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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

НА ДЕЙНОСТТА НА ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 

През 2020/2021 учебна година ПГТТ „Христо Ботев” продължи да обогатява своя 

вътрешно училищен живот, да търси и прилага ефективни методи и средства за 

популяризиране на вечно търсещия дух на учителите и успехите на учениците, с което 

продължи да се утвърждава като модерно училище за младите хора от област Смолян.  

Приоритетите в работата на учителския колектив бяха насочени към запазване традициите в 

професионалното обучение, полагане на специални грижи за мотивирането на всеки ученик 

за задълбочено усвояване на изучаваното учебно съдържание и ненапускане на системата на 

образованието, постигане на по-добри резултати от ДЗИ и ДКИ, защото резултатите на 

изхода са най-добрия показател за качеството на свършената работа в  срока на обучение.  

И през изминалата учебната година всички  участници в образователния процес бяха 

поставени пред сериозно изпитание – въведено продължително обучение в електронна среда. 

Малко по-спокойно и уверено пренасочихме цялостната си работа  на неприсъствено, 

дистанционно обучение в електронна среда. Реагирахме по-организирано като за разлика от 

миналата година работихме с единна  платформа, което създаде по-добра организираност не 

само на нас самите, а  и  учениците.  Независимо от това не успяхме да мотивираме голяма 

част от учениците за системен и съзнателен труд. Не винаги часовете времево се 

уплътняваха, не се работеше проектноориентирано, а това винаги се използваше от 

учениците ни за по-лежерно отношение към образователния процес.    Нарушеният жив 

контакт с тях доведе до промяна в цялостното им поведение. Учениците ни връщайки се в 

класните стаи имаха нужда по-скоро от социални контакти, от колкото желание за полагане 

на системен учебен труд. Забравени бяха изградени с много взискателност привички, което 

се констатира от голяма част от педагогическия персонал.  Особено трудно бе за учителите 

по практика, които освен знания и компетентности трябва да формират и определени 

професионални умения у учениците. Със  започването на  присъственото обучение на 

определени класове учителите станаха активни участници в играта „Тука има, тука няма“. 

Правеха се ежеседмични графици с промяна в седмичното разписание за да може по-голям 

брой часове по практика да се отработят присъствено.   Отчитайки, че и за в бъдеще трябва 

да имаме готовност за работа при необичайни условия от значение е: 

• Всички учители и възпитатели постоянно да подобряват компютърните си умения. 

• Да се осигурят камери в част от кабинетите, които да позволяват дистанционно 

наблюдение и участие в часовете. Така отсъстващите ученици ще могат да участват  в 

часовете и няма да е нужно да наваксват  пропуснато учебно съдържание. 

• Подобряване на качеството на обучителни материали, които се предоставят на 

учениците. Активно да се използват различни прийоми и платформи, които позволяват не 

само запознаване с учебния материал, а и самооценка на придобитите знания и умения.  

• Оптимизиране работата на възпитателите по време на дистанционно обучение в 

електронна среда.   

• Познаване на осигуреността с устройство и с Интернет достъп на всеки ученик. 

Липсата на устройства може  да се компенсира от училището. Трябва да се обмисли начина 

на опазването им.  

 Учебната 2020/2021 г. започнахме  с 205 ученици, спрямо 182  през 2019/2020 година  По 

време на годината 6 са преминали в самостоятелна форма на обучение,  3 доброволно са 

напуснали, 1 е преместен в друга паралелка и 1 е придошъл в нашето училище. И така 

учебната година завършихме със 195 ученици, от тях 41 на ресурсно подпомагане и 2 се 

обучават по индивидуален учебен план. В ученическото общежитие в началото на учебната 



година са настанени 26  ученици, но с преминаването на зимния сезон някои предпочетоха да 

си пътуват ежедневно и напуснаха общежитието 

Учебната година приключихме с 5 слаби оценки на 3 ученици спрямо 70 слаби на 13 

ученици миналата година.  Броят на средните оценки за училището е 1249 спрямо 1023 за 

миналата година. Тенденцията е за постоянно завишаване на процентния дял на тройките в 

училището.  Добрите оценки са 1145 – само с 67 повече от миналата година,  много добрите 

665 ( с 71 повече ), а  отличните 471 ( с 42 повече ). И така средният успех за училището е 

Добър 4,09. Със сребърни медали за постигнат много добър успех и успешно представяне в 

различни извънкласни форми, състезания и конкурси бяха отличени Лъчезар Хаджиев и 

Кристиян Караджов от 12а клас. С предметни награди и грамоти са  наградени и 

отличниците от другите класове.  

Разглеждайки успехът на учениците неминуемо трябва да анализираме отсъствията от 

часове. Учебната година завършихме с 8582 отсъствия по уважителни причини, което е с 

около 1000 повече от миналата година  и с 3039,5 по неуважителни причини спрямо 1123,5 за 

изминалата година. За допуснати неизвинени отсъствия със „Забележка за допуснати 

неизвинени отсъствия ” са санкционирани 35 ученици, с 9 повече от миналата година и с 

„Предупреждение за преместване в друга форма на обучение” – 30 ученици спрямо 19 за 

миналата година. Разпределяйки отсъствията средно на ученик техния брой възлиза на 41,76 

извинени и 15,70 по неуважителни причини. Дори и при дистанционно обучение броят на 

отсъствията в училището расте много бързо.  Това за пореден път доказва, че не сме открили 

ефективните мерки за да   се преборим с големия брой отсъствия, напротив тенденцията за 

увеличаването им  бележи постоянство. 

 През учебната 2020/2021 г. за първи път се проведе НВО в 10 клас по БЕЛ и 

Математика. Учениците имаха възможност по желания да се явят на НВО по език и за 

установяване ниво на дигитални компетентности, но те не декларираха такова. Учителите 

работеха за  мотивиране на учениците за по-добро представяне, независимо, че това 

изпитване има само общонационален оценъчен характер. Резултатите ни сравнени с другите 

училища на областно и национално ниво изглеждат така: БЕЛ – за училището средно 36,31 т. 

при 47,49 за областта и 39,75 за страната, Математика – за училището 23,44 т. при 37,26 за 

областта и 27,06 за страната. Трябва да подчертая, че тези резултати касаят само явилите се 

момчета какъвто е контингента в нашето училище. Отчитайки нивото на знанията, с които 

постъпват учениците в училище резултатите не са лоши, но в рейтинговата скала на учебни 

заведения в областта, което е важно за родители и общественост, не стоим на добра позиция. 

