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Раздел I 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

 

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен 

Златаров”, град Нови пазар има своето място в общинската образователна структура. Тя е 

единствената гимназия, която подготвя специалисти в областта на  силикатното 

производство в  България.  

Цялостната дейност на ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров“ през изминалата учебна 

2021/2022 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, произтичащи от 

прилагането на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове. Училището разполага със 

собствена база за реализиране на образователно-възпитателния процес по изпълнение на 

Училищните учебни планове, за провеждане на учебна и лабораторна практика в 

училищните работилници, в които се осъществява практическата част от професионалната 

подготовка на учениците. За тези ученици, които са от други населени места, училището 

разполага с ученическо общежитие и прилежащ към него ученически стол. С всяка 

изминала година  намалява броя на учениците в училището, което е свързано предимно с 

демографския фактор. 

 ПГХТД ,,Проф.д-р Асен Златаров” е едно от първите четири училища в област 

Шумен, включени в списъка на иновативните училища, одобрени с решение на 

Министерски съвет № 391 от 17 юли 2017 г. и № 472 от 9 юли 2018 г. За учебна 2022/2023 

г. ПГ по ХТД също е включена в Списък на иновативните училища под № 527 (решение на 

МС №  601 от 17 август 2022 г.) 

 1. Изпълнение на план-прием 2021/2022 г.  
И трите специалности (2 паралелки) по държавния план-прием 2021/2022 г. са от  

професионално направление „Химични продукти и технологии” с код 524, срок на обучение 
- 5 години, придобиване на II степен на професионална квалификация, дневна форма на 
обучение: 
 Професия „Химик-оператор”, код 524060 

Специалност „Декорация на силикатни изделия”, код 5240613 - 0,5 /13 ученици/ 
 Професия „Оператор в силикатните производства”, код 524120  
 Специалност „Технология на керамичното производство”, код 5241202 - 0,5 /13 ученици/ 
 Професия „Оператор в силикатните производства”, код 524120 

Специалност „Технология на стъкларското производство”, код 5241201 - 26 ученици. 
        През учебната 2021/2022 г. в ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров” се обучават 178 

ученици от професионално направление „Химични продукти и технологии” с код 524: 

 В дневна форма на обучение – 156 ученици, разпределени в девет паралелки. 

 В самостоятелна форма - 22 разпределени по класове/ специалности. 

В училището е създадена добра организация на всички дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите. Осъществена е навременна осигуреност с училищна 

документация, съобразно изискванията на Наредба № 8 /11.08.2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

  Учебната документация в училището включва учебни планове и учебни програми. 

Налице са актуални учебни планове и учебни програми разработени от педагогическите 

специалисти за специалностите, по които се обучават учениците. 

 Типовите учебни планове, по които се осъществява обучението през учебната 

2021/2022 г. и въз основа на които са разработени училищните учебни планове, са: 

 

 ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

- от 2017 година – за учениците, приети през 2018/2019, 2019/2020 и 2021/2022 

учебни години в VIІI клас за обучение по професии с придобиване на втора степен на 

професионална квалификация,  специалност ,,Декорация на силикатни изделия”; 

- от 2017 година – за учениците, приети през 2020/2021 учебна година в VIІI клас за 

обучение по професия с придобиване на втора степен на професионална квалификация,  

специалност ,,Технология на неорганичните вещества“; 



- от 2018 година – за учениците, приети през 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022   

учебни години в VIІI клас за обучение по професии с придобиване на втора степен на 

професионална квалификация за специалност ,,Технология на стъкларското производство” 

и специалност ,,Технология на керамичното производство”. 

 

ЗА ДУАЛНА СИСТЕМА  НА ОБУЧЕНИЕ: 

 - от 2018 година – за учениците, приети през 2018/2019  и 2019/2020 учебни години в 

VIІI клас за обучение специалност ,,Технология на керамичното производство” с 

придобиване на втора степен на професионална квалификация; 

  

2. Положителни резултати и констатации от учебната 2021/2022 година: 

В Професионална гимназия по химични технологии и дизайн ,,Проф. д-р Асен 

Златаров" работят 20 педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители по 

съответните учебни предмети. Всички педагогически специалисти притежават значителен 

професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и 

усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и 

национално ниво. Носители на ПКС са 11 педагогически специалисти. 

 2.1. В училището беше създадена добра система за организация, съгласуване и 

отчетност на резултатите на всички видове дейности - урочни, класни и извънкласни, 

подчинени на основните цели и задачи, залегнали в стратегията на училището. На всички 

учители бе осигурена спокойна и творческа среда, условия за използване на ИКТ 

технологиите в подготовката, организацията и реализиране на целите на ОВП и достигане 

на ДОС. 

 2.2. Осигуряване  заместването на отсъстващи преподаватели – малък е броя на  

часовете без осигурен заместник. 

 2.3. Училището работи по проекти и национални програми: 

 Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” - сформирани са две групи с 

обучителни затруднения по учебни предмети от общообразователната подготовка – 

български език и литература; 

 Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение”; 

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“; 

 Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“; 

 Национална програма „Професионално образование и обучение“, модул Б 

„Модернизиране на учебното съдържание“; 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ - средства за електронен 

дневник и интернет свързаност;  

 Национална програма ,,Мотивирани учители“; 

 Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 

 Национална програма ,,Квалификация“; 

 Национална програма „Отново заедно“; 

 Национална програма „Иновации в действие: 

 Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните 

работници“; 

 Постановление № 64 от 25 февруари 2021 г. на МС за определяне на парични 

средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-

туристическа дейност на учениците; 

 2.4. Организирани са занимания по интереси, национално финансиране - 

сформирани са три групи. 

2.5. Ефективно работещата система на пропускателен режим в училището и 

ученическото общежитие (портиери и видео-наблюдение), гарантират спокойна и творческа 

атмосфера в училището и опазване на живота и здравето на учениците - няма  регистрирани 



инциденти с ученици поради агресия, насилие, психически и/или  физически тормоз или  

непоносимост към другия до мен. 

2.6. За осигуряване на съвременен образователен процес са осигурени таблети и 

карти с включен интернет за учениците за обезпечаване участието им в обучението в 

електронна среда, а на разположение на учителите са предоставени служебни лаптопи. 

2.7. В библиотеката са осигурени учебници и учебни помагала за ползване от 

учители и ученици, както по общообразователна подготовка, така и по професионална 

подготовка. 

2.8. Финансово облекчаване на родителите чрез настаняване на ученици в 

общежитието, на които бе осигурено и безплатно хранене; 

2.9. Участие на учениците в проведените спортни състезания и турнири – по 

волейбол, футбол, тенис на маса и лекоатлетически крос; 

  2.10. Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) – сесия май-юни 2021/2022 г. и държавни 

изпити за  придобиване на професионална квалификация (ДИППК) – юни 2022. 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

Явили се на ДЗИ/ДИППК, май-юни 2022 г. 

 
Учебен предмет Бр. ученици, 

заявили 

желание за 

явяване на 

ДЗИ 

Бр.ученици, 

допуснати 

до ДЗИ 

Бр. ученици, 

явили  

се на ДЗИ 

Бр. ученици, 

неявили  

се на ДЗИ 

Среден 

брой точки  

Среден 

успех 

ДЗИ 

Български език и 

литература 

18 17 17 - 15,76 слаб 2,06 

 

 

Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години: 
 

 

Учебен предмет 

учебна 

2017/2018 г. 

учебна 

2018/2019 г. 

учебна 

2019/2020 г. 

учебна 

2020/2021 г. 

Учебна 

2021/2022 г. 

 

Разлика 

между 

2020 и 

2021 г.  

 

я
в

и
л

и
 с

е 

 

среден 

успех 

ДЗИ 

я
в

и
л

и
 с

е 

 

среден 

успех 

ДЗИ 

я
в

и
л

и
 с

е 

 

среден 

успех 

ДЗИ 

  
 я

в
и

л
и

 с
е 

 

среден 

успех 

ДЗИ 

  
 я

в
и

л
и

 с
е 

 

среден 

успех 

ДЗИ 

 

Български език и 

литература 

21 среден 

3,38 

26  11 слаб 2,50 9 среден 

3,21 

17 слаб 2,06 - 1,15 

Английски език 1 мн.добър 

5,07 

- - 1 среден 
3,13 

- - - - - 

Биология и здр. 

образование 

19 среден 

3,46 

25 - 10 среден 

3,24 

10 среден 

3,15 

-  -  

История и 

цивилизация 

- - 1 - - - - - - - - 

География и 

икономика 

2 добър 

4,44 

- - - - - - - - - 

ДИППК 

 

- теория 

- пракика 

- - - - 1 отличен 

5,69 

- -  слаб 2,00 - 

 

 

Анализ на постиженията и на констатираните пропуски, изводи: 



Основна причина за ниските резултати е, че зрелостниците са билингви, носителите на 

българския език са малко. 

 Изводи: 

 Съпоставят се резултатите на всички явили се на ДЗИ/ДИППК ; 

 Училищните резултати са ниски в сравнение с резултатите за областта; 
 Вторият задължителен ДЗИ/ДИППК  е с променен формат – по-голяма част от явилите се 

ученици са издържали успешно изпита в частта по практика на професията, а неуспешно в частта по 

теория на професията; 

 Слаба успеваемост при усвояване на основни знания през целия период на 

обучение – слаба грамотност,  дефицит на лексика, поради това, че са билингви; 

 Слаба заинтересованост от страна на родителите/настойниците и съответно липса 

на стимул у учениците за постигане на по –високи резултати; 

 Въведеното извънредно положение и проведеното обучение в електронна среда 

допълнително демотивира учениците. 

   

 

 

    3. Нерешени проблеми от 2021/2022 г., определящи основните цели и насоки за 

образователно-възпитателната работа през 2021/2022 г. 

На вниманието на училищния екип за учебната 2022/2023 г. са проблеми, свързани с: 

 Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което 

води до ниска пълняемост на паралелките и евентуално закриване на паралелка – ще 

рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички учители. 

 На лице са проблеми с адаптирането и мотивирането на ученици с неясно изразено 

желание за обучение, слаба мотивация, тенденция към направата на повече отсъствия по 

неуважителни причини – част от проблемите, които ги поставят в риск от отпадане. 

Необходимо е: 

 Да продължи работата по цялостното идентифициране проблемите при 

ученици в риск от отпадане, включително тяхната социална и семейна 

среда, с открояване причините за девиантното им поведение и  

ангажирането им  в учебния процес; 

 Прилагане Наредбата  за приобщаващо образование и оказване личностна 

подкрепа на всеки един ученик; 

 Да се усвоят и прилагат гъвкави и нетрадиционни подходи за превенция на 

противообществените прояви сред учениците и намаляване броя на 

отсъствията, активна работа на  класните ръководители и останалите 

учители; 

 

 

 

Професия/специалност 

 

Брой явили се  

Среден брой точки  

 

Придобили 

СПК 
теория практика от изпити 

по теория  

от изпити 

по 

практика 

,,Химик-оператор” 

,,Декорация на силикатни изделия” 
дневна форма 

11 12 1,51 58,8 II СПК 

0 

,,Химик-оператор” 

,,Декорация на силикатни изделия” 
самостоятелна  форма 

2 2 11,4 71,5 II СПК 

0 

,,Оператор в силикатните 

производства” 

,,Технология на керамичното 
производство” дневна форма  

3 3 4,47 84,33 II СПК 

0 

 

ОБЩ БРОЙ 16 17 5,79 71,54 II СПК – 0 

 



 Специално внимание да се отдели на работата с родителската общност, да 

се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към 

училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за 

приобщаване на родителите към училищния живот с цел по-голямата им 

ангажираност в учебния процес, присъствието на учениците и борбата с 

негативните прояви; 

 Продължаване съвместната работа и  контакти с други институции  за 

решаване проблеми при деца и ученици със семейни, социални и др. 

