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ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 
на ПГГСД „ Стефан Божков" гр. Батак за учебната 2016/2017година 

ПГГСД "Стефан Божков" гр. Батак разполага с класни стаи и модерни кабинета 
по общообразователна и професионална подготовка, оборудван компютърен кабинет, 
кабинет по чуждоезиково обучение и физкултурен салон. 

Цялостният УВП през учебната 2016/2017 година е подчинен на мисията и 
визията на училището: 

Мисия на училището: 

• поддържане на високо качество и ефективност на цялостния 
образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 
2020", както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на 
предизвикателствата на времето, в което живеем; 

• възпитание и обучение според ДОС и стандартите на ЕС в духа на 
демократичните ценности; 

• формиране на личности с висока култура, професионална подготовка и 
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 
професионална и обществена реализация; 

• придобиване на компетентности, необходими за успешната личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 
общности; 

• придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 
развитие; 

• формиране на устойчиви нагласи и мотивации за учене през целия живот; 
• формиране на толерантност и уважение към етническата, националната 

култура, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
• спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти; 
• да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, 
така че да превърнем България в просперираща европейска държава; 

• развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 
активен и здравословен начин на живот. 

Визия на училището: 
• утвърждаване на гимназията като конкурентноспособно училище, 

способно да формира личностна и професионална реализация на младия 
човек; 

• прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за 
утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света; 

• валидиране на компетентностите; 
• постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 

помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно 
мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО; 

• с автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 
съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване 
на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 
учениците; 



• ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО -
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да 
отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за 
да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 

• ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база 
за постигане на заложените в нашата мисия приоритети; 

• ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната 
общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и 
ученическото самоуправление; 

• ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата 
библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

Цялостната дейност в гимназията се осъществява на базата на ЗПУО, ДОС, 
ЗПОО и други нормативни актове, отнасящи се до управление на средното 
професионално образование. Създадена е добра система за организация, съгласуваност 
и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстоява 
професионалните си ангажименти. На всички учители е осигурена творческа свобода за 
възможно най-пълно реализиране на целите на УВП. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА 
СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 
европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието 
като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в 
контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, 
свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики 
към новите образователни цели. 

Срок: август 2016 г. 
Отг.: Директор 

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. 
Срок: август 2016 г. 
Отг.: Директор и комисия 

1.1.3, Изграждане на училищна система за качество: 

Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 
през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и 
плановете на класния ръководител; 

Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество; 
Изграждане на училищни екипи за: 
/ подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
/ изграждане на позитивен организационен климат; 
/ утвърждаване на позитивна дисциплина; 
/ развитие на училищната общност. 

Срок: март 2017 г. 



1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности. 

Срок:август 
Отг.: ПС 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

Срок: м. XI-XII 2016 г. 
Отг:. ПС 

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

Срок: 2016/2017 г. 
Отг.: Комисия 

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 
управление на бюджета. Срок: постоянен 

Отг.: Директор, гл. 
счетоводител 

Дейност 3. Квалификация 
1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и Глава XI от Закона „Учители, директори и друга педагогически 
специалисти" и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава 

Срок: септември,2016 г. 
Отг.: Директор 

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране 
на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена от други 
институции. ' I Срок: септември, 2016 г. 

Отг.: Комисия 

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 
чрез учене през целия живот. Срок: постоянен 

Отг.: Директор 
1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, комисия 

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

Срок: постоянен 
Отг.Учителите 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

1.4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 
образователната институция /справка СФУК/ 

Инструкция за вътрешна комуникация; 



Отг.: Директор, главен 
счетоводител 

1.4.2. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищната 
библиотека. Срок: декември, 2016 г. 

Отг.: Учителят по БЕЛ 
1.4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 
дисциплини. Срок: постоянен 

Отг.: Директор, Учител 
по БЕЛ 

1.4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 
документация. Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

1.4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията 
на Стандарта за информация и документите. Срок: постоянен 

Отг.: Комисия 
Дейност 5. Училищен персонал. 

1.5.1. Актуализиране на Инструкцията за вътрешна комуникация спрямо изискванията 
на Стандарта за информация и документите. Срок: ноември, 2016г. 