За да бъде обективен анализът на свършената работа трябва да сравним резултатите от ДЗИ и 

ДКИ. Отчитайки важността на тези изпити за подготовката им  е работил всеки учител по 

време на цялата учебна година. За нас като професионална гимназия с еднаква тежест  

гледаме  на ДЗИ и на ДКИ, независимо от това че по своята същност двата изпита са коренно 

различни За изминалата учебна година  заявилите желание за явяване на ДЗИ по БЕЛ през 

сесия май-юни  се разпределят както следва: 

- ученици обучавани в дневна форма – 16  от тях 2 недопуснати 

- ученици обучавани в задочна форма – 2  

- ученици завършили минали години – 2 

 Средният успех  3,40. Допуснати са 3 слаби оценки, 8 средни и 5 добри, като най-високата 

оценка е добър 4, 35.  Резултатът на задочниците е Среден 3.16, а на тези обучавани минали 

години - Добър 3.64. Отчитайки, че ДКИ ще бъде задължителен за успешно завършване на 

средно образование от следващата учебна година за нас бе важно да проследим готовността 

и резултатите от положения ДКИ тази година. Отчитаме добра ориентация на учениците – 

полагайки ДКИ като втори задължителен държавен изпит те получават както диплома за 

средно образование така и свидетелство за професионална квалификация.  Констатираме, че  

форматът на този изпит  е много по-тежък и за успешното му полагане са нужни не само 

знания, а и възможности за аналитично представяне на усвоеното по различни учебни 

предмети от професионалната подготовка. За това  заложихме в часовете по ЗИП да се 

разработват изпитните теми от Националната изпитна програма. 

Учениците, явили се на този изпит се разпределят по професии и специалности както следва: 

• За специалност АТТ – явили се 9 ученици, успешно положили изпитите по теория и 

по практика 9  



• За специалност КТТ – явили се 5 , успешно положили изпитите 5  

• За специалност ЕОП и Електродомакинска техника (минали години) – явили се 2 , 

съответно 1 , всичко положили успешно изпитите. 

Цифровото изражение на резултатите – за АТТ среден успех по теория –Добър 3,66, а по 

практика – Мн. добър 4,87. За КТТ – по теория – Добър 3,85, а по практика – Мн. добър 5,40, 

а от изучавани предмети – Мн.добър 4,87. Учениците  срещат трудности при 

комбинативното представяне на материала, изучаван по различни учебни дисциплини. 

Трудно анализират и обобщават. Показват предимно базово усвояване на учебното 

съдържание.  Затрудняват се при формулирането на  логически изводи на базата на анализ и 

синтез. Трудно се справят със сложната техническа терминология, а това води до беден 

технически речник и изказ.  Резултатите от изпитите по практика са по-високи от тези по 

теория, което се дължи на практическата насоченост на мислене и изградени умения у 

учениците. Te успешно описват  свършената работа по практическите задания, спазват 

правилата на безопасна работа.  

За учениците от задочна форма успехът по теория е Среден 3,35, а по практика Мн. добър 

5,00. Съществената разлика се дължи на факта, че тези ученици трудно се справят с 

техническата терминология и особено при самостоятелното съставяне на текст. 

Стремейки се да организираме свободното време на учениците в училището функционираха  

разнообразни клубове за занимания по интереси.  Часовете не винаги се посещаваха от 

всички ученици, но се разчиташе на тяхната мотивация. Интерес предизвикват клубовете по 

роботика  и картинг, които успешно представиха дейността си на празника на училището. 

Част от учениците, настанени в ученическото общежитие сформираха клуб за усвояване 

знания и компетентности по електротехника. Те провеждаха занятията си в общежитието по 

време на дежурството на инж. Кисьов. Не успяхме да наложим традицията ученици от други 

училища да посещават клуба по Програмиране, с което да ги привлечем като бъдещи наши 

ученици.   За втора година в училището се провеждаха занятия на Телерик академията. Инж. 

Моллов провеждаше занятията и по време на дистанционното обучение. Положително е, че 

за следващата година обучението в тази академия ще  е спонсорирано от бизнеса. Клуб 

„Милосърдие“ е разпознаваем и със събирането на капачки за националната инициатива 

„Капачки за бъдеще“.  

За да се преодолеят дефицитите в подготовката на учениците по различни учебни 

предмети училището продължи участието си в проект „Подкрепа за успех“.  В сформираните 

групи бяха включени ученици с обучителни трудности и такива със слаба мотивация за 

учебен труд. По време на присъственото обучение учениците работеха и по време на 

междучасията. Така почти отпадна необходимостта от консултации. Учениците се убедиха, 

че всяка тройка трябва да се заслужи.  

Разчитайки на информираността на родителите за учебното състояние на децата им от 

електронния дневник омаловажихме ролята на  родителски срещи. Отчитаме,че занижената 

заинтересованост на родителите рефлектира и върху поведението на учениците. За целта 

трябва да се активизира работата на паралелковите родителски активи и на Обществения 

съвет, които да бъдат в помощ на класните ръководители и ръководството на гимназията  в 

полза за развитието на децата.    

Отчитайки постигнатите успехи и анализираните трудности пред целия учителски 

колектив стоят за решаване важни и отговорни задачи, свързани с мотивиране и задържане 

на учениците в училище, което действително да се превърне в тяхна желана територия и 

поле за творческа изява на всеки учител, утвърждаването на обучението в електронна среда, 

като алтернатива при обучение в епидемична обстановка. Всички предизвикателства трябва 

да посрещаме съвместно с родителите, като добри партньори и с работодателите, които са 

потребители на нашите кадри. 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

ПГТТ „Христо Ботев” чрез постоянната си работа да продължи да се развива като 

училище на промените и създаващо гаранции, че  общообразователната и професионалната 

подготовка на учениците  се осъществява на ниво, позволяващо у всеки от тях да се формира 

нагласа за труд и  учене през целия живот, за цялостно интелектуално израстване, за 

разгръщане на възможностите за саморазвитие и самоусъвършенстване и индивидуална 



отговорност за собственото си бъдеще. Създаване на условия за активна комуникация, 

възпитаване и обучение на младите хора за адекватно ориентиране в динамично променящия 

и глобализиращ се съвременен свят, формиране на общочовешки и национални ценности, на 

отговорни, грижовни и активни членове на обществото, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби. 