проблеми; 

 Проблеми с неспазване на дисциплината от отделни ученици и случаи на рушене на 

училищната собственост. 

Необходимо е: 

 Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 Да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

 Да се организират съвместни мероприятия - обучителни часове  с Детска 

педагогическа стая и РУ ,,Полиция”- Нови пазар с цел повишаване правната 

култура на учениците; 

 Недостатъчна активност на МО и училищните комисии. Отчетност за работата на 

обединенията и комисиите / протоколи /. 

 Необходимостта да се работи по прилагане на индивидуалния и компетентностния 

подход при работа с учениците, съобразно възрастовите им особености и интереси - около 

80 % от учениците са билингви, повечето със слаба устна и писмена култура по 

официалния български език, много ниско ниво от основното образование за мотивация, 

усвоени знания и умения за самоподготовка.  

 Прилагане от всички преподаватели интерактивните методи за преподаване, оценка 

и контрол на знанията на учениците; 

 Задълбочаване и разширяване работата в часовете по БЕЛ  с насоченост към 

подготовката на учениците за ДЗИ; 

 Провеждане на допълнителна работа с учениците в часовете за консултации; 

 Занижени изисквания и контрол по присъствието, ангажираността и мотивиране на 

учениците за работа в часовете; 

 Недостатъчна отговорност на преподавателите при планиране, организация, 

провеждане и документиране на  индивидуалните и групови  консултации; 

 Създаване на по-ефективна система за информиране на родителите за учебните 

резултати и поведението на учениците в училище, включително чрез електронния дневник;  

 Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи, работа със 

семейството за развиване на мотивация за образование. 

 

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с 

родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. Много от децата 

попадат в рисковите групи, тъй като родителите имат трудности при отглеждането им 

поради социално-битови проблеми, липса на постоянни доходи в семейството, многодетни 

семейства, нисък родителски капацитет, проблеми породени от липса на умения или 

невъзможност за родителстване. Това са проблеми, свързани с обективни трудности при 

отглеждане на децата, т.е. дадености, които са факт и нямат отношение към личността на 

родителите. Тези проблеми са свързани предимно със субективните трудности на 

родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата в случаи на 

непълнолетни родители, непълни семейства, разведени родители, родители с увреждания, 

родители, които са в чужбина. Друг фактор, оказващ изключително влияние за формиране 

на групата деца в риск е ниското културно-образователно ниво на родителите съчетано с 

ниския социално-икономически статус. 

 

 Предприети мерки от училищното ръководство и педагогическата колегия за 

намаляване на допуснатите отсъствия по неуважителни причини: 



 Ежедневно проследяване присъствието на учениците от класните ръководители и 

документиране на отсъствията; 

 Училищното ръководство и МО на класните ръководители  в края на всеки месец на 

работни съвещания правят анализ на допуснатите отсъствия и съставят график за 

обход по домовете на отсъстващите ученици; 

 Извършване на обход по домовете в съответните населени места от класния 

ръководител, с цел провеждане на разговори с родителите/настойниците на 

отсъстващите ученици за изясняване на причините и възможностите  за тяхното 

отстраняване, за възстановяване присъствието на учениците в училище; 

 На ученици, допуснали голям брой отсъствия по неуважителни причини се спират 

преференциите по материално и финансово подпомагане за определен период от 

време - безплатно хранене, спиране на стипендии след наложена санкция и др.; 

 Провеждане на дейности за преодоляване на обучителните затруднения на 

учениците по проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех”, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ; 

 Включване на учениците в заниманията по интереси за развитие на способностите и 

на компетентностите им, както и за придобиване на умения. Организирани са в 

тематичните направления ,,Дигитална креативност” и ,,Изкуства и култура”;  

 Поощряването на учениците с морални и с материални награди за постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието 

на училищната общност се осъществява, чрез конкурси, олимпиади и състезания на 

ниво училище, община, РУО и други организирани. 

 Провеждане на разговори и срещи с инспектора  от Детска педагогическа стая към 

РУП - Нови пазар, общински отдел „Закрила на детето”, ЦОП „ SOS жени и деца в 

риск“  за съдействие при решаване на възникнали проблемни ситуации с ученици, 

живеещи в рискова среда; 

 Девойки, които са променили семейното си положение в хода на учебната година, 

своевременно се консултират от училищното ръководство и се пренасочат към друга 

форма на обучение – самостоятелна с цел продължаване и завършване на 

образованието им  и придобиване на професионална квалификация. 

 
     

Раздел ІІ 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА 
                                                       

1. МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА 

 

         Мисията на ПГХТД „ Проф. д-р Асен Златаров”, град Нови пазар, като понятие за 

управление е непосредствено свързано с целевата насоченост на ПГ, позволяващо тя да се 

открои в условията на конкурентна среда сред  другите училища в общината и областта, 

както и в национален план: 

 Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всеки ученик; 

 Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие, и 

с иновационна насоченост общообразователна и професионална подготовка на 

учениците по изучаваните професии от професионално направление „Химични 

продукти и технологии“ успешна реализация на пазара на труда;  

 Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

 Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната 

институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето  

 Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне 

на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за 

качествено образование 



 Да осигури равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на 

предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и 

пълноценна личностна реализация. 

 Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се 

развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва 

и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с 

радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и 

социално отговорна личност.  

 

2. ВИЗИЯ НА ГИМНАЗИЯТА 

 

 ПГХТД “Проф. д-р Асен Златаров” е модерна, конкурентноспособна, 

съвременна и просперираща  професионална гимназия с  местно и национално значение - 

единствената професионална гимназия в България, подготвяща кадри за традиционната 

в района „Силикатна промишленост”. 

 Училището е образователна институция в структурата на професионалното 

образование на община Нови пазар, в която се формират у учениците знания и качествени  

личностни умения, трайни и преносими  професионални компетенции по изучаваните 

професии. ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров” създава условия и подкрепяща среда  за  

утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света - уважаващ законите, 

знаещ своите права и отговорности, с ясно  изградена активна гражданска позиция. 

 Обособената педагогическата колегия е много добър екип от високоотговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на 

ученика, способни да формират у учениците национални и общочовешки добродетели, при 

подготовката им за социална адаптация и последваща  реализация на българския и 

европейски пазар на труда. 

 С автономията, която ни позволява ЗПУО, да продължим да разработваме учебни 

програми по професионалната подготовка на учениците съвместно с представители на 

бизнеса за придобиване на компетентности в съответствие с изучаваната професия и 

изискванията на пазара на труда. 

  Ще продължим да осъществяваме оптимална организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и високи професионални умения. 

 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

 Стратегическата цел на ПГХТД е ориентирана към постиженията на 

образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, 

регионалните и общински политики на българското образование. Приоритет е  

необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни 

технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-

комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели. На 

преден план се извежда емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие 

и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели. 

РАЗРАБОТЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ  ЦЕЛИТЕ И 

ПРИНЦИПИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /чл. 3 от ЗПУО: 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация/, както и 

от  ОБЛАСТИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГРАДЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА КАЧЕСТОТО  НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ. 



ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 – ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС /критерии от картата за инспектиране/ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението 

Дейност 1. Ефективна иновативна организация на педагогическата ситуация/урока и на 

производствената практика, съобразени и с новите условия в ОРЕС 

Дейност 2. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване 

Дейност 3. Създаване на условия чрез менторство, наставничество и подкрепа за 

формиране на умения за професионално поведение на учителя. 

Дейност 4. Прилагане на индивидуализиран подход 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2. Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците 

Дейност 1. Създаване на условия за развитие на умения за учене. 

Дейност 2. Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване. 

Дейност 3. Развиване на умения у учениците за работа в екип. 

Дейност 4. Осигуряване на обща подкрепа 
Дейност 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа /ДП/. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3. Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

Дейност 1. Дейности за повишаване на резултатите от външни оценявания, олимпиади, 

състезания и др. 

Дейност 2. Проследяване нивото на усвояване на компетентности у децата и учениците 

Дейност 3. Поощряване на напредъка на децата/учениците – вътрешни и външни 

състезания и конкурси с награди и стимули за успешно представяне 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализиция на учениците. 

Дейност 1. Разработване на педагогически ситуации/уроци към социализацията и 

възпитанието на ученика 

Дейност 2. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 

на учениците. 

Дейност 3. Набелязване и изпълнение на ефективни мерките за превенция 

Дейност 4. Ефективност на мерките за интервенция 

Дейност 5. Ефективност на мерките за компенсиране 

Дейност 6. Ефективност на взаимодействието между участниците в образователния 

процес за намаляване на отпадането от образователната система. 

Дейност 7. Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

Дейност 8. Формиране и развитие на социални и граждански компетентности 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. Партньорство и сътрудничество. Разработване и 

утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща 

социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с 

родители, ученици и общественост. 

Дейност 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 

Дейност 2. Външно партньорство 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6. Постигане степен на удовлетвореност от образователния 

процес у заинтересованите лица 

 



 ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II  „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА“ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Устойчиво развитие на училището 

Дейност 1. Стратегически мениджмънт. Изграждане на стратегия за развитие на 

детската/ училището съгласно спецификите на институцията и отчитане влиянието на 

външната среда в условията на новата извънредна обстановка в условията на Ковид 19.  

Дейност 2. Автономия на училището. 

Дейност 4. Лидерство в училищната общност. 

Дейност 5. Създаване на условия за екипна работа. 
 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Ефективно управление на ресурсите 

Дейност 1. Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската 

градина/училището    

Дейност 2. Прозрачно управление на бюджета. 
Дейност 3. Осигурени допълнителни средства за развитието на училището 

Дейност 4. Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в 

училището 

Дейност 5. Мотивиране и задържане на непедагогически персонал 
Дейност 6. Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие 

на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на учениците. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление и развитие на физическата среда 

Дейност 1. Безопасна и достъпна физическа среда 

Дейност 2. Функционална и модернизирана физическа среда 

Дейност 3. Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на 

ПГХТД 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Развитие на институционалната култура в училището 

Дейност 1. Изграждане на позитивна среда в училището 

Дейност 2. Политики на училището за развиване на социални и граждански 

компетентности 
Дейност 3. Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз 

и насилие 
Дейност 4. Публичност на дейността на училището 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. Управлениe на партньорства 

Дейност 1. Проактивност на директора 

Дейност 2. Взаимодействие с родителите 

Дейност 3. Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6. Степен на удовлетвореност от управлението на институцията 

Дейност 1. Ученици 

Дейност 2. Педагогически спеиалисти 
 

5. ДЕЙНОСТИ      В       ИЗПЪЛНЕНИЕ      НА      НАЦИОНАЛНИ      И      РЕГИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 

 

 



 

 

 

 



 

№ Дейност 
 

Срок 
 

Отговорни лица 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 

2020) и Областна стратегия за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

1.1 Прилагане     на     училищна     система     за проследяване                  

движението                на учениците,    обвързана    с    последващи 
действия           за     сигнализиране           на общината и други 

институции 

Съгласно 

срокове от РУО 

Директор 

1.2 Контрол на редовното посещение на училище и 

отсъствията на учениците 

Учебна 

2022/2023 г. 

Директор, Заместник-

директор  

1.3 Кариерно ориентиране и консултиране за избор на 

училище/професия съобразно интересите, възможностите и 

перспективите за личностна реализация 

Учебна 

2022/2023 г.  

Педагогически 

съветник, 

Класни ръководители 

1.4 Предоставяне на стипендии на учениците със 
завършено основно образование 

Учебна 
2022/2023 г. 

