НВО, ДЗИ и 

ДКИ 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой успешно положени изпити 

8. Работа съвместно с родителите за намаляване отсъствията 

на учениците 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой отсъствия средно на 

ученик 

Приоритетно направление II.   

Усъвършенстване на системата за квалификация, учене през целия живот и контрол 

1. Участие на учителите в обучение за придобиване на по-

висока степен на професинална квалификация 

собствени средства по време на 

учебната година 

брой придобити нови степени на 

професионална квалификация 

2. Участие на квалификационни форми на педагогическия 

състав 

делегиран бюджет, 

ККД 

по време на 

учебната година 

 

4. Участие в обявените от МОН Национални програми и 

проекти 

средства на съответ 

на  програма или 

проект 

по време на 

учебната година 

брой участници 

5. Съвместни дейности с представители на EVN и учениците 

от VIIIВ и XБ клас, специалност „ЕОП“ 

със средства на 

EVN и от бюджета 

по време на 

учебната година 

брой съвместни дейности 

6.  Усъвършенстване уменията на учителите за работа в 

електронна среда 

 по време на 

учебната годуна 

използвани обучителни плат- 

форми 

Приоритетно направление III.     

 Утвърждаване на гимназията като научно, културно, информационно и спортно средище 

1. Участие на учениците в  състезания по професии делегиран бюджет по време на 

учебната година 

съгласно плана 

на МОН 

брой завоювани престижни 

места  

2. Полагане на изкуствена трева на спортната площадка собствено 

финансиране 

до края на 

учебната година 

 

3. Оптимално използване  на интерактивния кабинет  се се изисква до края на 

учебната година 

брой проведени уроци 

4. Обучаване на ученици от училището в академия „Телерик“ делегиран бюджет през учебната 

2020/2021 

година 

брой ученици завършили 

успешно   

5. Мотивиране на учениците за участие в спортни състезания  не се изисква съгласно 

спортния 

календар 

брой отбори, завоювали призови 

места 

6. Популяризиране постиженията на учениците чрез 

електронните медии и средствата за масова информация 

делегиран бюджет през цялата 

учебна година 

статии, съобщения 



7. Обогатяване на извънкласната и извънучилищната 

дейност в училището 

делегиран бюджет до края на 

учебната година 

вид дейности и брой 

мероприятия 

Приоритетно направление IV.   

Удовлетворение на СОП на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с учениците  

с емоционални и интелектуални затруднения и СОП 

1. Поддържане на изградената система за връзка с 

родителите чрез електронна поща или телефонни 

разговори по схема класен ръководител - родител   

не се изисква по време на 

учебната година 

 

2. Обзавеждане на кабинет на образователния медиатор делегиран бюджет м. март 2021г.  

3. Постоянна работа на ресурсните учители и 

педагогическият съветник с учениците със СОП  

не се изисква през цялата 

година 

поставени индивидуални зада- 

чи 

4. Утвърждаване на диференцираната работа с учениците 

като подход в организацията на учебните часове 

не се изисква през цялата 

година 

поставени индивидуални зада- 

чи 

5. Изграждане на групи от ученици за преодоляване на 

пропуските в изучаваното учебно съдържание по различни 

учебни предмети 

проект „Подкрепа 

за успех“ 

през цялата 

година 

успешно завършили учебната 

година 

6 

 

Осигуряване на достъп за работа в електронна среда на 

ученици със СОП и в затруднено положение  

делегиран бюджет през цялата 

година 

 

7. Създаване на подкрепяща среда на ученици с девиантно 

поведение  

не се изисква по време на 

годината 

 

Приоритетно направление V.   

 Осигуряване на ред, стабилност и защита на учениците в гимназията 

1. Изработване на електронни карти за достъп до училището 

и общежитието на новоприетите ученици 

делегиран бюджет м. септември 

2020г. 

 

2. Запознаване на учениците с плановете, осигуряващи 

безопасни условия за труд и обучение 

не се изисква м. септември 

2020г. 

подписи на инструктираните 

ученици 

3. Организиране на дежурство от страна на учителите за 

осигуряване реда в училището 

не се изисква м. септември 

2020г. 

по заповед на директора 

4.  Поддържане на системата за видеонаблюдение в 

училището и общежитието 

делегиран бюджет   

5. Контрол върху качеството на провежданите инструктажи 

в училището и във фирмите при провеждане на 

производствена практика 

не се изисква по време на 

годината 

констативни протоколи на 

ръководството 

Приоритетно направление VI.  