Отг.: Директор 
1.5.2. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 
решение, осъществяване на контрол и изпълнение. Срок: декември, 2016 г. 

Отг.: Директор 
1.5.3. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите. 

Срок: септември, 2016г. 
Отг.: Директор 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 
УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1 .Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и 
библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене. 

J Срок: септември, 2016 г. 
Отг.: Директор 

2.1.2. Изграждане на ГУТ и училищна Комисии по безопасност и здраве и уреждане в 
правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 

' Срок: октомври, 2016 г. 
Отг.: Директор, ГУТ 

2.1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 
конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, 
ал.З и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. Срок: август, 2016 г. 

Отг.: Директор 
2.1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от 
неговите интереси и потребности - клубове, секции и др. 



Отг.:Учителите 

2.1.5.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, Учители 

2.1.6.Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 
преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от 
ученето и повишаване активността на учениците. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, учители 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език 
не е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, класни 

ръководители 
2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните 
общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти. 

Срок: март, 2017г. 
Отг.: Директор 

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 
реализиране на дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: октомври, 2016 г. 
Отг.: Директор, комисия 

2.2.4. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 
разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

Интернет страница на училището; 
Срок: постоянен 
От.: Директор, учители 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 
ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност 
3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематични планове на учебния материал, 
съобразен с ДОС и учебния план на училището. 

Срок:септември,2016 
Отг.: Директор, учители 

3.1.2.Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 



Срок: при необходимост 
Отг.: Директор, учители 

3.1.3.Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи 
се от подкрепа ученици в урочните планове. 

Срок: септември, 2016 
Отг.: Директор, учители 

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 
затвърдяване съгласно изискванията на ДОС. 

Срок: постоянен 
Отг.: учители по веки учебен предмет 

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 
подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: постоянен 
От.: Педагогически специалисти 

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на 
учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с 
презентации, с информационни съобщения и др. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педагогически специалисти 

3.1.7. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи 
на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и 
защитата й. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педагогически специалисти 

3.1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка 
с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии 
в обучението. Срок: постоянен 

Отг.: Педагогически специалисти 
3.1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, 
интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за 
правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педагогически специалисти 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, учители 



3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите по доцимология - свързано с методи на 
оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на 
разнообразни форми на проверка и оценка, основани на: 

Достъпност на оценяването 
Точност 
Сравнителен анализ 
Яснота 
Съгласуваност 
Сравнимост 
Свързаност 
Надеждност 
Безпристрастност 
Обективност - непредубеден начин 
Предварителен достъп - прозрачност в системата 
Подобряване на качеството 

Срок: април, 2017 г. 
Отг.: Директор, учители 

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри 
практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

Срок: септември, 2016 г. 
Отг.: Директор, пед. специалисти 

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с 
ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2016 г. 
Отг.: Директор, учители 

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и предварителното 
му оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: октомври, 2016 г. 
Отг.: Директори, учители 

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от ДЗИ на училищно 
равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на 
политики за подобряване на резултатите. 

Срок: май, 2017 г. 
Отг.: Учител по ИТ 

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно 
чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: май, 2017 г. 
Отг.: Директор 



3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво 
трябва да развият у себе си. 

Срок: постоянен 
Отг: Педагогически специалисти 

3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС -
оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и 
отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

Срок: септември, 2016 г. 
Отг.: Педагогическите специалисти 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик -
ученик, учител - учител 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на 
детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно 
образование. 

Срок: 2016 г. 
Отг.: Педагогическите специалисти 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 
Срок: постоянен 
Отг.: Учители по всеки учебен предмет 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 
Проектно учене; 
Използване на интерактивни методи и др.; 

Срок: постоянен 
Отг.: Педагогическите специалисти 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 
Срок: постоянен 
Отг.: Педагогическите специалисти 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 
самоуправление. 

Срок: постоянен 
Отг.: Кл. ръководители, Ученически 

' парламент 

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 
областта на науката, изкуството и спорта. 