Комисия за 
стипендиите 

1.5 Регистриране на отсъствията на учениците в 

националния регистър на МОН 

Ежемесечно до 

4-то число 

Длъжностно лице 

1.6 Превенция на обучителните трудности и ранно оценяване 
на риска – ранно идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и предотвратяване на 
причините, които биха довели до отпадане от училище 

Учебна 
2022/2023 г. 

Педагогически 
съветник, 

Класни ръководители 

2. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 

2020) 

2.1 Включване в национални прояви – маратон на четенето, 

седмица на четенето, седмица на Книгата и др. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учители по БЕЛ 

2.2 Обогатяване на училищната библиотека Учебна 

2022/2023 г. 

Учители по БЕЛ, 

Директор 

3. Дейности   по изпълнение на   Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката 

3.1 Съдействие за повишаване уменията на педагогическите             

специалисти             за иновативно      използване  на  ИКТ  в класната   

стая,  при        ползване  на  източници   на  електронно        учебно 
съдържание 

Учебна 

2022/2023 г. 

Директор 

3.2 Споделяне     на     добри     педагогически практики, създадени 

с ИКТ средства 

Учебна 

2022/2023 г. 

Председатели  на МО 

4. Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

4.1 Проучване  на потребностите  на педагогическите              

специалисти   и планиране    участието им  в квалификационни  

форми,  насочени към   пови-шаване   на   професионалните 

компетенции 

Септември 2022 Комисия за 

квалификационна 

дейност  

4.2 Подкрепа                на                педагогическите специалисти   по   

прилагане   на   ЗПУО   и ДОС 

целогодишно Директор, ЗДУПД 

4.3 Участие на педагогически специалисти в     квалификационни  

форми, предвидени от РУО и по НП „Квалификация” 

целогодишно Директор 

5. Изпълнение на плана по националните програми за развитие на средното образование 

5.1 Дейности   по   НП   „ИКТ   в   системата   на предучилищното              
и              училищното образование” 

Съгласно 
сроковете на 

програмата 

Директор, длъжностно 
лице 

5.2 Дейности      по   Национална програма   „Подкрепа на 

образователните медиатори и социалните 

работници“ 

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор, 

преподаватели 
професионална 

подготовка 

5.3 
Дейности      по      Национална програма  

„Мотивирани учители и квалификация“ 
 

Съгласно 
сроковете на 

програмата 

Педагогически  
специалисти 

5.4. 
Дейности      по   Национална програма   „Заедно в изкуствата 

Съгласно 
сроковете на 

Педагогически  

https://web.mon.bg/bg/101130
https://web.mon.bg/bg/101130
https://web.mon.bg/bg/101130
https://web.mon.bg/upload/30693/6-Mot_uch_kval17052022.pdf
https://web.mon.bg/upload/30693/6-Mot_uch_kval17052022.pdf
https://web.mon.bg/bg/101131


 

 

 

и в спорта“ програмата 

5.5. Дейности по НП, предстоящи да бъдат отворени   през   

настоящата   2021/2022 учебна година 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, комисия 

проекти 

6. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот 

6.1 Изпълнение   на   дейности   съвместно   с Център за кариерно 

ориентиране 

Учебна 

2022/2023 г. 

ЗДУПД, педагогически 

съветник 

6.2 Изготвяне           на           предложение           за  държавен       план-
прием       за учебната 2022/2023 г. 

Декември  2021 
г. 

Директор 

7. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 

7.1 Прилагане на ДОС за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование във 

всички компоненти на процеса на образование, 

възпитание и социализация в училището 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички педагогически 
специалисти 

7.2 Изпълнение на училищни програми за гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички педагогически 
специалисти 

7.3 Създаване на условия за пълноценно интегриране на 

ученици от други етноси в училищна среда 

Учебна 

2022/2023 г. 

Всички педагогически 

специалисти 

8. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (за подобряване на резултатите на 

учениците) 

8.1 Диагностициране        на        учениците        с обучителни 

затруднения и с ниска четивна грамотност 

Октомври 

2022 

Учителите, 

координатор по чл. 7 

от Наредба за 
приобщаващото 

образование 

8.2 Провеждане         на          консултации          по  предмети Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по предмети 

8.3 Допълнителна и индивидуална работа с ученици във 

връзка с ДЗИ и ДКИ 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учителите по предметите 

за ДЗИ 

8.4 Проследяване         на         отсъствията         на  учениците и 
резултатите им от учебната дейност 

Учебна 
2022/2023 г. 

Класни ръководители 
ЗДУПД 

8.5 Промяна в образователната дейност на учителите: 

- ежедневно планиране на урочната дейност; 

- задаване и проверка на домашна работа, наличие 
на тетрадки и др.; 

- работа в екип; 

- разнообразяване на методиката на преподаване       
-       интерактивни дейности,         учебни         

проекти, целенасочено   прилагане   на   ИКТ, 

електронни учебни ресурси и др; 

- разнообразяване на методите и формите на 
оценяване постиженията на учениците; 

- осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учителите по предмети 

 

 
 

 

 
 

координатор по чл. 7 

от Наредба за 

приобщаващото 
образование 

8.6 Мотивиране          и          стимулиране          на учениците за 
личностна изява – участие в     състезания,     конкурси;  

публичност на постиженията им. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 
предмети 

https://web.mon.bg/bg/101131


6. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

№ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

РАЗРАБОТВА 

 

СЪГЛАСУВА  

 

 

КОНТРОЛИРА  

 

СРОК ДО 

СЕПТЕМВРИ 

1 Извършване на ремонтни дейности за подготовка на материалната база за 
учебната 2022/2023 година 

Директор, 
Зам. директор 

   
09.09.2022 г. 

2 Подаване на заявления за записване на учениците в СФ  Кл. ръководител Зам. директор Директор  12.09.2022 г.  

3 Провеждане на приравнителни изпити, септемврийска поправителна 

сесия за ученици VIII – XI клас и септемврийска сесия за учениците от СФО 

Зам. директор, 

учители 

Зам.   директор Директор  

14.09. 2022 г. 

4 Организиране провеждането на производствената практика  Зам. директор   Директор 14.09. 2022 г. 

5 Оптимизиране и актуализиране на щатното разписание Директор, ЗАТС   14.09. 2022 г. 

6 Участие на педагогическите специалисти в септемврийските съвещания, 
организирани от РУО – Шумен 

Всички 
специалисти 

  по график на РУО 
Шумен 

7 Запознаване на педагогическия персонал с нови и/или изменени 

нормативни документи за системата на предучилищното и  училищното 

образование и с възможностите за участие в проекти и разработване на нови 
проектни предложения 

 

Директор, Зам. 

директор УПД 

   

постоянен 

8 Изготвяне на учебни програми за разширена подготовка Учители  Директор 14.09.2022 г. 

9 Разработване на училищни учебни планове и утвърждаване от 

Педагогическия съвет 

Директор,  

Зам. директор 

Педагогически 

съвет  
Обществен съвет 

Началник РУО 14.09.2022 г. 

10 Разработване и актуализиране на вътрешноучилищните планове и 

правилници: 

 Годишен план; 

 Правилник за дейността на училището; 

 Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

 План за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

 Правилник за вътрешния трудов ред; 

 План за квалификационната дейност през 2022-2023 г.; 

План за    работа    на    Комисията    по    безопасност    на    движението ; 

 Актуализиране на механизма за противодействие на училищния 

тормоз между  учениците и приемане на годишен план за работа 

по механизма на училищния координационен съвет; 

 
 

Директор, 

училищни комисии 

 
 

Педагогически 

съвет 

 

 
Директор 

 

 
14.09.2022 г. 



Приемане на политика за подкрепа за личностното развитие на 

ученика. 

Приемане на план за обучение при преминаване на училището 

към електронно/дистанционно обучение в условията на COVID 

19. 
11 Определяне на класни ръководители на паралелките   Директор 14.09.2022 г. 

12 Обсъждане на предложения за методически обединения, състава на 

постоянните училищни комисии 

Зам. директор Педагогически 

съвет 

Директор 14.09.2022 г. 

13 Сформиране на групи, ЧЕО Зам. директор, 

председатели на 
МО, учители 

 Директор 14.09.2022 г. 

14 Осигуряване на санитарно разрешително за провеждане на образователно-

възпитателния процес, съгласно изискванията на РЗИ 

Директор    01.09.2022 г. 

15 Заповед за определяне на екип за  подкрепа за личностно развитие на 

 определено дете или ученик (чл. 188, ал. 3 от ЗПУО)  

 
 

  Директор  от 15.09.2022 г. 
при идентифици- 

ране  на нужда  
 

16 Изготвяне на седмично разписание, дневния режим на гимназията 

 
 

Зам. директор,  

училищна комисия 

Зам. директор Директор 14.09.22 г. - I срок; 

29.01.23 г. - II срок 

17 Преглед на задължителната училищна документация – ел. дневници, ел. 

лични картони 

Зам. директор, 

класни р-ли 

Зам. директор Директор   IX, XI. 2022 г.;  

IІ, V, VI.2023 г. 

18 Провеждане на начален инструктаж на учениците и периодичен на учители 

и служители 

Зам. директор, 

класни р-ли 

Зам. директор Директор 15.09.2022 г. 

постоянен 

19 Запознаване на ученици и родители с учебния план по специалността, ПДУ 

и правилника за БУВОТ 

Класни 

ръководители 

Зам. директор Директор 30.09.2022 г. 

20 Утвърждаване по реда на ДОС за  информацията и документите –   

Списък-образец 1  
 

  

Директор, 

ръководител ИКТ 

Експерти РУО, 

Началник РУО 

Директор 20.09.2022 г. 

утвърждаване до 
25.09.2022 г. 

21 Разработване на план за преподавателска дейност по предмети и класове Учители Председатели на 

МО 

Експерт РУО 14.09.2022 г. 

22 Разработване планове за работа на класните ръководители съобразно 
възрастовите особености и интересите на учениците, за развитие на класа, 

за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности 

Класни  
ръководители 

Председател  на 
МО на класните 

р-ли 

Директор 14.09.2022 г. 

23 Подбор на ученици и партньори за участие в проекти Председатели на 
МО, учители 

Зам. директор Директор По график на 
проектите 



24 Съвместна работа с родителите за установяване на правила в класа, стреса и 

агресията в училище, запознаване с плана на класния ръководител и 

изпълнението им 

Класни р-ли Зам. директор Директор постоянен до 

30.06.2023 г.  

25 Подаване на заявления за явяване на редовна сесия на учениците от СФ Кл. ръководител Зам. директор Директор   30.09.2022 г.  

26 Изготвяне на график за класни и контролни работи за I-ви учебен срок Зам. директор, 

Учители 

 Директор 24.09.2022 г. 

27 Изготвяне на график за часа за спортни дейности, ДЧК и за дежурство на 
учителите 

Зам. директор,  
Учители 

 Директор 24.09.2022 г. 

ОКТОМВРИ 

1 Подаване на декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане 

 за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал 

 обучение по  смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от 
 ЗПУО на деца и ученици и че това не са  били деца и ученици, с които  

педагогическият  специалист е работил в училището  в същия период 
 

Учители  Директор 14.10.2022 г. 

2 Провеждане и оценяване на входното ниво на учениците  
 

Учители Зам. директор Директор 07.10.2022 г. 

3 Планиране дейността на МО  Председатели на 

МО  

 Директор 07.10.2022 г. 

4 Изготвяне график за провеждане на консултации с учениците по предмети и 
на родителски срещи 

Зам. директор, 
Учители 

 Директор 07.10.2022 г. 

5 Провеждане на редовна сесия – ученици СФО  Зам. директор,  

Учители 

 Директор 17.10.-31.10.2022 г. 