ЦЕЛИ 

1. Въвеждането на новите държавни  стандарти в системата на предучилищното и 

училищното образование и постигане на европейско качество на образованието чрез 

използване на добри педагогически практики и съвременни педагогически технологии за 

стимулиране на творческата активност и формиране на умения и професионални 

компетентности с цел успешната реализация на учениците. 

2. Осигуряване на равен достъп до образование, което да е ориентирано към 

провокиране на мисленето и самостоятелността,  да позволява развитието на  заложеното у 

всеки ученик.  

3. Формиране на адекватни знания, компетентности и практически умения за  отваряне 

на професионалното образование към българския и европейския пазар на труда. 

Актуализиране на професионалната подготовка с прякото участие на потребителите на 

кадри. 

4. Създаване  на условия и среда за реализиране на практика на образователната 

концепция „Учене през целия живот” .  

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

1. Разнообразяване на формите за професионално образование и обучение и адаптиране 

на професиите и специалностите в съответствие с обществено - икономическите приоритети 

на община Смолян и област Смолян. Утвърждаване на дуалната система на обучение и 

осигуряване на партньори по професии, за които съществува обществен и икономически 

интерес . 

2. Квалификационната дейност на учителите - фактор за повишаване качеството и 

резултатността на учебно-възпитателния процес. 

3. Подобряване на ефективността на сътрудничеството на ПГТТ „Христо Ботев” с 

фирмите и организациите, за които училището подготвя кадри. 

4. Участие в национални програми на МОН и разработване на проекти по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, финансирана от ЕС. 

5.  Използване на часовете по ИП  и извънкласните форми за допълнителна подготовка и 

успешно полагане на ДЗИ и ДКИ. 

6. Утвърждаване на педагогически нови за гимназията дейности – изложби, състезания, 

учебни екскурзии, посещения, интегрирани уроци, уроци с бизнес партньори и в бизнес 

среда. Създаване на многообразен училищен живот. 

7. Съвместно с потребителите на кадри да се разработват  учебните програми по 

разширена професионална подготовка с цел  по-лесна адаптация към изучаваната професия и 

реализация на пазара на труда. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система на 

обучение и учене, ориентирана към мислене и правене. Използване на интерактивни методи 

и електронни ресурси 

2. Използване на добри педагогически практики и съвременни  методи на преподаване  с 

цел ориентиране на обучението от репродуктивно към творческо и активно, към учене чрез 

правене и за мотивиране на учениците за учене през целия живот. Утвърждаване на проектно 

базираното обучение по всички изучавани учебни предмети. 

3. Осигуряване на равен достъп до образование. Усъвършенстване на системата от 

символи, ритуали и традиции, засилващи у ученика усещането за принадлежност към 

училището, повишаващи мотивацията за активно участие в училищния и извън училищния 

живот и превръщане на училището в желана територия на ученика. 

4.  Засилване на диалога семейство - училище - фирми – обществени организации с цел 

приобщаването им   към проблемите   и живота на училището. 



№ по ред Цели, мерки, дейности Разработва Срок 

за разработване 

 

Срок 

за изпълнение 

Докладва Отчита 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ 

МИСЛЕНЕ И ПРАВЕНЕ  

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

1. Запознаване на колектива с промените в 

основните нормативни документи в системата 

на народната просвета 

 01.09.2021 г. 14.09.2021 г. Директор Заседание на ПС 

2. Определяне на членовете на екипите за 

подкрепа на личностното развитие на 

учениците   

 01.09.2021 г. 14.09.2021 г. Директор  

3. Утвърждаване на допълнителен час по ФВС. 

Изготвяне на учебни програми и годишни 

тематични планове за тях 

ЗДУПД 

Учители 

01.09.2021 г. 14.09.2021 г. ЗДУПД 

 

Заседание на ПС 

4. Изготвяне на училищни учебни планове за 

всички специалности за учебната 2021/2022 

година.  Изготвяне на индивидуални учебни 

планове след предложение на училищния екип 

за подкрепа и личностно развитие  

Комисия 01.09.2021 г. 08.09.2021 г. Директор Заседание на ПС 

5. Изготвяне и утвърждаване на списък с 

одобрените учебници за учебната 2021/2022 г. 

Учители 01.09.2021 г. 08.09.2021 г. ЗДУПД Заседание на ПС 

6. Актуализиране на списъци на учениците, 

обучаващи се в самостоятелна форма. 

Запознаване с графика и организация на 

обучението за учебната 2021/2022 година. 

Класен ръководител 

Директор 

01.09.2021 г. 08.09.2021 г. Директор Заседание на ПС 

7. Изготвяне списък на учениците, живущи в 

ученическото общежитие 

Възпитатели 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. Възпитатели, 

ЗДУД  

Оперативно съвещание 

8. Изготвяне на учебни програми  по ИП.  

Изготвяне на програми по производствена 

практика, които да се съгласуват с 

работодателите 

Учители 01.09.2021 г. 16.09.2021/ 

30.06.2022 г. 

 Директор 

9. Определяне и утвърждаване на класните 

ръководители за учебната 2021/2022 година 

Директор 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. Директор Заседание на ПС 



10. Изготвяне  на  електронни годишни тематични 

планове 

Учители 01.09.2021 г. 14.09.2021 г. ЗДУПД,  

Директор 

Оперативно съвещание 

11. Изготвяне на индивидуални учебни програми 

за учениците, които не покриват ДОИ/ДОС по 

един или няколко учебни предмета 

Учители 01.09.2021 г. 08.09.2021 г.  Директор 

12.  Изготвяне на учебни програми по предметите 

от разширена професионална подготовка 

Учители 01.09.2021 г. 14.09.2021 г.  Директор 

13. Изготвяне  на годишни тематични планове за 

ЧК. Изготвяне на график за провеждане на 

часовете по военно обучение  

Класни ръководители 01.09.2021 г. 14.09.2021 г. ЗДУПД 

 

Заседание на ПС 

Оперативка с класните 

ръководители 

14. Изготвяне и утвърждаване на планове на МО: 

- „БЕЛ и чужди езици” 

- „Природни науки” 

- „Професионална подготовка” 

Изготвяне и утвърждаване на план на 

Сдружението на класните ръководители 

Председатели на МО и 

Сдружението на 

класните 

ръководители 

  

01.09.2021 г. 25.09.2021 г. ЗДУПД 

 

 

15. Изготвяне и утвърждаване на седмичното 

разписание за І–ви и II-ри учебен срок на 

учебната 2021/2022 година и след 14.05.2022 г. 

