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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06; 6-42-84 

e-mail:pgzemedelie.tgv@abv.bg 

 

            УТВЪРДИЛ: 

ЖИВКО ЖЕКОВ, 

Директор 

на ПГ по земеделие,  

гр.Търговище 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО  

НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

2016/2017 година 

І. ВИЗИЯ: 

Професионалната гимназия да бъде призната като училище, предоставящо качествена 

подготовка в областта на професионалното образование и обучение  и ползващо се с доверието на 

стопанските организации. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в 

мултиетническа среда. 

Мисия: Подготвяме ученици/ курсисти / от професионално направление „Администрация и 

управление” и „Растениевъдство и животновъдство”. 

ІІ. ЦЕННОСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ/  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ: 

1.Качеството на предлаганото от гимназията ПОО; 

2.Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите. 

3.Участието  на училището национални проекти и програми и спортни състезания 

4.Предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

5.Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 
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ІІІ. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ 

1. Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение 
 А.  Цели:  

• Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

• Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати. 

• Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

• По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна 

работа ). 

Б.   Действия предприети за постигане на целите: 

• Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото 

на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 

прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности. 

• Създаване на условия за изяви  на  учениците. 

• Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока 

успеваемост от страна на  учениците. 

• Развиване на достъпност до новите информационни технологии 

• Засилване взаимодействието с родителите и общността. 

• Използване на създадени мултимедийни материали. 

• Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, 

социалното и личностното им развитие. 

• Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение. 

2. Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите 
А. Цели: 

• Квалификация на учителите за работа с родителите ученици в риск от отпадане. 

• Развитие квалификацията на педагогическия персонал. 

• Продължаване организирането и провеждането на курсове за професионална квалификация. 

Б. Действия предприети за постигане на целите: 

• Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическата колегия. 

• Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво. 

• Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане. 

3.Участието  на училището по национални проекти и програми и спортни състезания 
 А. Цели: 

• Развитие на конкурентно-способността на училището. 

• Участие на училищната общност с проекти по национални програми обявени от МОН, 

покриващи наши потребности. 

• Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 

потенциал на учениците. 

• Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището 
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Б. Действия предприети за постигане на целите: 

• Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 

дейност. 

• Организиране на спортни състезания по различни видове спорт. 

• Участие в културните празници на  общинско ниво. 

• Организиране училищни мероприятия с активното участие на ученици. 

• Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта. 

4.Предотвратяване на преждевременното напускане на училище 
 А.     Цели:  

• Предотвратяване или намаляване възникването на условия, за ученици застрашени от 

преждевременно напускане на училище. 

• Подпомагане на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието, чрез 

предлагане на пътища за завръщане в системата на образование и обучение и за придобиване 

на пропуснатите от тях квалификации. 

 Б.      Действия предприети за постигане на целите: 
• Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите 

за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците; 

• Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и 

поведението с цел недопускане на тормоз и насилие; 

• Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и 

уважение; 

• Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви. Провеждане 

на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните родители. Осъществяване на 

своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции; 

• Подпомагане на пътуващите ученици, чрез осигуряване на безплатни карти за пътуване. 

• Включване на учениците в риск в извънкласни форми на обучение(Проекти); 

• Агитиране на напусналите ученици отново да се включат в образованието, чрез самостоятелна 

форма на обучение и курсове за придобиване на правоспособност. 

5.Подобрения във външната и вътрешната среда на училището 
А. Цели: 

• Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

• Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число 

привличане на повече млади учители, подобряване на учебната материална база. 

 Б. Действия предприети за постигане на целите: 
���� Подобрения във външната среда: 

• Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка. 

• Поддръжка на зелените площи. 

• Оформяне на училищния  двор. 

���� Подобрения във вътрешната среда: 
• Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 

училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната 

среда. 

���� Поддържане на модерна ИКТ среда: 
• Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно 

обновяване и допълване на част от хардуера(компютри, мултимедийни проектори) с оглед все 

по-активното навлизане на технологии в учебния процес. 

 

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол №1/02.09.2016г. 