Срок: май/юни, 2017 г. 
Отг.: Директор, комисия 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 
свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 



Празници: 
10 октомври - Празник на училището; 
01.11. — Ден на народните будители; 

Коледни и Новогодишни тържества; 
19.02 - Обесването на В.Левски- Почитане паметта на Апостола; 
3 март - Национален празник на България. 
07.04 - Седмица на гората; 
Дни на книгата - април и май; 
22 април - Ден на Земята; 
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Срок: постоянен 
Отг. Директор, учители, Ученически 
парламент 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от ДЗИ и държавни 
изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педагогическите специалисти 

3.4.2. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по 
различни причини. 

Срок: септември, 2016 г. 
Отг.: Директор, комисия 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др. 
Срок: 2016/2017г. 
Отг.: Директор, учители 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 
Срок: 2016/2017г. 
Отг.:учители по всеки учебен предмет 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти 
„ Еразъм +" Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учители по английски 
• , и френски език 

Програми и проекти на МОН 
Отг.: Директор, учител по ИТ и 
учителите по предмети. 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на директора и педагогическите 
специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие: 



Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно 
ниво. 
Създаване на условия за повишаване на квалификацията - вкл. финансови. 

Срок:постоянен 
Отг.: Директор, гл. счетоводител 

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призвори на състезания, 
олимпиади и др.: 

- Изготвяне на кът в училището и разширяването му с първенците от състезания, 
олимпиади, национални конкурси и др; 

- Рубрика в сайта - „С тях се гордеем!"; 
Мотивиране на учители - награди и отличия - награда „Неофит Рилски", 
„Учител на годината", „ Директор на годината"; 

Срок:постоянен 
Отг.: Председатели на постоянни 
комисии 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4; 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 
СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 
социализацията на учениците. 
4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с 
представителите на ученическото самоуправление и родителите. 

Срок:януари, 2017г. 
Отг.: Педагогически специалисти, 
председател УП и родители 

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, 
задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в 
съответствие с техните потребности, способности и интереси. 

Срок:февруари, 2017г. 
Отг.: Директор, комисия 

4.1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 
индивидуално консултиране по възрастови проблеми. 

4.1.3. Провеждане на превантивни мерки чрез лекции, беседи, срещи с представители 
па НПО по теми, свързани с превенция на агресията и насилието; 

4.1.4. „Връстници обучават връстници" - съвместна работа с представителите на БЧК; 
Срок: постоянен 
Отг. .-Педагогически специалисти 



Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на 
комисията; 
Предприемане на мерки за подобряване на резултатите: 

Срок: септември, 2016г. 
Отг.: Председател на УКБППМН 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 
На ниво паралелки; 
Чрез формите на ученическото самоуправление; 
Чрез проекти и програми; 
Чрез съдействие от компетентни органи; 
Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември, 2016г. 
Отг.: Директор, комисия 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 
Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
кариерно ориентиране на учениците; 
занимания по интереси; 
библиотечно-информационно обслужване; 
грижа за здравето; 
дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение; 

Срок: постоянен 
Отг.:Класни ръководители, 
педагогически специалисти 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на 
съответните мерки за работа с тях и семействата им. 

- Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния 
статус на учениците. 

Срок: постоянен 
Отг.:Класни ръководители, 
педагогическите специалисти 

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 
на живот. 

Здравни беседи; 
Дискусии с представители на здравни организации 
Обучения; 
Състезания. 

Срок: постоянен 



специалисти, институции 

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 
Хепънинги, 
срещи с лесовъди, 
състезания на открито; 
посещения в близки местности 

Срок: постоянен 
Отг.: Класни ръководители, 
педагогически специалисти 

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 
Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и 
вековната ни история - разписани инициативи за всеки празник; 
Постиженията на учениците да се публикуват освен в училищен вестник. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, педагогически 
специалисти институции 

4.2.7. Ритуализация на училищния живот. 
Патронен празник; 
Символи и ритуали. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, педагогически 
специалисти 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: 
ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО 
ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 
ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 
РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) - Система за 
наставничество или менторство. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор 

5.1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане 
на професионални училищни общности. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, учители 



позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на 
загриженост между всички участници в процеса на образование 

Срок: постоянен 

Отг.: Класни ръководители, Постоянни 
комисии 

5.1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното 
ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, 
училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, председател на УП 

5.1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 
организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и 
взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 
консултации, родителски ; срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 
ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/. 