Комисия  01.09.2021 г. 

20.01.2022 г. 

28.04.2022 г. 

10.09.2021 г.  

01.02.2022 г. 

10.05.2022 г. 

Председател  на 

комисията 

Заседание на ПС 

16. Изготвяне и  утвърждаване на Правилника за 

дейността на ПГТТ „Христо Ботев”  

Комисия 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. ЗДУПД 

 

Заседание на ПС 

17. Актуализиране на Правилника за 

здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в ПГТТ „Христо 

Ботев” – гр. Смолян 

ЗДУПД 

Комисия 

01.09.2021 г. 10.09.2021 г. ЗДУПД 

 

Общо събрание на 

колектива 

18. Изготвяне на Годишен план за дейността на 

ПГТТ „Христо Ботев” за учебната 2021/2022 

година 

Комисия 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. Председател на 

комисия 

Заседание на ПС 

19. Изработване на годишен план за изпълнение 

стратегията за развитие на ПГТТ 

Комисия 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. Председател на 

комисия 

Заседание на ПС 

20. Изготвяне на:  

- Правилник за вътрешния трудов ред 

- План на училищната комисия за 

квалификационна дейност; 

- План за защита при бедствия; 

- Документи по организация за 

Председатели на 

комисии и членове 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

01.09.2021 г. 

10.09.2021 г. 

 

 

 

 

25.09.2021 г. 

Председатели на 

комисии 

 

 

 

Председател 

Общо събрание  

Заседание на ПС 

 

Общо събрание 

Заседание на ПС 

 



противопожарна безопасност и защита 

- План за дейността на УКПППУ 

- План за работа на УУС 

Календар за провеждане на извънкласни 

дейности и мероприятия 

 

15.09.2021 г. 

15.09.2021 г. 

 

01.09.2021 г- 

 

25.09.2021 г. 

25.09.2021 г. 

 

10.09.2021 г. 

 

Председател 

Заседание на ПС 

Заседание на ПС 

Заседание на ПС 

21. Изготвяне на графици за провеждане 

консултации с учениците, за допълнителния 

час по ФВС, за час на класа, за класни и 

контролни работи 

ЗДУПД 15.09.2021 г. 25.09.2021 г. ЗДУПД Оперативно съвещание 

22.  Приемане на актуализирана програма за ИИД 

за учебната 2021/2022 година 

Директор 15.09.2021 г. 25.09.2021 г. Директор Заседание на ПС 

23. Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на 

Списък – Образец №1 за учебната 2021/2022 

година, структурно и поименно щатно разписа 

ние 

Директор 01.09.2021 г. 30.09.2021 г. Директор  

24. Изготвяне на план за работа при зимни 

условия и осигуряване на нормален учебен 

процес 

 м. ноември 2021г.  ЗДУПД Заседание на ПС 

25. Изграждане на система за визуализация на 

резултатите от НВО, ДЗИ и ДКИ на училищно 

ниво във вид, удобен за анализи и обработка с 

цел разработване на политики за подобряване 

на резултатите 

Учители, ЗДУПД м. март  2022 г. м. април 2022г. ЗДУПД Заседание на ПС 

26. Изготвяне на заявка за задължителна 

документация за края на учебната година и 

новата 2022/2023 г. 

ЗДУПД 

 

м. март 2022 г. 

 

м. май 2022 г. 

  Директор 

27. Провеждане на оперативни съвещания на 

педагогическия колектив за коментар на 

напредъка и трудностите в ОВП 

Директор  

ЗДУПД 

 

ежемесечно  Директор  

ЗДУПД 

Учителите 

Оперативно съвещание 

28. Оперативки с председателите на МО, 

сдружението на класните ръководители, 

постоянните комисии, синдикалната 

организация и  ръководството на училището 

Директор Всеки четвъртък Всеки 

четвъртък 

Директор  

29. Промяна в годишното урочно планиране – при 

необходимост  

При нужда   учители Директор 

30. Адаптиране на урочните планове за учители През учебната През учебната учители по МО 



различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и потребности на учениците 

година година 

31. В предварителната подготовка на учебните 

материали за уроците активно да се включват 

ученици със задачи за проучване, с 

изработване на презентации, информационни 

съобщения и др. 

учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

учители  Заседание на МО 

32.  Самостоятелно разработване на мултимедийни 

уроци, използване на интерактивни платформи 

и сайтове за създаване условия за формиране 

на умения за правилно, трайно, самостоятелно 

и съзнателно усвояване на учебния материал. 

учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

учители Заседания на МО – по 

едно на учебен  срок 

33. Контролната дейност на директора на ПГТТ 

„Христо Ботев” – гр.Смолян се осъществява 

чрез следните видове проверки: 

     

34. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ      

34.1 Задължителна училищна документация, 

свързана с учебния процес 

Директор, ЗДУПД постоянен постоянен  Заседания на ПС 

Оперативни съвещания 

34.1.1 Техническа и технологична документация по 

трудово-правни взаимоотношения, финансова 

и счетоводна документация 

Директор, ЗДУПД постоянен постоянен ЗДУПД Общо събрание на 

колектива 

34.1.2 По спазване на вътрешно-училищни 

правилници и нормативни документи 

Директор, ЗДУПД постоянен постоянен Директор Общо събрание на 

колектива 

34.1.3 По социално-битовата и стопанска дейност  постоянен постоянен Директор Общо събрание на 

колектива 

34.1.4 Превантивни проверки: 

- За установяване посещаемостта на 

учебните занятия, спазване на графика на 

учебния процес и организацията на учебното 

време; 

Директор  Съгласно плана 

за контролна 

дейност 

Директор Заседание на ПС 



-  На ритмичността на изпитванията; 

-  Спазването на графика за 

провеждането на контролни, класни работи и 

писмени изпитвания на учениците; 

- На посещаемостта, организацията и 

провеждането на часовете по разширена 

професионална подготовка и за консултации; 

- Върху пълноценното провеждане на 

часовете по учебна практика, наличие на 

работни тетрадки и протоколи за провеждане 

на упражнения; 

- Върху провеждането на различни 

видове изпити: зрелостни, квалификационни, 

приравнителни, поправителни, за определяне 

на годишна оценка; 