 
6 

Планиране на дейности за индивидуална работа с учениците, насочена към 
подпомагане развитието на водещи учебни и извънучебни интереси. Подбор 

на ученици за училищните отбори за състезания по професии 

Учители, 
класни р-ли 

 

Зам. 
директор 

 

  
10.10.2022 г. 

 
7 

Приемане списък на ученици, които ще получават стипендии през I-ви 
учебен срок и еднократни стипендии 

Класни р-ли, 
комисия за 

стипендии 

  
Директор 

31.10.2022 г., 
постоянен 

8 Актуализиране на плана за осигуряване на нормален учебен процес при 

зимни условия 

Зам. директор  Директор до 28.10.2022 г. 

 

9 

Актуализиране на документацията, свързана с осигуряване на ЗБУТ и 

пожарна безопасност – инструктажи, заповеди и други училищни 

актове 

Зам.директор, 

Комитет за ЗБУТ 

  

Директор 
 

28.10.2022 г. 

10 Планиране на дейността, свързана с обучението по ГЗ Зам. директор  Директор 28.10.2022 г. 

 

11 

Запознаване на учителите с програмите за квалификационни курсове на 

департаментите в София, Варна и Стара Загора и други обучаващи 

Председатели на 

МО, Председател 

   

постоянен 



институции на УК за 

квалификация 

12 Методически сбирки за запознаване с мероприятията, включени в 
Националния календар за извънучилищни и извънкласни дейности на МОН  

и изработване на училищния календар 

Председатели на 
МО, зам. директор 

Зам. 
директор 

 

Директор По график на МОН 
 

НОЕМВРИ 

 

1 

Изграждане на ученически съвети по класове и училищен ученически съвет Класни 

р-ли, ПУК за 

работа с УУС 

   

12.11.2022 г. 

 

 

2 

Проучване на пазара на труда чрез срещи с работодатели и информация от 

Бюрата по труда в региона във връзка с проучване на възможностите за 

осъществяване на прием по нови професии, по  които ще се осъществява 
обучение за първи път и подготвяне на заявката за план-прием за 2022/2023 

учебна година 

Зам. директор, 

председател на МО 

по ПП, учители 
ПО 

 

  

 

Директор 

 

 

26.11.2022 г. 

 

3 

Провеждане на работни срещи, кръгли маси и други инициативи със 

заинтересовани страни за планиране и реализиране на държавния план-
прием за 

Зам. директор , 

председатели на 
МО 

 

 Директор постоянен 

 

4 

Планиране на дейности за начало на кампанията за следващата учебна 

година. 
 

Председател на УК 
 за ПО 

Педагогиче- 

ски съвет 
 

Директор 
 

25.11.2022 г. 

5 Запознаване на учениците от ХII клас с реда и изискванията за провеждане 

на ДЗИ 

Класен р-л, 

учители по ООП 

Зам. директор 

 

 25.11.2022 г. 

 
6 

Запознаване на учениците от ХII клас с националните изпитни програми за 
придобиване на II и III степен на професионална квалификация. 

 
Зам.  директор   

25.11.2022 г. 

 

7 

Участие на училищните отбори в общинските ученически игри: футбол, 

волейбол, баскетбол, тенис на маса, лекоатлетически крос 
 

 

Учител по ФВС 

  По график 

ДЕКЕМВРИ 

1 Изготвяне на мотивирано предложение за държавен план-прием по 

професии и специалности за учебната 2023/2024 година 

Директор СЕПО – РУО  Декември 2022 г. 

2 Планиране на ремонтни дейности за 2023 година Зам. директор, 

домакин 

 Директор 23.12.2022 г. 

3 Подаване на заявления за явяване на ДИППК – сесия януари 2023 г. Зам. директор  Педагогически 

съвет 

 20.12.2022 г. 

4 Провеждане на пробни матури по БЕЛ и по предмет по избор за ученици  Зам. директор, 

учители 

   Директор 23.12.2022 г. 



5 Провеждане на общински кръг и участие в областен кръг на олимпиади по 

предмети 

Учители по 

предмети 

  По график на РУО и 

МОН 

6 Подаване на заявления за явяване на редовна сесия на учениците от СФО Кл. ръководител Зам. директор Директор до 

 05.01.2023 г.  

ЯНУАРИ 

1 Провеждане на държавен изпит по теория на професията и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация (сесия януари) 

Зам. директор, 

учители 

 Директор 20.01.2023 г. 

2 Изготвяне на предложение за държавен план – прием по 

професии/специалности за учебната 2023/2024 година 

Директор   31.01.2023 г. 

3 Провеждане на януарска поправителна сесия за ученици  

от ХII клас – минали випуски 

Зам. директор, 

учители 

 Директор 25-31.01.2023 г. 

4 Приемане на план за провеждане на патронния празник на училището Училищна 

комисия 

 Директор 31.01.2023 г. 

 

5 
Планиране на дейностите за представяне на училището на Панорамата на 

средното образование 

Председатели на 

МО по ПП, 
УК за ПО 

Зам.  директор    

31.01.2023 г. 

6 Провеждане на заседания на МО/ПК за отчитане на работата през първия 

учебен срок  

Предс. на МО/ПК  Зам. 

директор УПД 

Директор 29.01.2023 г. 

ФЕВРУАРИ 

1 Определяне състав на училищната зрелостна комисия   Директор 06.02.2023 г. 

2 Определяне на състава на училищните комисии за организиране и 

провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на 

задълженията им  

  Директор 08.02.2023 г. 

3 Провеждане на изпити на ученици от СФ на обучение Зам. директор, 

учители 

Зам. 

директор 

 07.02.- 

28.02.2023 г. 

4 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на 

заявленията в единната информационна система за изпити и прием 

(ЕИСИП) и издаване на служебни бележки  

Председател на 
УЗК, класни 

р-ли на ХII клас 

Зам. 
директор 

 06.02. – 21.02.2023 г.  
 

5 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас, за 

оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на 

заявленията в единната информационна система за изпити и прием 

(ЕИСИП) 

Председател, 

класни 

р-ли на Х клас 

Зам. 

директор 

 01.02. – 17.02.2023 г.  
 

6 Изготвяне на анализ на резултатите от ОВП през I-ви учебен срок Директор, 
зам. директор, 

класни р-ли 

 Педагогически 
съвет 

25.02.2023 г. 



7  Изготвяне/ въвеждане в ЕИСИП на предложения  за: 

- оценители и за квестори, за учители консултанти и изпращане на 

декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на 
ДЗИ и НВО 

- изпращане на информация до регионалната комисия за организиране и 

провеждане на ДЗИ/ЗДИППК за сградите, залите и броя на местата в залите 
-  изпращане на информация до регионалната комисия за организиране и 

провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите 

Директор Регионалната  

комисия за 

организиране 
и провеждане 

на ДЗИ 

Директор  

 

 
до 27.02.2023 г. 

 

 
до 24.02.2023 г. 

 

8 Изготвяне на график за консултации за ДЗИ/ЗДИППК и по предмети, за 

класни и контролни работи за II учебен срок 

Зам. директор, 

Учители 

 Директор 11.02.2023 г. 

9 Провеждане на училищен кръг на състезанията по професии от календара 

на МОН 

Председатели на 

МО по ПП, 

учители по ПП 

Зам. директор 

 

 по график на 

МОН 

10 Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии 
през II-ри срок 

Класни р-ли, 
ст. счетоводител,  

комисия 

  

Директор 
 

28.02.2023 г. 

МАРТ 

1 Подготовка и провеждане на информационни и рекламни кампании във 

връзка с осъществяване на план-приема за учебната 2023/2024 година 

Комисия за план- 

прием 

Зам. директор 

 

 31.03.2023 г. 

2 Подаване на заявления за участие на учениците от СФО – 12 клас,  във 
втора поправителна сесия 

Зам. директор, 
Учители 

 Директор 31.03.2023 г. 

АПРИЛ 

1 Провеждане на априлска изпитна сесия за учениците в самостоятелна 

форма на обучение 

Зам. директор, 

Учители 

 Директор 15-30.04.2023 г. 

2 Участие в Национално състезание ,,Най-добър млад керамик” Зам. директор, 

Учители ПОО 

 Директор по график на 

МОН 

3 Определяне на състава и задълженията на комисиите за провеждане на 

държавните зрелостни изпити в училището 

Директор    до 07.04.2023 г. 

4 Изготвяне на предложения за награждаване на зрелостници Директор,  Зам. 
директор, Учители 

Педагогически 
съвет 

 30.04.2023 г. 

МАЙ 

1 Участие на училището в Панорама на средното образование, 2022 г. Училищна 
комисия за ПО 

Директор  По график на 
РУО 

2 Изпращане на зрелостниците от випуск 2022 Училищна 

комисия 

  16.05.2023 г. 



3 Провеждане на поправителна сесия – ХІІ клас и на изпити за промяна на 

годишна/ окончателна оценка 

Зам. директор, 

учители 

 Директор 17 – 31.05. 

2023 г. 

4 Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за 

допускане  

Председател на 
УЗК 

Педагогически 
съвет 

Директор до 18.05.2023 г. 

5 Подаване на заявления за участие на учениците от СФО  във втора 

поправителна сесия 

Зам. директор, 

Учители 

 Директор 31.05.2023 г. 

6 Провеждане на ДЗИ – сесия май-юни 2023 г. и втори задължителен 

държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване 

на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)  

Директор, членове 
УЗК 

 Регионална 
комисия 

19.05. и 23.05. 
2023 г. 

7 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО  
 

Председател на 

комисия 

 Директор до 10.05.2022 г. 

ЮНИ 

1 Oпределяне състава на училищна зрелостна комисия за сесия август-

септември 

Директор  Директор 26.06.2023 г. 

2 Провеждане на национално външно оценяване по български език и 
литература на учениците  от Х клас  

Зам. директор, 
комисия  

 

 Директор 13.06.2023 г. 

3 Провеждане на национално външно оценяване по математика на учениците  
от Х клас 

Зам. директор  Директор 16.06.2023 г. 

4 Провеждане на национално външно оценяване по чужд език на учениците  

от Х клас (по желание на ученика) 

Зам. директор  Директор 14.06.2023 г. 

5 Провеждане на национално външно оценяване на дигиталните 
компетентности на учениците  – Х клас (по желание на всеки ученик) 

Ръководител 
направление 

ИКТ 

 Директор 19.06.2023 г. 
по график в две сесии 

6 Провеждане на изпити на ученици от СФО Зам. директор, 

учители 

Зам. директор  15.06.-30.06.2023 г. 

7 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на 

заявленията в единната информационна система за изпити и прием 

(ЕИСИП)и издаване на служебни бележки  

Класни р-ли, 

 

Зам. директор  26.06. – 07.07.2023 г.  

8 Връчване на дипломите за завършено средно образование УЗК, 
Директор 

   
22.06.2023 г. 

9 Подаване на заявления за ЗИП/ИУЧ,  СИП/ФУЧ и избор на спортни 

дейности по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО от учениците за следващата учебна 

година 

Класни р-ли, 

учител по ФВС 

Зам. директор  30.06.2023 г. 

10 Организиране провеждането на производствената практика за 

учениците от Х, ХI клас 

Зам. директор   Директор 25.06.2023 г. 



ЮЛИ-АВГУСТ 

1 Провеждане на производствена практика и практическо обучение в реална 

работна среда на учениците от Х, ХI клас 

Зам. директор, 

учители 

  01-14.07.2023 г. 

01-28.07.2023 г 

2 Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап Зам. директор, 

Комисия 

 Директор до 20 юли 2023 г. 

3 Провеждане на юлска поправителна сесия Зам. директор, 

учители 

 Директор 01-15.07.2023 г. 