Благотворителни кампании; 
Празници на словото; 
Училищни изложби; 
Форуми за превенция на агресията и насилието 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, учители и родители 

5.1.6. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски 
срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и 
задължения спрямо ЗПУО и ДОС. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор, учители и родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

5.2.1. Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на 
юридически лица с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите 
модули за придобиване компетентности в рамките на професионалната подготовка, 
определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

Срок: постоянен 
' ' Отг.: Директор, учители и институции 

5.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията. 
Срок: постоянен 

Отг.: Педагогически специалисти и 
институции 

5.2.3. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, 
и разяснителна кампания за план - приема като традиции и нови тенденции. Участие на 
родителите при определянето на план-приема в училището. 

Срок: април, 2017г. 
Отг.: Директор, учители и родители 



ЪълЯлЖШ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И 
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "СТЕФАН БОЖКОВ" 

4580 * ГР.БАТАК* УЛ. "АПРИЛЦИ" М' I * ТЕЛ.03553 / 23-30 ; 23-31 ;e-mail: pxgsil butakaahv.bz 

УТВЪРЖ 
НЕВЕНА 
Директор Н Щ Р Г С Д н Божко];" гр.Батак 

| 
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА 

ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

Основни цели: 1. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите съобразно ЗПУО. 
2.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите. 

Задачи : 
1 .Да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и 

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри. 
2.Квалификацията да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите 

кадри и за тяхното професионално развитие. 
Основни приоритети: 

1. Прилагането на интерактивни технологии, експериментирането на нови модели за преподаване, учене и 
оценяване. 

2. Чрез системата за квалификация в училище да се съдейства за саморазвитие и самоусъвършенстване на 
учителите. 



№ no 
ред 

квалификационна форма тема време на 
провеждане 

участници очаквани резултати 

I. ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В 
ПГГСД „Стефан Божков" гр.Батак 

1. Работни съвещания Изготвяне на годишни 
разпределения 

м.09.2016г. Учители от 
училището 

Повишаване на компетентностите 
на учителите 

2. 
Вътрешно 
квалификациионна дейност „Как да преподаваме 

успешно в 21 век" 

м.11.2016г. 
Учители от 
училището 

Развиване на умения за анализиране, 
размисъл, аргументиране и водене 
на продуктивен диалог, развиване на 
културна и професионална 
чувствителност . 

3. 
Вътрешно 
квалификациионна дейност 

„Иновационни методи и 
подходи за развиване на 
умения и компетентности 
при учениците 

м. 12.2016г. Учители от 
училището 

Запознаване на учителите с нови 
информационни технологии и 
внедряването им в учебния процес 

4. Вътрешно 
квалификациионна дейност 

„ Светът на младите хора и 
техните очаквания от 
училището и професията". 

м.01.2017г. Учители от 
училището 

Създаване на умения за интегриране 
на младите хора в училище. 

5. Вътрешно 
квалификациионна дейност 

„Стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността 
сред учениците". 

м.02..2017г. 
Учители от 
училището 

Повишаване на компетентностите и 
грамотността на учениците. 

6. Вътрешно 
квалификациионна дейност 

Здравно-екологични 
компетенции в обучението". м.03.2016г. 

Учители от 
училището 

Повишаване на здравните 
компетентностите 
на учителите и внедряването им 
обучението 



7. Вътрешно 
кналификацийонна дейност 

„Спонтанността и 
актив..^ане на ученика в 
училище." 

м. 04.20161. Учители от 
училището 

Повишаваме на компетентностите 
на учителите за активиране на 
ученика в училище. 

8. Вътрешно 
квалификациионна дейност 

„Методи за стимулиране 
изявите на учениците.'" 

м.05.2017г. Учители от 
училището 

Повишаване на компетентностите 
на учителите за стимулиране на 
изявите на учениците. 

II. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ , ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РУО - ПАЗАРДЖИК 

1. Курс Екипа работа в часовете по 
учебна практика M.XI. 2016г. 