- Върху работата на класните 

ръководители: провеждане на родителски 

срещи, дейност на родителските активи, 

индивидуални срещи и консултации с 

родители на ученици; 

- На дейността на МО, Сдружението на 

класните ръководители и комисията за 

квалификационна дейност; 

- Върху провеждането и резултатите от 

вътрешно училищни олимпиади и състезания; 

- Върху организацията и провеждането 

на училищните тържества и ритуали, 

съдействащи за развитие и укрепване на 

общоучилищния дух, за запазване на 

традициите и изява на интересите и 

способностите на учениците; 

Проверка на организацията и ефективността от 

участието в различните Национални програми 

и проекти 

34.1.5 Текущи проверки: Директор  Съгласно плана 

за контролна 

Директор Оперативни съвещания 



- На резултатите от проведените входни 

нива и изходни нива; 

- На организацията и провеждането на 

часовете по РПП; 

- На часа на класа за взетите теми по 

гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование; 

- На нивото на овладени знания по 

учебните предмете от НВО – БЕЛ и 

математика; 

- На работата на педагогическия 

персонал с учениците, носители на слаби 

оценки и проведената допълнителна работа в 

часовете за консултации с цел преодоляване на 

пропуските; 

- На организацията на ОВП чрез 

проверка на тетрадките на учениците; 

- Върху организирането и провеждането 

на допълнителния час по ФВС; 

- Върху организацията и провеждането 

на производствената практика за учениците от  

Х-ТЕ, ХI-ТЕ и ХII-ТИ класове; 

Проверка на подготовката на учениците от 10 

клас за успешно полагане на НВО по БЕЛ и 

математика и на XII клас за успешно полагане 

на ДЗИ и ДКИ 

 дейност и заседания на ПС 

34.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ      

34.2.1 Тематични проверки:      

А/ 

 

 

Прилагане на новите учени планове и 

програми 

ЗДУПД 

Директор 

Октомври 2021 Май 2022 ЗДУПД 

Директор 

Заседание на ПС 

Б/ Работа с новоназначени учители Директор Октомври 2021 Юни 2022 Директор Заседание на ПС 



ЗДУПД ЗДУПД 

Забе- 

лежка: 

 

При провеждането на контролно-помощната 

дейност  се използват разнообразни форми на 

проверка: 

- посещение на учебни часове; 

- проверки на тетрадки; 

- разговори с учители, ученици и 

родители; 

- тестови задания и други. 

 Всяка от тематичните и текущи проверки се 

обявява  в седмичните задачи.  

     

ІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ С ЦЕЛ ОРИЕНТИРАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО ОТ РЕПРОДУКТИВНО КЪМ ТВОРЧЕСКО И АКТИВНО, КЪМ УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ И ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

1. Организацията на образователния процес в 

присъствена и дистанционна среда да се 

осъществява в съответствие с учебните 

планове и програми, с изискванията на ЗПУО, 

Закона за професионално образование и 

обучение, ДОС и приетата стратегия за 

развитие на училището. 

Учители През учебната 

година 

      

2. Всички преподаватели  да разработят своите 

годишни тематични планове, като стриктно се 

спазват учебните програми и ДОС. При 

необходимост и поради преминаване в ОРЕС 

гъвкаво променяне на годишното и урочното 

планиране  

Учители        

3. На заседание на МО по професионална 

подготовка да се определят учебните предмети 

и хорариума от часове в разширената 

професионална подготовка. Учителите да 

разработят програми за тях. 

Учители 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. ЗДУПД Оперативно съвещание 

и заседание на ПС 

4. Разработване и използване на мултимедийни и 

електронни уроци, интерактивен подход на 

обучение и създаване условия за формиране на 

Учители През учебната 

година 

 Директор 

ЗДУПД 

 

 



умения за правилно, трайно, самостоятелно и 

съзнателно усвояване на учебния материал.  

5. Провеждане и оценяване на входното ниво на 

знанията на учениците от всеки клас и учебни 

предмети, с изключение на тези предмети, 

които се изучават за първа година в ПГТТ 

„Христо Ботев”. Изготвяне на сравнителен 

анализ след провеждане на изходното ниво по 

съответните предмети. Обсъждане на 

резултатите в МО. 

Учители 15.09.2021 г. 10.10.2021 г. Председатели на 

МО 

 

Заседание на ПС 

6. Регулярно идентифициране на пропуските в 

подготовката на учениците по изучаваните 

учебни предмети и предприемане на 

необходимите мерки за преодоляването им 

Учители  В началото на 

учебната 

година и след 

контролни 

работи 

 Заседание на МО 

7. Да се осигури пълноценно образование на 

учениците до 16-годишна възраст, като за 

целта  класните ръководители и учителите: 

- да проявяват системни грижи за 

приобщаването на всеки ученик към 

традициите и вътрешноучилищния живот на 

ПГТТ „Христо Ботев”; 

-  да се организират класови мероприятия с цел 

опознаване на новопостъпилите ученици и 

изграждане на   колективи; 

- да се проучат интересите на учениците и им 

се предложат адекватни  извънкласни форми 

за развитие и изява; 

- да се използва  ефективно урочното 

съдържание за повишаване на познавателната 

активност и изследователските способности на 

учениците; 

- да се насърчават даровитите ученици в 

областите и дейностите, за които имат 

подчертан интерес и способности. 

- да се проявяват специални, системни грижи и 

отношения към ученици със СОП. Да се 

ЗДУПД 

учители 

 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор Заседания  на 

сдружението на   

класните ръководители  

Заседание на ПС 



разработят учебни програми по изучаваните 

предмети, съответстващи на техните 

възможности.  

8. Израз на грижата към учениците, настанени в 

ученическо общежитие при ПГТТ и за   

качествената им самоподготовка да се 

осигурят учебници и полагала по всички 

учебни предмети.  

Възпитатели  

учители 

 до 30.09.2021 г. Директор Оперативно съвещание 

9. Осигуряване на мерки срещу COVID 19 в 

училище и в ученическото общежитие 

ЗДУПД Ежедневно през 

учебната година 

Ежедневно 

през учебната 

година 

ЗДУПД  

10. Създаване на по-добри условия за включване 

на учениците в учебно – производствения 

процес по време на учебната и производствена 

практика чрез работа в реални производствени 

условия.  