4 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване 

заявление за участие във втори етап 

Комисия по план-

прием 

Зам. директор  13 – 17 юли 2023 г.  
 

5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  Комисия по план-

прием 

Зам. директор  20 – 24 юли 2023 г.  

6 Провеждане на годишен Педагогически съвет. Анализ на резултатите от 

ОВП  

Директор Педагогически 

съвет 

 до 28.07.2023 г. 

7 Представяне в РУО на справки и информация за резултатите от учебно-

възпитателната дейност през учебната 2022/2023 година 

Директор   по график на 

РУО 

8 Провеждане на поправителна сесия – ХІІ клас Зам. директор, 

учители 

 Директор до 

16.07.2023 г. 

9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  Комисия по план-

прием 

Зам.директор  01 – 02 август 2023 г.  

10 Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители 

консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане 

на декларациите им до регионалната комисия за организиране и 

провеждане на ДЗИ/ЗДИППК  

Председател на 

УЗК 

Директор Регионална 

комисия 
до 11.07.2023 г.  

11 Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за 

допускане  

Председател на 
УЗК 

Педагогически 
съвет 

Директор до 23.08.2023 г.  
 

12 Осъществяване на план- прием за учебната 2023/2024 година Училищна 

комисия, учители 

Зам.директор  съгласно график 

на дейностите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

I. Задачи 

 

1. Издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им. 

2. Изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви. 

3. Организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

4. Формиране на умения и навици у учениците за лична отговорност при 

осъществяване на образователния и възпитателния процес. 

 

II. Форми на работа 

1. Провеждане на индивидуални разговори 

2. Провеждане на психологически изследвания. 

3. Проучване на социални контакти. 

 

III. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за 

работа на комисията. 

 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ОХРАНА НА ТРУДА И ГРАЖДАНСКА 

ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ 

I. Задачи 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

опазване живота и здравето на учениците. 

2. Прецизиране конкретните особености на училището и авариите и бедствията, 

които могат да възникнат в и около него. 

3. Осигуряване знанията за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

4. Поддържане  на  постоянна  връзка  със  съответните органи и подготовка на 

персонала в училището за адекватни действия в случай на необходимост. 

5. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност. 

6. Придобиване на практически умения за оказване на първа помощ при бедствия и 

аварии. 

 

II. Форми на работа 

1. Теоретическо и практическо обучение на учениците. 

2. Провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите. 

3. Превантивна работа. 

 

III. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени 

в плана на училищните комисии. 

 

 УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В 

УЧИЛИЩЕ 

I. Принципи, ценности, философия 

1. Прилагане на цялостен училищен подход за противодействие на тормоза в 

училище. 

2. Полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на 

тормоза. 



3. Създаване на по-сигурна училищна среда. 

4. Формиране на ценности, създаване на правила и процедури, които не допускат 

прояви на насилие и тормоз в училище. 

5. Системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и нагласи, които не 

допускат насилие във взаимоотношенията. 

6. Подобряване на физическата среда в училище (с фокус върху класните стаи), 

която не съдържа предпоставка за изява на агресивно поведение и създава условия 

за формиране на класа като общност. 

7. Работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния елемент между 

учениците за сметка на екипната работа и споделяне на проблеми в общността на 

класа, както и проектно-базирано обучение, включително изнесени дейности. 

8. Следване на последователни стъпки за подкрепа и разбиране на последиците от 

насилието и справяне с неприемливото поведение на учениците, които не наблягат 

на наказанието. 

 

II. Дейности на равнище училище. 

1. Дейности по превенцията: 

а) Създаване на координационен съвет; 

б) Изготвяне на план за съответната година за противодействие на училищния 

тормоз;  

в) Създаване на единни училищни правила. 

г) Оценка на проблема; 

 

2. Дейности по интервенцията: 

а) Водене на училищен дневник със случаи на тормоз и управление на 

информацията; 

б) Процедура за откриване и работа по случай; 

в) Насочване на случаи към външни служби; 

 

III. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в училище за учебната 2022/ 2023 г. 

 

I. На ниво клас: 

1. Запознаване на учениците с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

Отг.: Класни ръководители      Срок: до 30 Септември 2022 г. 

 

2. Изработване и актуализиране на общи правила на поведение, договаряне 

на процедура, в случай на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в 

класната стая. 

Отг.: Класни ръководители       Срок: м. Септември 2022 г. 

3. Провеждане на  изследване  под  формата  на  анонимен  въпросник,  който  

ученици  попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват 

специфичните характеристики на тормоза. 

Отг. Класни ръководители         Срок: м. Октомври 2022 г. 

4. Извършване на оценката на тормоза между учениците в училището се извършва в 

началото и края на учебната година от класните ръководители 

Отг.: Класни ръководители  

Срок: до 15.10.2022 г. и към края на учебната година – месец май-юни след 

приключване на учебния процес за съответния образователен етап. 



5. Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа - дискусии, 

решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка на 

проблема. Основните теми могат да бъдат: 

- Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да 

докладваме за случаи на тормоз? 

- Какви са преживяванията на извършителя, последователите, потърпевшия 

и наблюдателите? (някои видове поведение като присмиването може да изглеждат 

като игра или шега, но обиждат и водят до негативни емоции у този, към когото са 

насочени и до това той да се чувства унизен или заплашен). 

- Как се чувстваме, когато видим прояви на тормоз и какво правим? Какво 

можем и искаме да направим? Кои са основните ценности, правила на поведение, 

които следва да приемем? Как можем да ги прилагаме? 

Отг.: Класни ръководители      Срок: до края на м. ноември 2022 г. 

 

II. На ниво училище: 

 

1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на 

насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище. 

                                        Отг.: Училищен координационен съвет Срок: м. 

Септември 2022 г. 

2. Обсъждане и изготвяне на дейности, включително разписани ясни 

отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие, като част от 

Годишния план на ПГХТД. 

Отг.: Училищен координационен съвет Срок: м. Септември 2022 г. 

3. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз, изготвени от координационния съвет и заложени 

в Правилника за дейността на училището. 

Отг.: Училищен координационен съвет чрез Ученически съвет         Срок: м. 

Септември 2022 г. 

4. Провеждане на изследване под формата на анонимен  въпростник,  който  

ученици  попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват 

специфичните характеристики на тормоза. 

Отг. Педагогически съветник         Срок: м. Октомври 2022 г. 

5. Обобщаване на всички предложения за правила на поведение, направени 

от класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат 

част от училищната политика. 

Отг.: Педагогически съветник     Срок: до 17 февруари 2023 г. 

5. Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на 

изследването се извършва от координационния съвет. 

Отг.: Педагогически съветник 

Срок: до 17 февруари 2023 г. и към края на учебната година – месец края на май-

юни след приключване на учебния процес за съответния образователен етап 

6. Изработване и разпространение на информационни материали за 

дейността на УКС, свързани с: 

- превенция на тормоза; 

- правата и задълженията на децата. 

Отг.: Училищен координационен съвет чрез Ученически съвет на ПГХТД  Срок: 

до края на м. Февруари 2023 г. 

 



7. Прилагане на индивидуални и групови обучения за развитие на 

личностните и социалните умения на учениците по заявка на класен ръководител 

или при конкретен случай. 

Отг. Педагогически съветник               Срок: Постоянен 

8. Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет до 

директора на училището.  

Отг. Училищен координационен съвет                    Срок: м. Юни 2023 г. 

 

III. На ниво родители: 

 

1. Запознаване на родителите на новопостъпилите ученици с Механизма на 

противодействие на тормоза в училище на тематична родителска среща и 

обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират в противодействието на 

тормоза в училище. 

Отг.: Класни ръководители  Срок: м. Октомври - Ноември 2022 г. 

 

2. Обсъждане и приобщаване на родителите към дейностите по изпълнение 

на Механизма на противодействие на тормоза в училище на тематична родителска 

среща и обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират в 

противодействието на тормоза в училище. 

Отг.: Класни ръководители                    Срок: м. Октомври 2022 г. 

3. Привличане на родителите в реализирането на

 училищни инициативи, свързани с превенцията на насилието и тормоза в 

училище. 

Отг.: Класни ръководители                                    Срок: постоянен 

4. Насочване при необходимост към основни здравни

 и социални услуги  за децата и семействата.  

Отг.: Педагогически съветник Срок: постоянен 

 

 

Раздел III 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – Приложение № 1, Приложение № 2 

 

Раздел IV 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

I. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

Закон за предучилищното и училищното образование; 

Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование; 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

Наредба за приобщаващото образование. 

 

ІІ. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1.Установяване на съответствие между целите на годишния план, приоритетите на 

националната и областната образователна политика и реалното състояние на училището. 



2. Осъществяването на превантивен контрол, да създаде предпоставки за достигане на 

ДОС и при необходимост за внасяне на съответните корекции; 

3. Своевременно осъществения контрол, да предостави помощно-регулативни условия 

за бързото и навременно информиране на учителите в непрекъснато променящите се 

нормативни изисквания; 

4. Да се създадат условия за подобряване/поддържане на качеството на предлаганото 

от училището образование и да се постигне максимално добро съответствие между 

държавните образователни изисквания/стандарти и постигнатите резултати на училищно 

ниво. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и 

управление на педагогическия труд и качеството на образование, чрез отчитане 

съответствието между изискванията – държавни образователни стандарти, норми, показатели 

и др. и реалните резултати; 

2. Да се констатира степента на коректност и прецизност при работа със 

задължителната училищна документация и изпълнението  на  изискванията на Наредба № 8 

от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование, във връзка със задълженията на преподавателите и задълженията 

на класните ръководители и Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците; 

3. Да се установи и анализира съответствието между планиране и осъществена 

дейност по изпълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците, относно осигуряването на системност и ритмичност при 

оценяването на всеки ученик и своевременното му отразяване в паралелковите електронни  

дневници - чл. 25 от горепосочената наредба; 

4. Да се следи за изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно КТ, Правилника за 

вътрешния трудов ред на училището, Правилника за дейността на училището, съответните 

графици и заповеди на директора; 

5. Осигуряване на договори с фирмите за провеждане на производствената практика и 

обучението в реална работна среда. 

6. Да се установи и анализира степента на ефективност на СФУК в училище, нивото 

на компетентност и документираност на всички операции и действия, осигуряването на 

проследимост на отделните счетоводни и оперативни актове. Правомерност на извършените 

финансови операции. Вземане на съответните управленски решения. 

 

IV. ВИДОВЕ КОНТРОЛ 

1. Педагогически контрол – тематични и текущи проверки. 

2. Административен контрол. 
 

V. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

1. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1.1 На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището: 

 образователно-възпитателната/педагогически контрол; 

 административно-управленската; 

 социално-битовата и стопанска. 

1.2. Обекти  за контролна дейност на директора са: 

 Дейността на учителите и възпитателите във връзка с организацията на 

образователно-възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на 

ДОС (за системата за оценяване, за документите за системата на 

предучилищното и училищното образование) и на други нормативни актове; 



дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, 

както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в 

практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.  

 Дейността на заместник-директора, на административния и помощния персонал; 

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в 

училището; 

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание; 

 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни 

лица; 

 Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО. 

 

2. ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

2.1. Образователно- възпитателната дейност в часовете от Раздел А, Раздел Б, Раздел В от 

училищния учебен план и по изпълнение на ДОС, а именно: 

 предварителна работа по планиране на урочната дейност; 

 провеждането на часове за самоподготовка и консултации; 

 провеждането на консултации с родители и ученици от преподаватели и класни 

ръководители;  

 училищното хранене и социално – битовите условия в училището и училищното 

общежитие. 

