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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

Стратегическа Конкретни цели Задачи Дейности 
Очаквани Срок Отговорник  

цел резултати 
 

     
 

1. Подобряване 1. Повишаване качеството 1. Изпълнение на план- 

1. Организиране на 
изнесени обучения в ОУ. - реализиране на IX-VI Директор 

 

качеството и и ефективността на приема.  план -приема на   
 

ефективността образованието по 2. Повишаване 2. Използване на 

100% 
-провеждане на 
учебните и 
производствени 
практики на реални 
работни места  ЗДУД 

 

на обучението. 
природни  и хуманитарни 
науки. ефективността на иновативни методи и - задълбочаване на   

 

 2. Повишаване качеството учителския и учениковия технологии в процеса на работата с   
 

 и ефективността на труд, изразена в в обучение. талантливите  ЗДУПД 
 

 образованието по успешно реализиране на 3. Осигуряване на реда и ученици;   
 

 

професионално 

образование. учениците във ВУ. дисциплината в ОВП. - намален брой на   
 

 3. Поддържане на висока 3. Повишаване на 4. Обогатяване на пропуснати часове  

Учители 

Педагогически 

съветник 
 

 степен на функционална резултатите на учениците училищната банка с поради отсъствие   
 

 грамотност в областта на на ДЗИ и НВО в Х клас. тестове. на учител;   
 

 ИТ. 4. Намаляване на дела на 5. Редовно въвеждане на - покриване на   
 

 4. Развитие на езиковата учениците със слаби текущите оценки и ДОИ от учениците   
 

 култура и чуждоезиковата резултати. отсъствия в паралелковия при външно   
 

 комуникативна 5. Участие и класиране на дневник и ученическата оценяване;   
 

 компетентност. ученици в национални книжка на всеки ученик. - повишаване на   
 

 5. Повишаване състезания, конкурси и 6. Провеждане на качеството и   
 

 математическата олимпиади. консултации по всички eфективността в   
 

 грамотност. 6. Поддържане на учебни предмети по обучението по   
 

  интернет страницата на предварително изготвен всички учебни   
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  гимназията. график. дисциплини;   

  7. Последователно 7. Прилагане на - грижа и внимание   

  въвеждане на диференциран подход към към всеки ученик;   

  интерактивни методи на изоставащите ученици в - изграждане на   

  обучение и на ИКТ по учебните часове и в хармонична и   

  всички учебни часовете за консултации. разнообразна   

  дисциплини. 8. При работа с ученици от учебна среда за   

  8. Обновяване и уязвимите групи представители на   

  поддържане на хардуер и учителите да изготвят уязвимите групи,   

  софтуер, облекчаващ индивидуална програма за сред които   

  учебната дейност. обучение според ученици с   

  9. Доразвиване на възможностите на хронични   

  уменията на учениците за конкретния ученик. заболявания, както   

  самоконтрол и 9. Да се поддържа и в неравностойно   

  самооценка на непрекъсната връзка с положение с оглед   

  собствените постижения родителите. осигуряване на   

  по езика. 10. Оказване на подкрепа равнопоставеност   

  10. Гарантиране на равен на деца в неравностойно и достъп до   

  достъп до качествено социално положение. качествено   

  образование за децата и  образование и   

  учениците от уязвимите  обучение;   

  групи.  - предоставена   

  11. Разширено  обучение  подкрепа,   

  по чужд език за  съобразно   

  учениците от VIII клас.  конкретните   

  12. Осигуряване на  потребности и   

  родителско и гражданско  затруднения.   

  участие в управлението на     

  образователния процес.     
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2. Подпомагане 1.Изграждане на политика 1.Повишаване на 1. Обучение на - обогатяване IX-VI  Директор 

на за повишаване на квалификацията и новопостъпилите учители творческата   Учители 

интелигентния квалификацията на преквалификацията на за работа с учебна дейност и   училищен 

растеж на педагогическите кадри. учителите. документация. активност на   психолог 

страната ни, 2. Изграждане на 2. Организиране на ОВП 2. Оказване на учителите чрез    

чрез естетически усет към към придобиване на методическа помощ при прилагане на нови    

осигуряване на заобикалящата среда. ключови компетентности планиране на учебната форми и методи на    

висококачествен 3. Развитие на граждански от всички учещи се. дейност и обучението на обучение;    

о образование, компетентности,  умения 3. Придобиване и учениците. - изграждане на    

релевантно на за междуличностно разширяване знанията и 3. Запознаване с начина естетически усет и    

нуждите на общуване и подготовка за уменията на учениците в на кандидатстване и положителна    

пазара на труда. активен и здравословен сфери, необходими за работа по проекти. ценностна система;    

  начин на живот. тяхната социална и 4. Извънучилищна - повишени    

  4. Утвърждаване на личностна реализация. квалификационна дейност компетенции за    

  интеркултурното 4. Развиване на по плана за учебната прилагане на    

  образование като част от способности и интереси година. съвременни методи    

  ОВП. на учениците като 5. Вътрешноучилищна на преподаване,    

   условие за отварянето им система за квалификация: подобрено    

   към съвременния свят. - открити уроци; качество на    

    - тренинг/изработване и образователния    

    технология на теста, процес;    

    адаптиране на учениците - оптимизиране на    

    и преодоляване на стреса дейността на    

    от прехода в различните предметните    

    етапи на обучение; комисии.    