Учители по учебна и 

производствена 

практика  

ЗДУПД 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

ЗДУПД 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 

11. Да се използва тестова форма за проверка на 

знанията на учениците. Да се уеднаквят 

критериите за изработка на тестовете и начин 

на формиране на оценките 

Съответните учители  През учебната 

година 

Председатели на 

МО 

Заседание на МО 

12. Да се организира и проведе пробна матура по 

БЕЛ и теория на професията за учениците от 

XII клас 

Съответните учители 01.02.2022 г. 15.03.2022 г. Директор 

 

ЗДУПД 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 

13. Да се организира и проведе пробно външно 

оценяване по БЕЛ и математика за учениците 

от Х клас 

Да се организира и проведе пробен изпит по 

теория на професията – І-ва степен 

Съответните учители 21.04.2022 г. 19.05.2022 г. Директор 

 

 

ЗДУПД 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 

14. Да се проверяват ритмично знанията на 

учениците. Получените оценки се вписват в 

електронните дневници от учителите по 

съответния учебен предмет за по-добра 

комуникация на родители – учители. 

Учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

ЗДУПД 

 

Оперативка и 

 заседание на ПС 

15. При провеждане на писмени упражнения и 

класни работи по БЕЛ, Математика и Чужди 

езици учителят проверява, оценява и 

Учители по БЕЛ, 

Математика, Чужди 

езици 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 



рецензира писмените работи на ученика, след 

което същите задължително се подписват от 

ученика,  а при проверка и от Директора. 

16. Да се организира допълнителна индивидуална 

работа и консултации за ученици, застрашени 

от отпадане и живеещи в рискова среда, с цел 

успешното им адаптиране в училище. 

Учениците, посетили консултации да бъдат 

регистрирани в електронния дневник с 

посочена тема. 

Учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

ЗДУПД 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 

17. Зададените домашни работи да се вписват в 

електронния дневник на класа с цел 

проследяване на ангажираността на учениците. 

Учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

ЗДУПД 

 

Оперативка и  

заседание на ПС 

18. Към изградени екипи от преподаватели за 

работа по проекти да се привлекат ученици с 

подчертан интерес и възможност за работа с 

комуникационна техника. 

Директор 

Съответни учители 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор 

 

Оперативка на  

ръководството 

19. 

 

Вътрешноучилищната квалификация да се 

ориентира към новоназначените учители и 

тези, които нямат квалификация „учител”, 

като се разгледат проблеми по видове уроци, 

форми на оценяване на знанията и 

компетенциите на учениците 

Комисия  През учебната 

година 

Председател на 

комисия  

Оперативно съвещание 

и/или заседание на ПС 

20. Да се актуализират разработените   учебни 

помагала по предметите от професионална 

подготовка и да се предоставят за ползване 

чрез уеб страницата на училището. Да се 

предоставят електронни учебници на 

учениците на съответните изучавани 

издателства.  

Преподаватели по 

професионална 

подготовка 

01.09.2021 г. 28.04.2022 г. ЗДУПД 

 

Заседание на МО 

 

21. Да се разработят, обсъдят и предоставят в МО 

базовите знания, които трябва да усвои всеки 

ученик по отделните учебни предмети. 

Учениците да имат достъп до материали за тях 

чрез сайта на училището 

Учителите 

 

 

01.09.2021 г. 

 

 

14.05.2022 г. ЗДУПД 

 

Заседание на МО 

 



22. Да се издигне равнището на грамотността на 

учениците по БЕЛ чрез ефективно използване 

на съвременни тестове за работа в учебните 

часове, писане на есета, репортажи и др. 

Учители 15.09.2021 г. През учебната 

година  

Председател на 

МО 

Заседание на МО 

23. За подобряване  на писмената и езиковата 

култура да продължи провеждането на  

училищно състезание по грамотност и 

участието в национално състезание „Стъпала 

на знанието. Български език и литература”. 

Учителите по БЕЛ да работят за 

популяризирането им и увеличаване на броя 

на участниците 

Учители по БЕЛ м. ноември 2021 г. м. април 2022 г. Председател на 

МО 

Заседание на ПС 

 

 

 

24. Да се утвърди чуждоезиковото обучение по 

английски език като изключителна 

необходимост за успешна професионална 

реализация. 

Учителите по АЕ През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Заседание на МО 

25. Да се популяризират добрите постижения на 

учениците по начин, достъпен до обществото. 

Разработване на план за работа на УУС 

съвместно с  медийната комисия. 

Учителите от 

комисията 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Оперативно съвещание 

26. Да се мотивират учениците за участие в 

олимпиади и състезания по 

общообразователните   предмети  

Учителите През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Заседание на ПС 

 

27. Поощряване с морални и материални награди 

при показани високи постижения в областта на 

науката, техниката, изкуството и спорта. 

Изпращане на благодарствени писма на 

родителите на изявени ученици с висок успех 

Учителите м. декември 2021г. м. юни 2022г. Директор Заседание на ПС 

 

28. Да се оптимизира режима на ползване  на 

антистрес залата за  ограничаване проявите,  

подбуждащи агресивно поведение у тях 

 Педагогически 

съветник  

През учебната 

година 

През учебната 

година 

  

29. За повишаване мотивацията на учениците и за 

поставянето им в реална работна среда да се 

организират училищни състезания по 

професии и се осигури участие в регионални 

такива 

Председател на МО по 

професионална 

подготовка 

 През учебната 

година 

  

30. За повишаване на трудово-правната култура на С. Иванова     



учениците да продължи изучаването на темите 

включени в проект „Моето първо работно 

място” 

31. За повишаване физическата дееспособност на 

учениците, осмисляне на свободното им време 

и ограничаване проявите, подбуждащи агресия 

да се използват по-ефективно закупените 

картинги и велосипеди, най - вече от 

учениците от общежитието 

Учители  През учебната 

година 

  

32. Да се проведе семинар на тема: „Ползите от 

провеждането на производствената практика в 

реална работна среда”  

Учители, Комисия по 

квалификацията и МО 

по професионална 

подготовка 

 до 30.06.2022 г. Председатели на 

Комисия по 

квалификация и 

МО по 

професионална 

подготовка 

 

 

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И ТРАДИЦИИ, 

ЗАСИЛВАЩИ У УЧЕНИКА УСЕЩАНЕТО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, ПОВИШАВАЩИ МОТИВАЦИЯТА ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ В 

УЧИЛИЩНИЯ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ И ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се обобщи работата на класните 

ръководители по изпълняваните програми по: 

-  гражданско  образование 

- екологично възпитание и здравно образова- 

ние 

- интеркултурно образование 

- по безопасност на движението 

Да се използват възможностите на всички 

неправителствени организации и културни 

институции за нравствено – етичното, 

гражданско и екологично възпитание на 

учениковата личност.  

