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I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2030 

 

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите; 

2. Повишаване качеството на образованието; 

3. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование; 

4. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

5. Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на 

възможностите за учене през целия живот за всички. 

 

II. Основни приоритети в дейността на Професионална гимназия по механизация 

на селското стопанство „Никола Златарски“ - град Златарица 

 

    ІІ. 1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

 Осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания с 

ученици, които имат затруднения в учебния процес; 

 Превенция и ограничаване на ранното напускане на училище – осигуряване на 

възможности за допълнителни занимания в извънучебно време; 

 Осигуряване на равен достъп до образование за ученици от различен етнически и социален 

статус; 

 Ефективност на взаимодействието между институциите, имащи отношение към 

проблема; 

 Ефективна контролна дейност; 

 Осигуряване на общежитие и безплатен транспорт; 

 

  ІІ.2. Повишаване  качеството на образование в училището 

 Подобряване на резултатите от обучението на учениците; 

 Повишаване квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено 

образование;  

 Подобряване на училищния мениджмънт; 

 Подобряване на МТБ; 

 Използване на нови технологии в сферата на преподаването; 

 

 ІІ.3. Усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение в 

училището и обвързване с потребностите на общината и на областта 

 Държавен прием по професии и специалности, необходими на общината и региона 

 По-ефективни връзки с работодателите, потребители на кадри при практическото 

обучение на учениците; 

 Работа по проекти и програми; 

 

ІІ. 4. Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на 

условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 

  Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с 

учениците. 

 Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности. 

 Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси  

 Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 
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ІІ. 5. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми 

 Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

 Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост. 

 Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация 

за поведението и успеваемостта на учениците. 

 Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема 

с безпричинните отсъствия 

 

ІІ. 6. Участие в национални програми и проекти 

 

ІІ. 7. Разработване на програми и стратегии за развитие, функциониране и 

усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, за 

професионалното образование и обучение, превенции, интегриране на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания 

 

 

III. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се 

от: 

/институции и 

лица, в каква 

взаимовръзка/ 

1 Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

1.1 Повишаване на обхвата на  учениците IX 2021 Класни 

ръководители,  

учители и 

Работна група 

1.2 Намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система 

постоянен Класни 

ръководители, 

учители и 

Работна група 

1.3 Осигуряване на безплатен транспорт от населените 

места на учениците 

постоянен Директор 

1.4 Осигуряване на безплатно ползване на общежитие 

за учениците от отдалечените населени места 

постоянен Директор, 

възпитател 

1.5 Осигуряване на безплатни учебници и учебни 

материали 

XI 2021 Гл. 

счетоводител, 

класни 

ръководители 

1.6 Създаване на система и регистър за ранно 

предупреждение за отпадане 

X 2021 Класни 

ръководители  

2 Повишаване  качеството на образование в училището 

2.1 Използване на електронен дневник постоянен Преподавател 

ИКТ 

2.2 Поддържане на сайт постоянен Учител по БЕЛ 

2.3 Осигуряване на постоянен интернет достъп на 

територията на училището. 

постоянен Директор 
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2.4 Насърчаване и оказване на методическа подкрепа 

за създаване и използване на електронно 

съдържание от учителите по всички предмети 

постоянен Директор, 

старши учители 

2.5 Включване на учителите в квалификационни 

курсове за използване на ИКТ 

Съгл. 

график за 

квалиф. 

дейност 

Директор 

2.6 Подготовка на учениците за НВО по БЕЛ и 

математика и подготовка за ДЗИ по БЕЛ и ДКИ 

постоянен Учители  

2.7 По-всеобхватно използване на електронни 

уроци 

постоянен  Учители  

2.8 Подготовка на учениците, свързана с 

функционалната им грамотност и подпомагане 

на децата със затруднения при четене 

IX 2021-

VI 2022 

Учители  

3 Усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение 

в училището и обвързване с потребностите на общината и на областта 

3.1 Участие на учителите в обучителни и 

квалификационни курсове съгласно установените 

дефицити 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

3.2 Вътрешно училищна квалификационна дейност по 

теми, залегнати в плана за квалификационната 

дейност 

IX 2021-

VI  2022 

Директор, 

старши учители 

3.3 Участие на млади учители в обучения за 

придобиване на допълнителна квалификация 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

старши учители 

3.4 Квалификация на учителите за работа с ученици и 

родители в риск от отпадане. 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

3.5 Създаване на възможност за повишаване на 

постигнатата професионално квалификационна 

степен за всеки член на педагогическата колегия. 