2.2. Организиране, провеждане и документиране на изпитите в училище: 

 ДЗИ, ДКИ,  поправителни изпити  и приравнителни  изпити на ученици в 

дневна, самостоятелна форма на обучение, дуална система на обучение. 

2.3. Правилно водене и съхранение на задължителната училищна и учебна документация, 

съгласно изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование: 

 дневници; 

 протоколни книги - на заседанията на ПС, на заседанията на трудовия 

колектив, на Училищния ученически съвет и др.; 

 книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; 

 учебници и учебни помагала, собственост на училището; 

2.4. Спазване на трудовата дисциплина, на Правилника за дейността на училището, 

Правилника за вътрешния трудов ред, на Правилника за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и труд в училището по отношение на: 

 спазване на седмичното разписание; 

 спазване на графиците за работното време на възпитатели, портиери, 

отговорници по осигуряване на нормални топлинни и санитарни условия за работа 

и отдих; 

  изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики.  

2.5. Състоянието на материалната база – опазване, поддържане и обновяване на училищната 

сграда, физкултурен салон, дидактическите средства и материали; 

2.6. Финансовата политика на училището - счетоводна документация и правомерност на 

разходване на финансовите средства, своевременно изготвяне и представяне пред 

първостепенния разпоредител на отчетните документи. 

 

 

VІ. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Методи на педагогически контрол 

• Наблюдение и анализ на педагогическата дейност; 



• Проверка на документация - планиране на учебен процес, съобразно постигане 

на целите на учебната програма,  

•  урочно планиране, тетрадки на ученици,  писмени или други разработки по 

време на обучението; 

• Самооценка; 

• Социологически методи- анкетиране, беседа, интервю и др. 

• Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците; 

2. Методи на административен контрол 

• Проучване на документация; 

• Обсъждане с проверените лица. 

 

VІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 

ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни 

занятия. 

2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. 

3. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна 

работа с тях. 

4. Проверка върху провеждането на допълнителна работа на учителите с учениците 

със специални образователни потребности. 

5. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по 

български език и литература и математика. 

6. Посещение на учебни часове на млади учители. 

7. Посещение на учебни часове по задължителна подготовка. 

8. Проверка върху организацията на учебно-възпитателната работа по ЗИП и 

избираема подготовка чрез посещение на учебни часове. 

9. Контрол върху провеждането на поправителните изпити. 

10. Контрол върху провеждането и резултатите от училищния кръг на олимпиадите. 

11. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 

срещи, връзката на училището със семейството, дейността на родителските активи. 

12. Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните училищни 

комисии. 

VII.2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 
 

ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС 
 

1. Проверка на плановете на класните ръководители. 

2. Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието им с внесените в 

дневниците теми. 

3. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 

документация. 

4. Проверка на плановете и документацията на постоянните комисии в училище. 

5. Проверка на дневниците на паралелките. 

6. Проверка на дневниците на паралелките и съответствието им с внесените оценки в 

ученическите книжки. 



7. Проверка на съответствието на дневниците на паралелките, годишно планиране, 

седмичното разписание, лекторските декларации и заповедната книга. 

8. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на 

педагогическия съвет и дейността на секретаря на педагогическия съвет. 

9. Проверка на личните картони на учениците. 

10. Проверка на протоколите от проведените поправителни изпити. 

11. Проверка на регистрационната книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и съответствието й с дневниците на паралелките, книгата за 

подлежащи на задължително обучение ученици, издадените документи и 

завършена степен на образование. 

12. Проверка на издадените удостоверения за завършен клас и съответствието им с 

другата задължителна училищна документация. 

13. Проверка на книгата за контролна дейност на заместник-директора. 
 

ПРОВЕРКА НА ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1.  Проверка на воденето на техническата и технологична документация и 

документите за материалните и стокови дейности: 

 Входящ и изходящ дневник; 

 Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО; 

 Отчетни счетоводни форми; 

 Касова книга; 

 Режимна тетрадка на служителя, изпълняващ пропускателния режим. 

2.  Проверка на воденето и съхраняването на документация по трудовите 

правоотношения с персонала: 

 Съдържание на личните дела и състоянието им; 

 Книга за издадените трудови книжки; 

 Дневник за регистриране на болничните листове. 

 Проверка на документация, свързана с финансовата дейност: 

 Лекторски декларации; 

 Книга за регистриране на даренията; 

 Ведомости за заплати; 

 Изготвено длъжностно и поименно щатно разписание и съответствието им с 

другата документация. 

 

 

ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 

1. Дейност на обслужващия и помощен персонал; 

2. Изпълнение на текущите и основни ремонти; 

3. Разширяване и опазване на материално-техническата база / МТБ / и поддържане 

състоянието на училищната сграда; 

4. Спазване на изискванията за техническа безопасност, охрана на труда и ППО от 

учениците и училищния персонал; 

5. Спазване и изпълнение на графика за хигиенизиране на училищната сграда и 

дворните площи; 

6. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимния период; 

7. Дейността на счетоводителя на училището; 

8. Дейността на зам.-директора; 



9. Разпределение на средствата от фонд СБКО; 

10. Изпълнение на препоръките и изискванията на специализираните органи / СРЗИ, 

РСПБЗН, РПУ /. 
 

 
 

ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА: 
 

1. Вътрешния трудов ред в училището, длъжностните характеристики и 

изискванията на трудовата дисциплина. 

2. Правилник за дейността на училището. 

3. График за дежурство. 

4. График на учителите за приемни дни и часове за срещи с родителите. 

5. График за провеждане на консултации с учениците. 

6. График на учебния процес. 

7. График за провеждане на часа за спортни дейности. 

8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

9. Седмично разписание. 

 
 

VІІІ. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контролна 

дейност 

Видове проверки Обект на контрола Метод на контрол Форма на 

контрол 

Срок 

Педагогиче-

ска 

 

Цел:  

Проверка на 

организация

та на ОВП 

по отделните 

учебни 

предмети  

Проверка на резултатите от  входното ниво на 

учениците по отделните учебни предмети и 

своевременното идентифициране на ученици с 
обучителни затруднения въз основа на показаните 

резултати от проведените тестове за определяне на 

входното ниво, както и включването на учениците в 
групи за обучителни затруднения и/или изготвянето 

на индивидуални планове за обща подкрепа за 

личностно развитие 

Всички 

преподаватели 

Проверяване на 

тестове, анализи, 

числов резултат, 
изводи 

Преки 

наблюдения 

октомври 

 

Проверка на годишното планиране на учебния 
материал, планове за ЧК, учебните програми по 

ЗИП/ИУЧ, СИП/ФУЧ и РП 

Всички учители Проверка  Преки 
наблюдения 

до 24.09.2022 г. 

Установяване обхвата на учениците и посещаемост 

на учебни занятия в ЗИ 

Класните 

ръководители 

Проверяване на 

училищната 
документация 

Пряко 

наблюдение 

до 08.10.2022 г. 

 
март, 2023 г. 

Подкрепа на новоназначените учители учител  Проверяване на 

документацията 

Събеседване  

Посещение на 
урок 

декември 2022 г. 

февруари 2023 г. 

Текущи 

проверки 

Контрол върху изготвянето на графиците за 

консултации, на допълнителния час на класа, за 

контролни и класни работи, за работата на 
пеагогичесия съветник 

Север Бaсри- 

ЗДУПД 

Проверяване на 

документацията 

Преки 

наблюдения 

До 24.09.2022 г. 

 

До 11.02.2023 г. 

 Контрол върху навременното започване на учебните 

часове и присъствие на учениците в час 

Всички учители Наблюдение  

 

Преки 

наблюдения 

постоянен 

 Проверка ритмичността на изпитванията Всички класове и 
учители 

Проверяване спазване 
Наредба №  11  за 

оценяването 

Преки 

наблюдения 

постоянен  
 

 Контрол на дейността на методическите обединения 

и постоянните комисии 
 

Председателите Проверяване на 

заседания и  
планираните дейности 

Събеседване 

 

декември, 2022 г. 

юни, 2023 г. 

 Контрол върху работата  с родителите - провеждане 

на родителски срещи  

Класните 

ръководители 
 

Проверяване на 

документация, 
семинари, срещи 

Преки 

наблюдения, 
разговори, 

допитвания 

Веднъж в срок: 

октомври, 2022 
г.; април, 2023 г. 

 Контрол за постигнати резултати от обучението Всички учители Постигнати резултати Посещения на По график 



урочни занятия 

и анализ на 

оценяването 

от  

октомври до 

май месец 

 Тематична проверка – електронен двевник Всички учители 

 

Проверяване на 

документация  

и методически умения 

Преки 

наблюдения  

По график за ІІ 

срок 

 Контрол върху организацията и провеждането на 
ДЗИ/ДИППК  

Членове на 
комисията, 

квестори 

Подготовка, 
организация и 

провеждане 

Преки 
наблюдения и 

протоколи от 

НВО 

май, 2023 г. 
юни, 2023 г. 

Администра-

тивна 

Проверка на графика, плановете и 

документацията, водена от педагогическия 

съветник 

Педагогически 

съветник 

 

 

Проверяване на 

документация, 

графици, консултации 

Събеседване, 

анкети, 

преки 

наблюдения 

ноември, 2022 г. 

 Контрол при  организирането провеждането на 

училищните олимпиади 

С. Басри- ЗДУПД Проверка на 

документация 

Преки 

наблюдения, 

разговори 

м. І–ІІ 2023 г. 

 Проверка на плановете на методически 

обединения  и постоянни комисии към ПС 

Председателите Проверяване на 

документация 

Събеседване  В началото на м. 

ноември 2022 г. 

 

 Проверка на воденето на книгата с протоколите на 

ПС 

 Секретар на ПС Проверяване на 

протоколна книга 

Преки 

наблюдения 

септември, 2022 г. 

февруари и юли 

2023 г. 

 Проверка на книгата за подлежащи на 

задължително обучение и съответствието й с 

Образец 1 

Класните 

ръководители 

Проверяване на 

посочената ЗУД 

Преки 

наблюдения 

октомври, 2022 г. 

 Проверка на издадените удостоверения за 

завършен първи гимназиален етап и средно 

образование и съответствието им с другата 

училищна документация 

Класните 

ръководители и  

С. Басри - ЗДУПД, 

Сл.Иванова 

Проверяване на 

регистрационна книга 

Преки 

наблюдения 

септември 2022 г. 

юли 2023 г. 



 Проверка на воденето и съхраняването на 

документацията по трудово-правните отношения с 

персонала - Регистър на издадените болнични 

листи и Регистър на трудовите книжки 

ЗАТС  Проверяване на 

досиета, договори и 

заповедна книга 

Преки 

наблюдения 

декември, 2022 г. 

 

 

 Проверка на документацията свързана с 

финансовата дейност- първични счетоводни 

документи 

Гл. 

счетоводител 

Проверяване на 

инвентарни книжа 

Преки 

наблюдения 

януари, 2023 г. 

 

Проверка на социално-битовата и стопанска 

дейност 

Гл. 

счетоводител, 

домакин  

 

Проверяване на 

складови разписки и 

описи 

Преки 

наблюдения 

март, 2023 г. 

 

Проверка  спазването Правилника за вътрешния 

трудов ред 

Ученици, учители и 

служители 

Проверяване според 

правилника 

Преки 

наблюдения, 

събеседване 

Постоянен 

 

Проверка  спазването на Правилника за дейността 

на училището 

 

Ученици, учители и 

служители 

Проверяване според 

правилника 

Преки 

наблюдения, 

разговори 

анкети 

Постоянен 

 

Проверка  спазването на ПОБУВОТ 

 

 

С. Басри- ЗДУПД, 

класни 

ръководители 

 

 

Проверяване на 

документация, 

инструктажи, схеми и 

др. 