Участие в национална програма – ИКТ 

Класни ръководители 

 

 

 

 

 

Класни ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022 г. 

Председател на 

МО на класни 

ръководители 

 

Заседание на ПС 

 

 

 

 

 

Заседание на 

Сдружението на 

класните ръководители 

2. След проучване на интересите да се 

актуализира училищната програма за 

извънкласни дейности в посока максимално 

доближаване до желанията на учениците. Да 

се сформират различни групи, клубове и други 

 

Класни ръководители 

  

30.09.2021 г. 

ЗДУПД 

 

 

 

учители 

 



формирования 

3.  Да се проведе обучение за защита при 

бедствие и тренировка с евакуация.  

ЗДУПД 

КР и Експерти по ГЗ-

Смолян 

 м. октомври 

2021 г. 

м. май 2022 г. 

Директор Оперативка на 

ръководството  

Оперативка на КР 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

4.4. 

 

4.5. 

4.6 

4.7. 

 

 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

 

4.11. 

 

4.12. 

 

4.13. 

 

4.14. 

 

4.15. 

Да се разработят сценарии и тържествено се 

отбележат следните празници: 

15 септември – Откриване на новата учебна 

година 

21 септември – Отбелязване световния ден на 

мира 

26 септември – Отбелязване деня на езиците 

30 септември – Отбелязване европейския ден 

на спорта 

21 октомври – Празник на гр. Смолян 

1 ноември -  Ден на народните будители  

6 януари – Ден за участие в градски тържества; 

Отбелязване годишнина от рождението на 

патрона на ПГТТ – Христо Ботев 

19 февруари – Обесването на Васил Левски 

3 март – Национален празник  на Р България 

9 май – Ден на Европа и ученическото 

самоуправление 

14 май - Тържество по изпращане на 

абитуриентите 

17 май – Отбелязване на деня на българския 

спорт 

24 май – Ден на славянската писменост, 

българската просвета и култура. 

2 юни – Патронен празник на ПГТТ „Христо 

Ботев” 

Закриване на учебната година 

Комисия за 

организиране на 

тържества и УУС  

 

По план на УУС 

По график   

10 дни преди 

провеждане на 

тържеството се 

представя 

сценария и 

технически план 

за утвърждаване 

от Директора 

По график Председателите 

на комисиите 

ЗДУПД 

Оперативка на 

ръководството на 

ПГТТ „Христо Ботев” 

Заседание на ПС 

5. УКПППУ съвместно с класните ръководители 

да разработят програма  с мероприятия за 

преодоляване на стреса и агресията в младите 

хора и адаптирането им към училищната 

общност. 

Членове на комисията 

и класните ръководи- 

тели  

10.10.2020 г. 30.10.2020 г. ЗДУПД  

6. Дейността на УКПППУ да се насочи към Председател на През учебната През учебната Директор Заседание на 



пълно обхващане на ученици, живеещи в 

рискова среда, проявяващи агресивност и с 

девиантно поведение. 

комисията  година година Председател на 

комисията 

комисията, 

Оперативка на КР 

Заседание на ПС 

7. Ежегодно да се попълва летописната книга на 

училището 

Кр.Симеонова През учебната 

година 

През учебната 

година 

Директор  

8. Да се поддържа и актуализира УЕБ – 

страницата и фейсбук страницата на  

училището 

инж. В. Моллов, Елена 

Русева 

 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

инж. Станислав 

Димитров 

 

9. Актуализиране на електронните дневници: 

- вписване на текущи оценки 

- санкции и похвали на учениците 

- информация за провеждане на 

родителски срещи с дневен ред 

посочване на дати и срокове за ДЗИ и ДКИ 

 

Учителите 

Класни ръководители 

 

Класни ръководители 

 

Ежедневно 

Ежеседмично 

/през ІІ час на 

класа/ 

 

 

През учебната 

година  

 

 

Учителите 

Класни 

ръководители 

   

10. - Да се популяризира дейността на клуб               

„Милосърдие” чрез средствата за масова 

комуникация. 

Членовете на клуба 

съвместно с 

ръководителя му 

През учебната 

година 

   

Оперативни съвещания 

11. Актуализиране изложбата „Живот в снимки” 

във фоайето на училището 

Класни ръководители 

Ръководители на 

клубове и проекти  

  ЗДУПД  

12. Да се актуализира къта на патрона във фоайето 

на училището 

Ученици с учители по 

БЕЛ и  история и цив. 

м. декември2021 г. 

 

м.януари2022 г.  Оперативно съвещание 

13. Да се организира Коледна благотворителна 

акция 

Да се организира базар с изработени 

мартеници и картички 

УУС  

клуб „Милосърдие”  

 м. декември 

2021 г. 

м. март 2022 г. 

УУС  

 клуб „Милосър- 

 дие” 

 

 

14. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния 

живот чрез срещи с представители  на 

учениците от паралелки 

Председатели на УУС 

и на Сдружението на 

класните 

ръководители  

 По два пъти за 

всеки учебен 

срок и/или при 

необходимост 

Председатели на 

УУС и на 

Сдружението на 

класните 

ръководители 

Оперативно съвещание 

15. Подобряване и разширяване на рекламната 

дейност на гимназията, с цел запознаване на 

обществеността с дейността и постиженията 

на ПГТТ. Да се проведе Ден на кандидат 

гимназиста в ПГТТ 

Медийна комисия   Председател на 

комисия 

Оперативно съвещание 

16.  За подобряване на физическата дееспособност Учители по ФВС  до м.март  Оперативно съвещание 



на учениците да се организира спортен 

празник и поход  по екопътека Невястата. 

2022г. 