Взаимодействие с родителската общност и трайни връзки с бизнес партньорите, 

 с образователни, културни институции и неправителствени организации 

1. Провеждане на регулярни заседания на Обществения 

съвет 

не се изисква по време на 

годината 

протоколи от заседания 

2. Провеждане на планувани родителски срещи в 

присъствена и електронна среда 

не се изисква по план за 

дейността на 

ПГТТ 

протоколи от присъствие 

3.  Осигуряване на учителите в часовете за консултиране на 

родителите 

не се изисква по време на 

годината 

осъществени консултации 

4. Сключване на договори за провеждане на 

производствената и по възможност и на  учебната 

практика на реални работни места 

не се изисква по време на 

годината 

брой сключени договори 

5. Изграждане на паралелкови родителски активи за 

решаване на специфични проблеми  

не се изисква по време на 

годината 

брой заседания за решаване на 

възникнали проблеми 

6. Участие в дни на отворени врати на предприятия – 

партньори на училището 

не се изисква по време на 

годината 

брой ученици участващи в 

мероприятията 

Приоритетно направление VII.   

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за осмисляне на свободното време на учениците и създаване на условия 

за тяхната публична изява, инициатива и творчество 

1. Изграждане на нови клубове по интереси след проучване 

от УУС и осигуряване на дейността им 

делегиран бюджет по време на 

годината 

брой участници  

2. Учредяване  на училищен сертификат „Сертификат за 

участие в……..“ на ученици в организирани училищни 

изяви и извънкласни дейности  

делегиран бюджет по време на 

годината 

брой участници  

3. Издаване на сертификати и / или поздравителни адреси до 

родителите, свързани с успехите на учениците 

делегиран бюджет по време на 

годината 

брой издадени документа 

4. Провеждане на регулярни срещи на ръководството с 

представителите на УУС за повишаване активността на 

учениците във вземането на решения за управлението на 

училището и провеждането на различни инициативи по 

предложение на учениците 

не се изисква  през цялата 

година 

брой проведени мероприятия 

5. Популяризиване дейността на клуб „Милосърдие“ не се изисква по време на 

годината 

брой проведени благотворител- 

ни  инициативи 

6. Участие в плануваните инициативи в спортния календар

   

делегиран бюджет по време на 

учебната година 

брой инициативи 



7. Организиране  на спортни занимания за учениците, 

настанени в общежитието 

не се изисква  по време на 

учебната година 

брой инициативи 

8. Обогатяване на музейната експозиция не се изисква по време на 

учебната година 

 

Приоритетно направление VIII. 

Развитие на интериора и екстериора на гимназията 

1. Освежаване на използваните класни стаи и кабинета на 

медицинското лице 

собствено 

финансиране 

до края на 

учебната година 

по заявка на учителите 

2. Подмяна на училищната мебел  

 

собствено 

финансиране  

 м. декември 

2020г. 

 

3. Ремонт на покривното покритие делегиран бюджет м. май 2021 г.  

4. Поддържане  на безжичната инфраструктура на територия 

та на училището и ученическото общежитието 

делегиран бюджет по време на 

годината 

 

Приоритетно направление IX. 

Изпълнение на Националната стратегия „Учене през целия живот“ 

1. Организиране на качествено обучение в самостоятелна и 

задочна форма с цел успешно завършване на гимназиалния 

етап от учениците 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой успешно завършили 

2. Утвърждаване на система за признаване на придобити 

знания и компетенции по неформален път 

не се изисква по време на 

учебната година 

брой получили документ за 

квалификация 

Приоритетно направление Х.    

Участие в европейски и национални програми 

1. Реализиране на проект „Подпомагане на физическото 

възпитание и спорт“ по реда на ПМС  

 по време на 

годината 

закупени материали и осигурено 

участие в състезания 

2. Участие в НП и проекти, в зависимост от приоритетите на 

гимназията 

 по време на 

годината 

брой НП и проекти, по които 

гимназията получава финанси- 

ране   

Приоритетно направление ХI. 

    Училищна е- политика 

1.  Поддържане на актуална информация на  web и фейсбук 

страниците на училището  

собствени сили  по време на 

годината 

 

2. Използване на електронен дневник и електронни 

платформи за работа в електронна среда 

 по време на 

годината 

 

3. Изработване на електронен каталог на библиотечния фонд собствен сили  до м.май 2021 брой наличен библиотечен фонд 



4. Използване на интернет банкиране  по време на 

годината 

брой финансови операции 

5.  Осигуряване на абонаменти на сайта „Уча се“ за 

атрактивно представяне на учебното съдържание 

делегиран бюджет 

и финансиране по 

проект 

по време на 

годината 

брой абонаменти и използване в 

учебния процес 

 