Преки 

наблюдения 

 

 

Два пъти в 

годината 

 

 

 

 

IХ. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ 

1. Констативни протоколи от извършените проверки. 

2. Обобщение на информацията. 

 3. Доклад пред педагогическия съвет в края на учебната година. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът за контролната дейност на директора на ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров” - Нови пазар за учебната 2022/2023 г. 

е отворен за актуализация през цялата година.



Раздел V 

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  

ПГХТД ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“  

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник Финансиране Индикатор за 

изпълнение 

ЦЕЛ 1. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията на 

учениците в съответствие с индивидуалните образователни потребности 

Мярка 1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или 

допълнителна подкрепа 

1.1. Определяне на координиращ екип  

 

 Началото на 

учебната година 

Директор  В рамките на 

бюджета 

Заповед за сформиране 

1.2.  Осигуряване  на  обща  подкрепа  за личностно 

развитие в училището чрез екипна работа на учителите и другите 

педагогически       специалисти,  включваща     и превенцията на 
обучителните затруднения 

 През учебната 

година 

Учителите  

 

В рамките на 

бюджета 

Брой срещи 

Брой обхванати деца 

1.3. Извършване на оценка на риска от обучителни 

затруднения 

 През учебната 

година 

Учителите  

 

В рамките на 

бюджета 

Брой индентифицирани 

деца 

Брой обхванати деца 

Мярка 2. Прилагане на ефективни  методи и подходи в работата  с децата/учениците с обучителни затруднения в училище, във формите за 

общата подкрепа за личностно развитие  (чл. 20, 23 – 26 от Наредба за приобщаващото образование) 

 

2.1.Организиране на консултации и допълнително обучение на 

учениците по съответните учебни предмети, идентифицирани като 
затрудняващи ученика 

 По време на 

учебната 
година 

Учителите  

 

В рамките на 

бюджета 

Брой консултации 

2.2. Осигуряване на допълнително обучение по български   език   за  

деца  и ученици, за които българският език не е майчин 

 По време на 

учебната 

година 

Учителите  

по БЕЛ 

В рамките на 

бюджетите на  ПГ и  

МОН -НП 

Брой допълнителни 

обучения 

2.3. Оказване на педагогическа и психологическа под- 

крепа за преодоляване на трудности в обучението 

 По време на 

учебната година 

Учителите, 

педагогическ

и съветник 

В рамките на 

бюджета 

Брой подкрепени деца 

2.4. Организиране на дейности за обща подкрепа за 

личностно развитие в ученическото общежитие: 

- настаняване на ученици; 

- осигуряване на условия за организиране и провеждане 

на самоподготовка; 

- провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална 

 Целогодишно Възпитател в 

УО 

В рамките на 

бюджета 

Брой реализирани 

дейности 



работа; 

- организиране и провеждане на занимания по интереси, работа с 
родители 

2.5. Обновяване на библиотечния фонд, учебно- 
техническото оборудване, в.т.ч. и компютърните кабинети в училищата 

и детските градини. 

 Целогодишно Училищно 
ръководство, 

ръководител 

ИКТ 

В рамките на 
бюджетите на 

ПГХТД, НП и  

проекти 

Брой новопостъ-пили 
книги/новоза-купено 

оборудване 

2.6. Осигуряване на достъп на учениците до медицинско обслужване и 
програми за здравно образование и здравословен начин на живот 

 Целогодишно Медицинско 
лице, БЧК  

В рамките на 
бюджета и проекти 

Брой беседи 

2.7. Организиране занимания по интереси чрез различни 

организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, 

секция, отбор, извън дейностите, планирани в ПИГ в училище 

 Целогодишно Учители В рамките на 

бюджетите на 

ПГХТД, НП и  

проекти 

Брой занимания по 

интереси 

Брой групи 

Брой включени  ученици 

2.8. Включване на децата и учениците в организирани

 обучителни, творчески, възпитателни, културни, спортни и 

туристически дейности през ваканциите 

Ваканции Учители В рамките на 

бюджета 

Брой дейности 

Брой включени деца и 

ученици 

Мярка 3. Осигуряване на допълнителна подкрепа на учениците  

3.1. Създаване на екип за подкрепа за личностно развитие  в   

училище за конкретен ученик за допълнителната подкрепа,   въз   
основа  на  извършената   оценка на индивидуалните потребности 

При 

необходимост 
ЕПЛР В рамките на 

бюджета 

Брой оценки 

 3.2. Разработване на индивидуален учебен план и 

индивидуални учебни програми за допълнителна подкрепа за 

осигуряване на условия за учениците със СОП 

В началото на 

учебната 

година 

ЕПЛР, 

РЦПППО 

В рамките на 

бюджета 

Брой инд. учебни 

планове и инд. програми за 

доп. подкрепа 

Мярка 4. Планиране и реализиране на дейности за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация, реакция и 

преодоляване на проблемно поведение и нарушения на дисциплината от ученици. 

4.1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в 

паралелката или групата. 

В началото на 

учебната година 

Ученици, 

педагогическ

и съветник 

В рамките на 

бюджета 

   Разработени правила 

4.2. Разглеждане на теми от гражданското, здравното и интеркул-

турното образование в часа на класа,  

в заниманията по интереси  

През учебната 

година 
Ученици, 

педагогическ
и съветник, 

учители 

В рамките на 

бюджета 

   Брой теми 

4.3. Планиране и реализиране на дейности по превенция въз основа на 

Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище. 

През учебната 

година 

Екип в 

училище, 

РУО,  

В рамките на 

бюджета 

Брой дейности 



МКБППМН 

4.4. Провеждане на превантивни кампании срещу 

агресията и тормоза в ПГХТД 

Целогодишно Екип в 

училище, 

РУО, 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета 

Брой кампании 

4.5.   Осигуряване   и   информиране   на родителите за отсъствията на 
учениците от учебни занятия и ролята на родителите в процедурите по 

налагане на санкции, както и за правата и задълженията им при работа 

на екипа за подпомагане на детето и ученика. 

По време на 
учебната 

година 

Класни 
ръководител

и, директор 

В рамките на 
бюджета 

   Брой родители 
   Брой срещи 

Мярка 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск и от уязвими групи 

6.1. Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и 

ученици от уязвими групи 

Целогодишно Училище 

Община,  

В рамките на 

бюджета 

Брой ученици 

Мярка 6. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици като средство за мотивиране и позитивна 

самооценка, в т.ч. и ученици със СОП 

7.1. Организиране на училищно ниво и общинско ниво на спортни 

празници и състезания. 

Целогодишно Училище,  

Община Нови 
пазар, ЦПЛР – 

Нови пазар 

В рамките на 

бюджета 

Брой празници и 

състезания 
Брой участници 

7.2. Организиране на публични изяви на групите за 

извънкласни дейности  

Целогодишно Ръководители  Бюджет на 

проекта 

Брой изяви 

7.3. Участие на ученици в конкурси – областно, национално ниво Целогодишно Учители от 

различните 

КОО 

В рамките на 

бюджета 

Брой участници 

Подкрепа за талантливи деца чрез  Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби 

 

Целогодишно Община 

Нови пазар 

 Брой подкрепени ученици 

Мярка 7. Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и реинтеграция. 

10.1. Прилагане на нормативната уредба за оценяване на 

индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на деца в 

риск 

Целогодишно  В рамките на 

бюджета 

Регистър  

10.2. Реинтегриране на ученици в образователната система в други 

форми на обучение, съгласно ЗПУО. 

Целогодишно Екип за 

обхват 

В рамките на 

бюджета 

Брой 

реинтегрирани ученици 

 ЦЕЛ 2. Повишаване капацитета на човешките ресурси за осигуряване потребностите на всички деца и ученици 



Мярка 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за 

идентифициране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа 

2.1. Квалификация на педагогическите специалисти, свързани с 

приобщаващото образование. 

Целогодишно Ръководство, 

ККД, РУО, 

РЦПППО 

В рамките на 

бюджета, проект 

,,Квалификация...“ 

Информации 

2.2. Обучение за използване на утвърдени от Министерството на 

образованието и науката методики за оценяване, както и други 

методики и стандартизирани инструменти 

Целогодишно РЦПППО  

В рамките на 

бюджета 

Брой обучения/ 

брой обучени 

2.3. Обмен на добри практики и споделяне на опит 
на ниво училище, община, област 

По  време  на 
учебната година 

Училище, 
РУО, 

РЦПППО 

В рамките на 
бюджета 

Брой 

ЦЕЛ 3. Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и 

родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на ученика 

Мярка 1. Взаимодействие с родителите 

1.1.       Осигуряване       на       информираност    на 

родителската общност за функциите на педагогическия съветник 

По време на 

учебната година 

Педагогически 

съветник 

В рамките на 

бюджета 

Брой срещи 

1.2.Своевременно информиране на родителите на деца в риск от 

отпадане от образователната система и предприемане на мерки, 

консултиране със специалист и др. 

По време на 

учебната година 

Ръководство, 

класни 

ръководители 

В рамките на 

бюджета 

Брой срещи 

1.3. Приобщаване на родителите към училищната 
общност чрез включването им в дейности на ниво училище 

 
Целогодишно 

Ръководство, 
класни 

ръководители 

В рамките на 
бюджета 

Брой срещи 

Мярка 2. Подобряване на координацията и сътрудничеството между  институции по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви 

на насилие 

2.1. Прилагане на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или 

в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

Целогодишно УКБП
ПМ 

МВР 

В рамките на 
бюджета 

 

2.2. Прилагане на Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище. 

По време на 

уч. година 

УКБППМ  

МВР 

В рамките на 

бюджета 

 

2.3.   Провеждане   на   съвместни   кампании   с РЗИ 

срещу зависимостите по повод: 31 май – Световен ден без тютюнев 

дим; 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и 

нелегалния трафик на наркотици; 18 октомври – Европейският ден за 
борба с трафика на хора; 1  декември  – Световен ден  за  борба  със  

СПИН  и  др. 

По план РЗИ, 

Община 
Нови пазар,  

БЧК -  

Шумен 

В рамките на 

бюджетите на институциите 

 

Брой програми и 

кампании 



 

 

Раздел VІ 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

СЕПТЕМВРИ (не по –късно от 14.09.2022 г.) 

 

ПС № ………….. за организиране на учебната година 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2.    Избор на секретар на педагогическия съвет. 

 3. Приемане график за провеждане на  приравнителни изпити за учебна 2021/2022 г.  

     4. Обсъждане и приемане на приемателните списъци (прогнозен вариант) на 

учениците по класове и паралелки за учебната 2022/2023 г. 

 5. Избор на комисии с постоянен и временен характер за актуализиране на 

училищните правилници/документи за учебната 2022/2023 г. 

 6. Определяне на Методическите обединения и техния състав за учебната 2022/2023 

г.  

7. Приемане на решение за участие в НП ,,Иновации в действие“. 

 

ПС № …..СЕПТЕМВРИ 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Приемане на Училищни учебни планове. 

3. Приемане на планови документи и приложения за осъществяване дейността на 

училището: 

3.1. Годишен план на училището: план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на учениците;  план за квалификационната дейност; 

- план за заседанията  на педагогическия съвет; 

3.2. Актуализиран Правилник за дейността на училището; 

3.3. Формите на обучение за учебна 2022/2023г.; 

 3.4. Актуализиран Правилник за БУВОТ; 

 3.5. Актуализиран План за защита от бедствия и пожарна безопасност; 

 3.6. План за работата на училищната комисията по БДП. 

 3.7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието. 

3.8. Актуализирана Програма за предотвратяване на ранното напускане на училище. 

3.9. Актуализирана Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

3.10. Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 

3.12. Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г. с приложени към 

нея план за действие и финансиране – при необходимост. 