17.  Постоянна превантивна работа с учениците за 

създаване на атмосфера за недопускане 

рушене и унищожаване на имуществото в 

училището и общежитието. Изготвяне на план 

за хигиенизиране на общежитието и дворното 

пространство 

 

Учители, възпитатели  През учебната 

година 

ЗДУПД Оперативно съвещание 

 

IV. ЗАСИЛВАНЕ НА ДИАЛОГА СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ФИРМИ – ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  С ЦЕЛ ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ 

ПРОБЛЕМИТЕ И ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО  

1. Създаване на социално – психологическа 

атмосфера на съпричастност, толерантност и 

отговорност на родителите и приобщаването 

им към проблемите на класа и училището. 

Директор 

ЗДУПД 

 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Оперативка на  

ръководството 

Заседание на ПС 

 

2. Да се привлекат родителите в общо-

училищната дейност по обогатяване на МТБ, 

спонсориране на ученическите тържества, 

спортни състезания и др.  

Директор 

ЗДУПД 

 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Оперативка на  

ръководството 

Заседание на ПС 

 

3. 1. Да се проведат общи родителски срещи /по 

една на учебен срок/ и една преди началото на 

учебната година, свързана с запознаване на 

родителите с обучението в реална и 

дистанционна среда, мерки срещу COVID -19, 

използването на електронен дневник на класа.  

За учениците от VIII, IX, X, XI-те класове: 

1.1 Запознаване на родителите с учебните 

планове и програми, по които се обучават 

учениците; Правилника за дейността на 

училището, с реда, условията и начина за 

получаване на стипендии, освобождаване от 

часовете по физическо възпитание и спорт  и 

др. Организационни въпроси /застраховане, 

организиране на екскурзии и екопоходи/, 

запознаване с графика на контролните и  

класни работи по учебни предмети и с 

Директор 

Класни ръководители 

10.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗДУПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативка на  

ръководството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



критериите за оценяване, както и с графика за 

провеждане на консултации по изучаваните 

предмети. Особено внимание да се обърне на 

предметите от разширената професионална 

подготовка. 

Запознаване на родителите на учениците от Х 

клас с организацията и провеждането на НВО 

по БЕЛ и математика, както и възможността за 

явяването на учениците на ДКИ по теория и 

практика за придобиване на І-ва степен на 

професионална квалификация 

1.2 Отчитане на резултатите от учебния процес 

през І учебен срок за учебната 2021/22 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативно съвещание 

 2. За учениците от XII клас: 

2.1. Запознаване на родителите с нормативната 

уредба, организацията и провеждането на ДЗИ 

и ДКИ по теория и практика за придобиване на 

степен на професионална квалификация 

2.2. Отчитане на резултатите от ОВР за І-ви 

учебен срок на учебната 2021/2022година; 

Анализ на резултатите от проведените пробна 

матура по БЕЛ и пробен ДКИ 

Директор 

Класни ръководители 

15.10.2021 г. 

 

 

 

 

20.03.2022 г. 

20.11.2022 г. 

 

 

 

 

21.04.2022 г. 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

Оперативно съвещание  

4. Да се актуализират договорите за съвместна 

дейност между училището и фирми и 

дружества, за които училището подготвя кадри 

ЗДУПД 

 

м. октомври 2021г. м. ноември  

2021 г. 

ЗДУПД 

 

Оперативно съвещание 

5. На първата класова родителска среща да се 

избере паралелков училищен комитет, който 

активно да подпомага цялостната дейност на 

класните ръководители относно обучението и 

възпитанието на учениците. Паралелковият 

училищен комитет заседава не по-малко от 2 

пъти на учебен срок. Всяко заседание да се 

вписва в електронния дневник на класа – 

работа с родители 

Класни ръководители; 

Председател на СКР 

По график По график ЗДУПД 

 

Оперативка на  

ръководството 

Оперативка на класните 

ръководители 

 

6. На първата родителска среща всички родители 

да се запишат в списък за присъствие и да 

подпишат декларация, че са запознати с 

Класни ръководители По график По график ЗДУПД 

 

Оперативка на  

ръководството 

Оперативка на класните 



Правилника за дейността и вътрешния ред в 

ПГТТ, Правилника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд, Учебен план 

през учебната 2021/2022 г., Правила за 

действие при получаване на злонамерен 

анонимен телефонен сигнал в ПГТТ, ДЗИ, 

ДКИ, и УУС.  

ръководители 

 

7.  Да продължи търсенето на допълнителни 

източници за финансиране на училището в 

това число и участие в проекти и Национални 

програми 

Директор 

Главен счетоводител 

През учебната 

година 

През учебната 

година 

 Оперативка на  

ръководството 

Заседание на ПС 

 

8. Привличане на родителите при организи- 

рането и провеждането на общоучилищни 

тържества, бинарни уроци и съвместни 

участия в училищни и извънучилищни 

мероприятия /културни, общоградски, 

спортни/. 

Класни ръководители  През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

 

9. Провеждане на благотворителни акции  УУС 

Участници в клуб 

„Милосърдие” 

През учебната 

година  

През учебната 

година 

 Оперативно съвещание 

10. Да се задълбочат връзките и взаимоотно- 

шенията с фирмите потребители на наши 

кадри с цел по-детайлно запознаване с 

производството им, за по-лесна реализация и 

адаптация при постъпване на работа. Участие 

в дейности на „Отворени врати”: 

-    Гейм турнир с награден фонд. 

-  Посещение на музея за „Компютърна и 

изчислителна техника“ 

- Демонстрация на бързо програмиране и 

изготвяне на WEB сайт  

- Демонстрация за асемблиране и деасем- 

блиране на компютър и лаптоп 

- Възможност за регистрация за управление на 

училищен картинг на полигон за ученици, 

извън клуба по „Картинг“ 

ЗДУПД  През учебната 

година 

ЗДУПД Оперативно съвещание 



 

 

 

11. Активно участие на работодателите при 

разработване на програми за производствена 

практика на учениците 

Учители  През учебната 

година 

ЗДУПД Оперативно съвещание 

12. Участие на представители на местния бизнес 

за провеждане на състезания по професии 

Учители  По график ЗДУПД Оперативно съвещание 

13. Активно взаимодействие с неправителствени 

организации, фирми и предприятия 

потребители на кадри, завършващи училището  

Учители През учебната 

година 

През учебната 

година 

ЗДУПД Заседание на ПС 

14.  Търсене на допълнителни източници към 

бюджета на училището чрез извършване на 

образователни услуги, дарения, спонсорство, 

отдаване на помещения под наем, участие в 

проекти и др. 

  През учебната 

година 

Главен 

счетоводител, 

Директор 

Общо събрание 