IX 2021-

VI 2022 

Директор  

4 Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 

4.1 Създаване на подходящи учебни пътеки за 

реинтегриране на преждевременно напусналите 

училище   

постоянен Директор, 

класни 

ръководители 

4.1.1 Обучение в самостоятелна форма IX 2021 Директор 

4.1.2 Организиране на курсове за придобиване на 

правоспособности 

постоянен Директор 

4.2 Провеждане на ден на отворените врати IV 2021 Директор 

4.3 Осигуряване на оптимални условия за обучение на 

учениците. Създаване на условия за развитие на 

талантите, дарованията и способностите на 

учениците чрез участието им в занимания по 

интереси. Интерактивно учене 

постоянен Директор 

4.4 Включване на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговитеинтереси и 

потребности – занимания по интереси, клубове, 

школи и др. 

постоянен  Директор, 

учители 

4.5 Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне 

и адаптиране методите на преподаване от страна на 

учителите с оглед постигането на по-добри 

резултати от ученето и повишаване активността на 

учениците. 

 

постоянен  Директор, 

учители  
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5 Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми 

5.1 Провеждане на информационни кампании сред 

родителите и обществеността за разясняване на 

взаимните ползи от образователната интеграция на 

децата от етническите малцинства 

постоянен Класни 

ръководители  

5.2 Запознаване с традиционните празници и обичаи на 

различните етноси в час на класа 

постоянен Класни 

ръководители  

5.3 Повишаване на уменията за работа с родители. IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

5.4 Изпълнение на Правилника за дейността на 

училището за ограничаване на безпричинните 

отсъствия. 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

5.5 Планиране на съвместни дейности с родителите. IX 2021-

VI 2022 

Учители  

6 Участие в национални програми и проекти 

6.1 НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

  

6.1.1 Модул „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“ 

X 2021-

VII 2022 

Учители  

6.2 НП „Система за национално стандартизирано 

външно оценяване“ 

V- VI 

2022 

Учители  

6.3 НП „Без свободен час”   

6.3.1 Модул „Без свободен час в училище“ Съгл. 

програмат

а 

Учители  

6.5 НП „Квалификация“   

6.5.1 Разработване на план за квалификация на 

педагогическите специалисти 

IX 2021 -

VI 2022 

Директор 

6.5.2 Участие на учителите в обучения по програмата III-VI 

2022 

Директор 

6.6 НП „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното 

и училищното образование” – регулярни плащания 

за интернет свързаност на училището и електронен 

дневник 

IX 2021-

VI 20222 

Главен 

счетоводител 

6.7 НП „Иновации в действие“ IX 2021-

VI 2022 

учители 

7.  Разработване на програми и стратегии за развитие, функциониране и 

усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, за 

професионалното образование и обучение, превенции, интегриране на деца 

със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 

7.1 Стратегия за развитие на училището 2021-2030 Директор, 

учители 

7.2 Програма за намаляване на отсъствията на 

учениците и отпадане от училище 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

7.3 Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между учениците 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

7.4 Програма за самооценяване на професионалната 

гимназия 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

7.5 Анализ на реализацията на придобилите 

професионална квалификация и обвързване на 

резултатите с потребностите с пазара на труда 

XI 2022 Директор, 

учители 
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8. Организационно и методически осигуряване дейността на директори, 