Учители от 
училището 

Повишаване на компетентностите 
на учителите 

2. Обучение Иновативно развитие на 
образователния и училищен 
мениджмънт 

M . X - X I I 2016г. Директора Прилагане на иновации в 
управлението и организиране на 
мениджмънта в училище 

3. Курс Професионалното 
портфолио-инструмент за 
оценка и самооценка на 
дейността на учителя 

м.Ш.2017г. Учители от 
училището 

Повишаване на компетентностите 
на учителя 

Настоящият план е приет на редовно заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 12/10.09.2016 г. и утвърден със Заповед 
№ 471/13.09.2016г. на директора на гимназията. Същият е неразделна част от Годишния план на ПГГСД"Стефан Божков" гр.Батак. 
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ПЛАН 
ЗА РЪКОВОДНО - КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

Контролната дейност на директора в ПГГСД "Стефан Божков" гр.Батак се организира и 
провежда съгласно изискванията на чл.258, ал.1 и чл.221, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗПУО. 

На контрол подлежат следните дейности , осъществявани в училището : 
• учебно-възпитателна; 
• квалификационна; 
• административно- управленска; 
• социално-битова и стопанска ; 
• финансова. 

I. Цел на контролната дейност 
1. Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в 
областта на образованието . 
2. Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и 
програми , съгласно съществуващите нормативни документи . 

II. Задачи на контролната дейност 
1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране 

целите на учебно-възпитателния процес . 
2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебно-възпитателната 

работа. 
3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база . 

III. Обект и предмет на контролната дейност: 
Контролът в училището обхваща: 

1. Учебната дейност на учениците от дневна и задочна форма на обучение и техните учебни 
резултати. 

2. Учебно-преподавателската /педагогическа, методическа, организационна/ и 
квалификационна дейност на учителите. 

3. Контрол върху организации , свързани с училищните дейности . 
4. Дейността на помощно-обслужващия персонал . 

IV. Методи на контрол 
1. Непосредствени наблюдения . 
2. Проверка на документацията , свързана с осъществяването на различните дейности в 

училище . 
3. Прилагане на единен инструментариум за проверка , регистриране и оценяване на 

резултатите от дейността на учениците , учителите и помощно-обслужващия персонал . 
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V. Организация на контролната дейност , относно : 
1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти , на нормативните 

поднормативните актове в средното образование . 
2. Спазване на училищния правилник , правилника за вътрешния трудов ред в училището 

трудовата дисциплина. 
3. Спазване на седмичното разписание на предметите и часовете . 
4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети . 
5. Изпълнението на решенията на Педагогическия съвет и Училищното настоятелство . 
6. Дейността на административния и помощно-обслужващ персонал . 
7. Административната и стопанска дейност . 
8. Обхвата на децата , подлежащи на задължително обучение . 
9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база . 
10. Изпълнение на наложени наказания . 
11. Изпълнение на бюджета . 
12. Готовността за действие при екстремни ситуации . 

VI. Форми на контрол и график на контролната дейност 
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 
1.1. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 
1.1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните учебни 

предмети . 
Срок : м. октомври 2016 г. 

1.1.2.Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците . 
Срок : м. юни 2017 г. 

р 

1.1.3.Установяване на обхвата на учениците и посещаемост на учебните занятия . 
Срок : ежемесечно 

1.2. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 
1.2.1. Проверка на провеждането на втория / допълнителен / час на класа . 

Срок : м. ноември 2016 г. 
м. март 2017 г. 
м. юни 2017 г. 

1.2.2. Изборът на нестандартни форми и методи на обучение , мотивиращи за учебен 
труд и тяхната роля за повишаване на активността на учениците за явяването 
им на ДЗИ по БЕЛ и втори задължителен ДЗИ . 

Срок : м. февруари 2017 i 

1.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 
1.3.1 .Проверка на ритмичността на изпитванията . 

Срок : м. декември 2016г. 
м. април 2017 г. 
м. юни 2017 г. 

1.3.2. Проверка на провеждането и оценяването на класните работи на учениците 
по БЕЛ , математика и чужди езици . 

Срок: м. януари 2017г. 
м.юни 2017 г. 

1.3.3. Проверка на учебно-възпитателната работа чрез посещения на учебни часове по 
общообразователна и професионална подготовка / ЗП, ЗИПП и ЗИП /. 

Срок : целогодишно 

1.3.4. Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните комисии . 
Срок : м. януари 2017 г. 



м. май 2017 г 
1.3.5. Контрол върху провеждането на различните видове изпити : 

• държавни зрелостни изпити Срок : м. май 2017 г. 

• квалификационни изпити Срок : м. юни 2017 г. 