    - обмен на добри     

    практики;     

    - изработване на тестове     

    по предмети,     
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   уеднаквяване на    

   критериите за оценка.    

3. Разгръщане на 1. Утвърждаване на 1. Създаване на условия за 1. Издигане на качествено - защита на IX-VI Учители 

творчеството, училището като културен и обучение в разнообразни ниво ангажираността на личностното   

иновациите и спортен център – извънкласни и учениците в процеса на достойнство на  Класни 

активното откриване, подкрепа и извънучилищни форми на тяхното развитие – учениците в  ръководители 

гражданско развитие на талантите. обучение. екологично възпитание, синхрон с   

участие в 2. Развитие на подкрепяща 2. Подобряване на здравно възпитание, процесите на  Училищен 

условията на социална среда – условията за спорт. кариерно развитие, чрез демократизация в  психолог 

диалогичност и Обществен съвет, 3. Развиване на градивни използването на клубна и обществото;   

прозрачност  междуличностни друга консултативна - изграждане на  Директор 

 3. Реализиране на отношения, основани на дейност. естетически усет и   

 ефективна медийна и принципите за 2. Честване на празници, положителна   

 рекламна политика на толерантност, провеждане на училищни ценностна система;   

 училището. взаимопомощ, уважение, тържества и отбелязване - активно   

  грижа за по-слабите. на годишнини и други взаимодействие с  Обществен 

   мероприятия по класове, родителите за  съвет 

   организирани съвместно с съвместна дейност;   

   родителската общност. - създадени  Ученическя 

   3. Отразяване на събития, устойчиви  съвет 

   постижения на ученици и сътрудничества с   

   учители и новини на образователни   

   интернет страницата на институции и   

   гимназията и в медиите. граждански   

   4. Дейности по формиране организации за   

   и развитие на социалните съвместни   

   качества на учениците – инициативи,   

   умения за работа в екип, обмяна на опит и   

   толерантност, добри практики.   
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   солидарност.    

   5. Стимулиране    

   творческите изяви на    

   учениците и участията им    

   в конкурси, фестивали и    

   състезания в областта на    

   изобразителното изкуство,    

   музиката и спорта.    

4. Утвърждаване 1. Осигуряване на 1. Подобряване на общия 1. Оказване на - защита на постоя Учители 

престижа на компетентно и адекватно психоклимат в училище и психологическа подкрепа личностното нен  

гимназията в психологическо по класове. на уязвимите групи достойнство на  Класни 

конкурентна обслужване в училището. 2. Подобряване на реда и ученици. учениците в  ръководители 

среда. 2. Модернизиране на дисциплината. 2. Създаване на синхрон с   
 материалната база и 3. Безопасност на възможности за кариерно процесите на  Училищен 

 финансова обезпеченост на учениците в рамките на и личностно демократизация в  

Психолог 

Педагогически 

съветник 

 стратегията. учебните часове и на консултиране. обществото;   

  извънкласните дейности. 3. Показване - обогатяване на  Екип за 

   практическата материалната база,  поддържане на 

   приложимост на учебното в посока на  интернет 

   съдържание и поставяне използване на  страницата на 

   на ученика в активна новите технологии  гимназията 

   позиция по отношение на в образованието;   

   знанията и по-добра - разширяване и   

   мотивация за учене. утвърждаване на   

   4. Подобряване на дейността по   

   условията на обучение и проекти от  Обществен 

   труд. европейските  съвет 

   5. Привличане и структурни   

   приобщаване на фондове, както и  Ученически 
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   родителската общност за на други проекти с  съвет 

   активно участие в цел привличане на   

   решаване на училищните средства за   

   проблеми и утвърждаване реализиране на   

   на училищното основните цели на   

   настоятелство (УН) и училището;   

   обществения съвет като - създаване на   

   органи, подпомагащи привлекателна   

   развитието на гимназията. обкръжаваща среда   

   6. Подкрепа на съвместни с модерна визия за   

   инициативи между по-пълноценно   

   учебни, граждански и протичане на   

   други институции в учебния процес.   

   областта на    

   образованието.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 12/14.09.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


