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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 г. и ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

ПРИОРИТЕТ № ДЕЙНОСТИ 
ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

РАЗМЕР и ИЗТОЧНИЦИ 

НА ФИНАНСИРАНЕ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ  

  

1 

Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и 

чужди езици, приоритетно обучение по 

математика и природни науки, засилена 

компютърна подготовка и овладяване на 

информационните технологии. 

Максимално натрупване на 

знания и формиране на 

умения, както в процеса на 

обучение, така и в процеса на 

възпитание и развитие на 

ученика. 

Не се изисква 

2 

Осмисляне на професионалните възможности 

на изучаваните специалности, с цел по–добра 

реализация на пазара на труда. 

Създаване на условия за добра 

реализация в професионален и 

личен план. 

Не се изисква 

3 

Използване на иновативни методи на 

обучение по всички учебни предмети от 

общообразователна и професионална 

подготовка, с цел повишаване качеството на 

образование. Изследователската работа на 

учениците да се планира в хода на проектно-

базираното обучение. 

Постигане на висока култура 

на ученето, чрез непрекъснато 

формиране, консултиране, 

ориентиране.  

Изграждане на умения за 

самостоятелна творческо–

познавателна дейност. 

Не се изисква 

4 
Провеждане на допълнителни дейности с 

изявени ученици. 

Развиване на творческите 

заложби на всеки ученик. 
Не се изисква 

5 

 

Реализиране на иновация „Роботика и 

сензорни системи“ за учебните години: 

2020/2021 

2021/2022 

2022/2023 

1. Въвеждане на нов учебен 

предмет „Роботика и 

сензорни системи“ (X– 

XII) по РПП – практика. 

2. Проектно-базирано 

обучение чрез използване 

Делегиран бюджет – 

ресурсна обезпеченост на 

иновативния процес 
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на междупредметни 

връзки по учебните 

предмети БЕЛ, Чужд език 

– АЕ, Чужд език – РЕ и 

Чужд език по професията 

– АЕ (X – XII клас). 

3. Използване на метода 

дизайн мислене, чрез 

който се развиват 

уменията на 21 век – 

работа в екип, 

експериментиране и 

решаване на проблеми, 

креативност, превръщане 

на учениците в активна 

страна в процеса на 

обучение. 

6 

Изграждане на „Център за дигитални 

създатели ETech&Art“, с фокус на учебното 

съдържание в създаването на дигитални 

проекти и технологични решения с три 

акцента – инженерни науки, технологии и арт 

изкуство. 

 

ETech&Art центъра има ясно 

визуализирано и практически 

ориентирано усвояване на 

теоретичните познания в 

STEM дисциплините. 

Съвременното преосмисляне 

на кабинетите в нови 

пространства, оборудвани и 

обзаведени според 

изискванията на модерните 

технологични индустрии ще 

създаде работни места, които 

са практически и 

симулационно ориентирани, 

 

НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“ и 

10% съфинансиране  
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ще се стимулира 

изследователският подход при 

обучението, както и модел, 

основан на тестване и 

критично мислене. Центърът 

ще предостави работа на 

учениците по създаване на 

приложни проекти, които 

решават реални казуси и 

проблеми на бизнеса и бита на 

съвременния човек и общество 

(с активното участие на 

нашите бизнес партньори). 

ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Провеждане на дискусии, беседи и лекции, 

насочени към гражданското и здравно 

образование. 

Изграждане на култура на 

поведение в публичното 

пространство, ограничаване на 

рискови за здравето 

поведения, мотивиране към 

здравословен начин на живот. 

Не се изисква 

2 
Организиране на ден на ученическото 

самоуправление. 

Утвърждаване на отговорни 

личности, умения за взимане 

на рационални решения. 

Не се изисква 

3 

Широка информационна кампания: 

1) провеждане на кръгли маси; 

2) дебати; 

3) ученически презентации за различни 

дати, събития и факти, представени на 

плазмения екран в коридора на II етаж; 

4) младежки хепънинг; 

5) раздаване на информационни и рекламни 

материали. 

Поддържане и обновяване на 

наследените училищни 

традиции. 

Не се изисква 
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ПОСТАВЯНЕ НА 

УЧЕНИКА В 

ОТГОВОРНА 

АКТИВНА ПОЗИЦИЯ 

ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА 

ЗНАНИЯТА. 

ОСМИСЛЯНЕ НА 

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

1 
Участие в олимпиади по различни учебни 

предмети. 