• изпити на ученици от задочна форма на обучение. 
Срок : м. февруари 2017г. 

м.април 2017 г. 
м. юни 2017 г. 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 
2.1. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ , СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ 
ПРОЦЕС 
2.1.1. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети . 

Срок : 30.09. 2016 г. 

2.1.2. Проверка на плановете на класните ръководители . 
Срок : 30.09. 2016 г. 

2.1.3. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 
документация . Срок : м. ноември 2016 г. 

м. март 2017г. 

2.1.4. Проверка на дневниците на паралелките . Срок : 25.11. 2016 г. 
Срок: 24.03. 2017 г. 
Срок : 31.05. 2017 г. 

2.1.5. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на Педагогическия 
съвет. Срок : 31.01. 2017 г. 

Срок : 30.06. 2017 г. 

2.1.6. Проверка на личните картони на учениците от IX до XII клас и съответствието им с 
водената задължителна училищна документация . Срок : 10.02. 2017 г. 

2.1.7. Проверка на ученическите книжки и личните карти на учениците . 
Срок : 24.02. 2017 г. 

ь Срок : 30.06. 2017 г. 

2.1.8. Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици . 
• Срок : 28.10. 2016 г. 

2.2. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
2.2.1. Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и 

документите за материалните и стоковите дейности : 
• Входящ - Изходящ дневник Срок : 31.01. 2017 г. 
• Книга за начален инструктаж по безопасност , хигиена на труда и противопожарна 

охрана. Срок : 31.01. 2017 г. 
• Книга за периодичен инструктаж на работното място по безопасност , хигиена на 

труда , противопожарна охрана . Срок : 31.01. 2017 г. 
25.04. 2017 г. 

• Книга за извънреден инструктаж на работното място по безопасност , хигиена на 
труда , противопожарна охрана . Срок : 31.01. 2017 г. 

2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните 
отношения с персонала : 



• състоянието на личните дела Срок : 31.01.2017 г. 
• личните дела и съответствието им със заповедната книга , ведомостите за заплати 

и други. Срок : 31.01.2017 г. 
2.2.3. Проверка на документацията , свързана с финансовата дейност : 

• Книга за регистриране на даренията Срок : 31.01.2017 г. 

• Ведомост заплати Срок : 31.01.2017 г. 
2.3. ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 
2.3.1. Дейността на помощно-обслужващия персонал . 

Срок: 31.01. 2017 г. 
30.05. 2017 г. 

2.3.2. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес през 
есенно-зимния сезон . 

2.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА 
2.4.1. Графика за дежурство . 

2.4.2. Графика за провеждане на консултации с учениците . 

2.4.3. Седмичното разписание . 

Срок: 30.11. 2016 г. 

Срок : м. 02. 2017г. 
31. 05. 2017 г. 

Срок : 30.11.2016 г. 
31.05.2017 г. 

Срок : 20.12. 2016 г. 
31.03.2017 г. 

2.4.4. Графика на учебния процес . 
Срок : 10.02.2017 г. 

30.04.2017 г. 

2.4.5. Графика за провеждане на втория / допълнителен / час на класа . 
Срок :м.02 .2017 г. 

м.04. 2017 г. 
2.4.6. Графика за провеждане на втория / допълнителен / час по физическо възпитание и 
спор Срок : м.02 .2017 г. 

• V м.05. 2017 г. 

С настоящия план е запознат педагогическия и непедагогически колектив на ПГГСД „ Ст. 
Божков'" гр. Батак на редовно заседание на Педагогическия съвет / Протокол №13 от 14.09.2016г./ 

НЕВЕНА КАВЛАКОВА 
Директор на ПГГСД ,, Ст. Божков" гр. Батак 
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Jty "Ст.Божк 
УТВЪРЖДАВАМ ,гр.БаТс* 
НЕВЕНА КАВЛАКОВА% 

Директор на ПГГСД"Стефан Божков" Ьз.Батак 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН - ГРАФИК 
ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. 

Месец септември 2016 година 
1. Утвърждаване на модулното обучение по физическо възпитание и спорт за 
учебната 2016/2017г. 
2. Утвърждаване на график за консултации, класни и контролни работи по 
отделните учебни предмети за учебната 2016/2017г. 
3. Утвърждаване на график за приемните дни на учителите за учебната 2016/2017 г. 
4. Приемане на План за действие при бедствия , аварии, катастрофи и пожари. 
5. Утвърждаване на План на УКБППМН за учебната 2016/2017 г. 