заместник - директори и учители  

8.1 Кадрово осигуряване  IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

8.2 Подпомагане при изработване и утвърждаване на 

учебните програми РПП 

IX 2021 Директор, 

учители 

8.3 Методическо подпомагане на новоназначени 

учители 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

8.4 Осигуряване на достъп до информационни 

материали 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

8.5 Оказване на методическа помощ на учителите при 

изпълнение на учебните програми, избор на форми 

и методи на преподаване, изготвяне на учебни 

материали; разпространяване на добър 

педагогически опит 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

9. Оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата 

и обслужващите звена 

9.1 Анализ на външните и вътрешни фактори за 

оптимизиране на с отчитане на социално-

икономическите и демографски фактори на района 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

9.2 Координация с РУО, МОН и община IX 2021-

VI 2022 

Директор 

10.  Утвърждаване и реализиране на държавния план-прием 

10.1 Изготвяне на заявка за ДПП в съответствие 

възможностите на училището и търсенето в 

общината 

XII 2021 Директор, 

учители 

10.2 Реализиране на утвърдения ДПП VI 2022 Директор, 

учители 

11.  Организиране и координиране на дейностите по провеждането на 

държавните зрелостни и квалификационни изпити и националните външни 

оценявания 

11.1 Определяне на комисии, запознаване с нормативни 

актове, събиране, въвеждане и обобщаване на 

информация 

II-VI 2021 Директор 

11.2 Провеждане на разяснителни дейности и 

консултиране на ученици и родители при 

организиране и провеждане на ДЗИ и ДКИ 

II-VI 2021 Директор, 

учители 

11.3 Отчет и анализ на резултатите от ДЗИ и ДКИ VI 2021 Директор, 

учители 

12. Организиране, координиране и контролиране на дейностите, свързани с 

осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности, и за обучението на деца и ученици, 

чийто майчин език е различен от българския 

12.1 Осигуряване при необходимост на допълнително 

обучение по български език за ученици, за които 

българският език не е майчин  

IX 2021-

VI 2022 

Преподавател 

по БЕЛ 

12.2 Провеждане на информационни кампании сред 

родителите и обществеността за разясняване на 

взаимните ползи от образователната интеграция на 

децата от етническите малцинства 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

13. Координиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на 

задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване 
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13.1 Изготвяне на заявка за задължителната учебна 

документация 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

13.2 Закупуване и предоставяне на учебници и учебни 

помагала 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

14. Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за 

извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, 

както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

14.1 Информиране на учениците за дейностите в 

Националния календар за извънучилищни дейности 

и Националния спортен календар на МОН, както и 

други извънкласни и извънучилищни дейности 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

14.2 Организиране и провеждане на училищни кръгове 

на националните състезания  "Млад фермер" и 

съдействие за участие в националните кръгове 

IX 2021-

VI 2022 

Директор, 

учители 

14.3 Популяризиране на изявите на учениците от 

училището чрез местните медии 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15. Контрол по спазването на държавните образователни изисквания. 

15.1 Тематични проверки   

15.1.1 Проверка върху организацията на учебно-

възпитателната работа по учебни предмети чрез 

посещение на учебни часове 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.1.2 Проверка на провеждането на изпитите в 

самостоятелна форма на обучение 

X 2021 и 

IV 2022 

Директор 

15.1.3 Контрол на участието на педагогическите 

специалисти в квалификационни курсове 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2 Текущи проверки   

15.2.2 Контрол върху работата с изоставащите ученици и 

проведената допълнителна работа от учителите в 

дните за консултации 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2.3 Установяване на обхвата на учениците и 

посещаемостта на учебни занятия 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2.4 Проверка на личните картони на учениците и 

съответствието им с останалата документация 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2.5 Проверка на ритмичното нанасяне на оценките, 

спазването на учебните програми и учебното 

съдържание 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2.6 Изпълнението на препоръките и изискванията на 

специализираните органи: РУО-Велико Търново, 

РЗИ, ПБЗН, ОДМВР и други 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 

15.2.7 Контрол върху провеждане на държавните 

зрелостни и квалификационни изпити 

V-VI 2022 Директор 

15.2.8 Постоянен текущ контрол по спазване 

изискванията за водене на училищната 

документация 

IX 2021-

VI 2022 

Директор 
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