 4. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените за периода 

август/септември 2022 г. изпити: 

4.1. Поправителна сесия за учебната 2021/2022 г. за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. 

4.2. Приравнителни изпити през м. септември за учебната 2022/2023 г. 

 4.3. ДЗИ и ДИ са придобиване на степен на професионална квалификация м. 

септември - 2022 г. и приемане на Протокол № 3 на училищна зрелостна комисия за 

ученици придобили средно образование и Протокол № 2  за ученици завършили 

гимназиален етап. 

5. Доклад на ръководителя на групата по производствена практика с ученици, 

отложили същата за м. септември, на основание решение на педагогическия съвет по 

протокол от месец юли 2022 г. 

      6. Приемане на приемателните списъци по класове и паралелки, в окончателен вид, 

след приключване на септемврийска  поправителна сесия.  

7. Приемане на график за провеждане на модулите ДЧ по ФВС и ползването на 

училищната база. 

 



 

 

ОКТОМВРИ (не по –късно от 09.10.2022 г.) 

ПС № 1 

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Приемане на спортно-туристическия календар на ПГХТД за учебната 2022/2023 г. 

и  освобождаване на ученици от ФВС. 

3. Запознаване с актуализирания механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище. 

4. Приемане на училищни програми за осигуряване на оптимални условия и ред за 

провеждане на практическото обучение в реална работна среда и производствена практика 

с ученици от 11 а, 11 б и 12 класове за учебната 2022/2023 г. 

5. Обсъждане и приемане на графика за консултации за ученици от  самостоятелна 

форма на обучение. 

6. Приемане на групи за занимания по интереси и Училищна програма за занимания 

по интереси,ръководители на групите. 

7. Избор на застрахователна компания за застраховане на ученици, провеждащи 

обучение в реална работна среда и производствена практика, съгласно УУПланове. 

8. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

 

ОКТОМВРИ 2022 

ПС № 2 

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

 2. Доклад на училищната комисия за придобилите право на стипендия ученици през 

І-ви учебен срок на 2022/2023 г., отпускане на еднократна помощ и приемане списъка на 

ученици за безплатно столово хранене. 

3. Отчитане на резултатите от контролната дейност на зам.-директора, относно 

изпълнението на задълженията на преподавателите по смисъла на чл. 11, ал. 2 от Наредба 

№  11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

4. Отчитане на резултатите от контролната дейност на зам.-директора, относно 

присъствието на учениците в учебните часове през м.октомври и мерки за намаляване на 

закъсненията и отсъствията. 

 5. Приемане плановете за дейността на  методическите обединения. 

 6. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

 7. Актуализиране на вътрешни правила, процедури, правилници и инструкции по СФУК 

на училището. 

   8. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.  

 

НОЕМВРИ 2022 

ПС № 3      

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.  

2. Запознаване на педагогическата колегия с плана за тематична проверка. 

          3. Предстоящи дейности по Заповед на министъра на образованието и науката във 

връзка с правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални 

състезания. 

           4. Доклад на класния ръководител на ученици от самостоятелна форма на обучение  

за резултатите от проведените изпити  сесия октомври – ноември 2022/2023 г. 

     5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

 

ДЕКЕМВРИ 2022 (в началото на месеца) 

ПС № 4 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

2. Доклад-анализ на резултатите от контролната дейност на зам.-директора, относно 

проведените периодични проверки за присъствието на учениците в учебните часове през 

периода м. ХІ - м. ХІІ.2022 г., състояние на ЗУД – дневници, ритмичност на оценяване. 

 



 

 

        3. Доклади на класните ръководители за застрашените от неуспешно приключване 

на І-вия учебен срок ученици. Приемане на мерки и дейности по намаляване броя на 

учениците, застрашени от отпадане от системата на ПОО.     

  4. Предстоящи дейности по Заповед № РД 09 – 4060/30.08.2022 г. за задължителен 

държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация сесия януари. 

 5. Определяне на балообразуващите предмети по специалности за план-прием 

2022/2023 г. – Заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г.  на министъра на образованието и 

науката. 

 6. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

 

ЯНУАРИ 2023 

ПС № 5 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

2. Доклад на училищната комисия за допускане на ученици до ДИ за придобиване на 

СПК през януарска изпитна сесия на учебната 2022/2023 г. Приемане на график за 

провеждането им. 

      3. Приемане на програма за честване на патронния празник на училището -139 

години от рождението на проф. д-р Асен Златаров. 

 4. Приемане на графика за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна  форма 

на обучение през февруарска изпитна сесия 2022/2023 г. 

 5. Предстоящи дейности по Заповед № РД 09 - 4063/30.08.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, във връзка с ДЗИ/ЗДИППК 2022/2023 г. и Заповед № РД 09 – 

4060/30.08.2022 г. за задължителен държавен изпит по теория на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация. 

    6. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

  

  

ФЕВРУАРИ 2023 

ПС № 6 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.    

2. Констативен съвет за отчитане на резултатите от ОВП и движението на учениците 

през І-ви учебен срок на 2022/2023 г. 

3. Информация за резултатите от контролната дейност на директора и на зам.- 

директора. 

4. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените ДИ за придобиване на 

степен на професионална квалификация през януарска сесия на учебната 2022/2023 г. 

Приемане на Протоколи  № 4  и № 5 на УЗК за ученици, придобили СПК. 

5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

   

 

ПС № 7 

     1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

       2. Анализ на резултатите от ОВП през І-ви учебен срок учебна 2022/2023 г. 

       3. Доклад на председателя на комисията за ученици, имащи право на стипендия за ІІ-

ри срок на учебната 2022/2023 г. 

       4. Приемане докладите на класните ръководители на учениците от самостоятелна 

форма на обучение за резултатите от проведените изпити през февруарска изпитна сесия. 

    5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

 

 

 

 

       



 

МАРТ 2023 

ПС № 8 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

       2. Приемане на графика за провеждане на изпитите за ученици от 12 клас- 

самостоятелна форма на обучение (априлска сесия). 

       3. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

 

АПРИЛ 2023 

ПС № 9 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

        2. Отчитане на резултатите от проведената тематична проверка. 

3. Предложения от класните ръководители и преподаватели за награждаване на 

ученици – абитуриенти и на изявени учители за 2022/2023 г. 

4. Предложение на преподавателя по ФВС за смяна на знаменосци и асистенти във 

връзка с официалното изпращане на абитуриентите. 

        5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

МАЙ 2023 

 ПС № 10 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.           

2. Констативен съвет за отчитане на резултатите от приключването на учебната 

2022/2023 г. за учениците от 12 клас. 

     3.  Доклади на класните ръководители  за резултатите от проведените изпити за 

ученици в 12 клас, самостоятелна форма на обучение. 

4. Приемане на график за поправителна сесия на ученици, неуспешно приключили 

12 клас през учебната 2022/2023 г., във връзка с допускането им до ДЗИ/ДИППК сесия май-

юни. 

 5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

 

ПС № 11  

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.   

2. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените поправителни изпити - 

майска сесия за ученици, неуспешно приключили 12 клас.  

      3. Приемане доклада на кл.ръководители на 12 клас и Протокол № 1 на УЗК за 

допускане на ученици до ДЗИ/ДИППК 2022/2023 г.  

 

ЮНИ 2023 

ПС № 12 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

2. Констативен съвет за приемане на резултатите от ОВР на учениците от 8-ми,  9-ти, 

10-ти и 11-ти клас за приключване на учебна 2022/2023  г. 

3. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените ДЗИ - сесия май-

юни/2023 г. и приемане на Протокол № 3 на УЗК за ученици, придобили Средно 

образование. 

4. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените ДИ за СПК, приемане на 

Протоколи № 4 и № 5 на УЗК. 

5. Приемане на графика за провеждане на поправителни изпити през юлска сесия на 

2022/2023 г. за ученици от 8, 9,10, 11  и 12  клас. 

6. Приемане на плана по организация, провеждане и отчитане на производствената 

практика за учениците от 11 а клас. 

 

ЮЛИ 2023 

ПС № 13 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

     2. Анализ  на резултатите от ОВП през 2022/2023 учебна година. Обсъждане нивото 

на усвоените компетентности от учениците и приемане на мерки за подобряване на  



 

 

образователните резултати. 

        3. Доклад на ръководителя на учениците от 11 ,,а“ клас, провели производствената 

си практика за периода 01-14  юли 2023 г. 

 4. Доклад на зам.-директора за резултатите от приключилата поправителна сесия – 

юли 2023 г.  

5. Доклад на зам.-директора за допускане на учениците до ДЗИ през сесия август-

септември на 2022/2023 г. и до ДИ за придобиване на степен на професионална 

квалификация. 

 6. Приемане на графика за провеждане на поправителната сесия през месец 

септември за учебната 2022/2023 г. 

        7. Доклад на класния ръководител на ученици от самостоятелна форма на обучение 

- резултатите от юнска поправителна сесия.  

      8. Избор на комисия за оценяване на резултатите от педагогическия труд за 

учебната 2022/2023 г., във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 на Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда, както и на специфични показатели за извършване на 

оценката.  

     9. Приемане доклади за дейността на училищните комисии и методически 

обединения. 

 

АВГУСТ 2023 

 

ПС № 14 

1. Отчет по изпълнение на решенията по ПС -  № 13    

2. Доклад на председателя на училищна зрелостна комисия за допускане на учениците от 12 

клас до ДЗИ/ЗДИППК през сесия август-септември 2022/2023 г.  

 

СЕПТЕМВРИ 2023 

ПС № 14 за организиране на учебната година 

      1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

 2. Приемане на училищни учебни планове по класове - форма на обучение, 

специалности, дневен режим на училището за учебната 2023/2024 г. 

            3.  Приемане графика за провеждане на  приравнителни изпити за учебната 

2023/2024 г.  

     4. Обсъждане и приемане на приемателните списъци (прогнозен вариант) на 

учениците по класове и паралелки за учебната 2023/2024 г. 

  5. Избор на комисии за актуализиране на училищните правилници. 

  6. Избор на постоянни училищни комисии за учебната 2023/2024 г. 

  7. Определяне на Методическите обединения и техния състав за учебната 2023/2024 

г. 

 

ПС № 15 (не по-късно от 14.09.2023 г.) 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.         

     2. Доклад на зам.-директора за резултатите от проведените за периода 

август/септември 2023 г. изпити: 

2.1. Поправителна сесия за учебната 2022/2023 г. за учениците от 8, 9, 10, и 11 клас. 

2.2. Резултати от проведените приравнителни изпити през септемврийска сесия. 

 2.3. Резултати от проведените ДЗИ/ДИППК август-септември - 2023 г. и приемане на 

Протокол № 3 на училищна зрелостна комисия за ученици придобили средно образование и 

Протокол № 2  за ученици завършили гимназиален етап. 

3. Доклад на ръководителя на групата по производствена практика с ученици, 

отложили същата за периода август/септември, на основание решение на педагогическия 

съвет по протокол № 13 от месец юли 2023 г. 

      4. Приемане на приемателните списъци по класове и паралелки в окончателен вид, 

след приключване на септемврийска  поправителна сесия. 

 5. Приемане на планови документи: 

5.1. Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г. с приложени към нея  



 

 

план за действие и финансиране. 

5.2. Правилник за дейността на училището. 

5.3. Годишен план за дейността на училището. 

5.4. Формите на обучение. 

5.5. Мерки за повишаване качеството на образованието. 

5.6. Годишен план за квалификационната дейност на училището. 

5.7. Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

5.8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи. 
 
 

МАГДА ДИМИТРОВА:……. 

                                                                                                           Директор на ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЕМВРИ 2019 (в началото на месеца) 

ПС № 4 

1. Отчет на директора за изпълнение  
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