Месец октомври 2016 година 
1. Приемане, план за осигуряване на нормален учебен процес през есенно-зимния 

сезон. 
2. Утвърждаване на стипендиите на учениците за първия учебен срок 
3. Анализ на резултатите от входното ниво. 
4. Приемане на програма за гражданско, екологично и здравното образование през 

учебната 2016/2017 г. 
5. Обсъждане на информацията за състоянието на успеха и дисциплината на 

учениците, ритмичност на изпитванията. 
6. Вътрешно-училищна квалификация на тема „ Как да преподаваме успешно в 21 

век"? 

Месец декември 2016 година 
1. Информация за работа на колектива по изпълнение на мероприятията, заложени 

в програмата за гражданско образование . 
2. Превенция за отпадане на ученици от училище. 
3. Утвърждаване на държавния план - прием през учебната 2017/2018 г. 
4. Вътрешно-училищна квалификация на тема ,, Иновационни методи и подходи 

за развиване на умения и компетентности при учениците. 

Месец януари 2017 година 
1. Отчитане на успеха и дисциплината на учениците през 1 -я учебен срок 
2. Обсъждане на информация за здравното и физическо състояние на учениците в 

училище 
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3. Вътрешно-училищна квалификация на тема „Светът на младите хора и техните 
очаквания от училището и професията". 

4. Приемане на седмичното разписание за втория учебен срок. 
5. Утвърждаване на график за класни, контролни работи и изходно ниво за втория 

учебен срок. 

Месец февруари 2017 година 
1. Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателния процес през първия учебен 
срок. 
2. Актуализиране на списъка на учениците , които ще получават стипендии през 
втория учебен срок. 
3. Вътрешно-училищна квалификация на тема „Здравно-екологични компетенции в 
обучението". 

Месец април 2017 година 
1. Отчитане на работата на колектива с родителите, училищното настоятелство и 

институциите. 
2. Вътрешно-училищна квалификация на тема„Спонтанността и активиране на 

ученика в училище." 
3. Анализ на резултатите от предварителните ДЗИ и държавни изпити за 

придобиване на степен на професионална квалификация. 

Месец май 2017 година 
1 .Обсъждане и приемане на план за успешно приключване на учебната година . 
2. Изготвяне на план - програма за осъществяване успешен прием за учебната 

Учебната 2017/2018 г. 
3. Допускане на учениците от всички специалности и форми на обучение до ДЗИ 

и държавни квалификационни изпити за придобиване на трета степен на 
професионална квалификация. 

Месец юни 2017 година 
1. Анализ на резултатите от УВП през втория учебен срок. 
2. Формиране на групи по ЗИП, СИП и чужди езици за учебната 2017/2018 г. 
3. Анализ на резултатите от участие на учениците в проект „ Твоят час". 
4., ' 

Месец юли 2017година 
1. Анализ на резултатите от УВП през учебната 2016/2017 г. 
2. Приемане на училищните учебни планове. 

Месец септември 2017 година 
1 . Избор на председатели на МО и ПК за учебната 2017/2018 г. 
2. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред. 
3. Утвърждаване на групите по ЗИП и чужди езици за учебната 2017/2018г. 
4. Запознаване на колектива с плана за ръководно-контролната дейност на 

директора за учебната 2017/2018 г. 
5. Актуализиране Правилника на училището за учебната 2017/2018 г. 
6. Приемане Годишен план за дейността на колектива за учебната 2017/2018 г. 
7. Утвърждаване на Правилника за здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 
8. Приемане на седмичното разписание на предметите и часовете за I-ви учебен 

срок. 



9. Приемане на план за квалификационната дейност на учителите. 
10. Утвърждаване на график за входно ниво по учебни предмети.. 
11. Актуализация на Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 
12. Утвърждаване на Училищната стратегия за превенция на отпадане на ученици. 
13. Утвърждаване на Училищната стратегия за управление на риска. 

Настоящият план е приет на редовно заседание на ПС с Протокол №12/10.09.2016г. 
утвърден със Заповед №471/13.09.2016г. 