 

Оползотворяване на 

свободното време на 

учениците, творческа работа, 

повишаване културата на 

поведение в публичното 

пространство. 

 
 

Делегиран бюджет 

2 Участие в конкурси. Делегиран бюджет 

3 Участие в изложби и състезания. Делегиран бюджет 

4 

Организиране на тържества, празници и 

чествания, свързани с живота на ПГТЛП, 

града, страната и света. 

Делегиран бюджет 

5 

Участие в извънкласни дейности и 

допълнително обучение по проект „Подкрепа 

за успех“. 

Проект „Подкрепа за успех“ 

6 

Участие в проект „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“ чрез допълнително 

теоретично обучение и пробно стажуване. 

Проект „Подкрепа за 

дуалната система на 

обучение“ 

7 Участие в проект „Ученически практики – 2“. 
Проект „Ученически 

практики – 2“ 

8 

Разработване от учителите, съвместно с 

външни организации, на: 

1) интерактивни дигитални учебни ресурси; 

2) учебни проекти и методически насоки за 

тяхното реализиране; 

3) интегрирани уроци; 

4) ново учебно съдържание по нов учебен 

предмет; 

5) лабораторни ръководства.  

Осъществяване на ефективни 

комуникации в работен екип и 

динамична работна среда – 

формулиране на проблеми, 

представяне на проекти, 

презентиране на творчески 

разработки, с оглед макс. 

развитие потенциала на всеки 

ученик и възможност за 

пълноценна реализация. 

НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ 

1 
Организиране на „Дни на професионалното 

майсторство – дни на отворените врати“. 
Осмисляне връзката между 

училищните постижения и 

проф. възможности в бъдеще, 

като метод за повишаване 

мотивацията за учене. 

Делегиран бюджет 

2 
Участие в четвърта Регионална Панорама на 

професионалното образование. 
Делегиран бюджет 

3 
Поддържане web–сайта на професионалната 

гимназия и информационен бюлетин. 
Делегиран бюджет 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                                          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                                                  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

                                                                      ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                                                         e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                                                        www.pgtlp-popovo.info 

 

5 

 

4 
Сключване на договори за провеждане на 

учебна и производствена практика.  
Подготовка на учениците, 

които завършват средно 

образование за тяхната 

успешна професионална 

реализация. 

Не се изисква 

5 

Организиране на срещи на 

дванадесетокласниците с представители на 

фирми, ВУЗ, ДБТ и ДСП. 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ 

1 

Осъществяване на държавен план–прием по 

професии, реализиращи се успешно на пазара 

на труда 

Подготовка на подрастващите 

за придобиване, разширяване 

и усъвършенстване  на 

професионалната 

квалификация, с цел 

подобряване пригодността за 

заетост, подпомагане на 

професионалната кариера и 

индивидуално развитие. 

Не се изисква 

2 

Наблюдение и анализ на тенденциите, 

свързани с участието на лица над 16 години в 

процеса на продължаващо професионално 

обучение. 

Продължаващото 

професионално обучение ще 

повиши съответствието на 

курсовете с настоящите и 

бъдещи нужди на пазара на 

труда. 

Не се изисква 

3 

Осигуряване на професионална подготовка 

на ученици и на лица над 16 години със 

специални образователни потребности 

(СОП). 

Разработени нови учебни 

програми и модули за 

професионална подготовка за 

осъществяване на включващо 

обучение по професия, по част 

от професия или за усвояване 

на конкретни умения в 

съответствие с индивидуал-

ните възможности и 

потребности на учениците със 

СОП 

Не се изисква 
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4 

Подобряване на квалификацията на 

учителите в областта на продължаващото 

професионално обучение. 

Подобряване качеството на 

професионалното образование 

и обучение. 

Делегиран бюджет, 

НП „Квалификация за 

развитие на педагогическите 

специалисти“ 

5 

Осигуряване на стипендии и стимули за 

учениците, доказали висока мотивация и 

успех при овладяване на професия. 

Осигурени стипендии за 

ученици, доказали висока 

мотивация и успех при 

овладяване на професията. 

Външни организации – 

работодатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ФАКТОРИТЕ НА 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА, 

С РОДИТЕЛИТЕ И 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА, 

ИНТЕГРАЦИОННИ 

ВРЪЗКИ С ФИРМИ 

1 

Привличане на семейството, като съюзник на 

гимназията в обучението и възпитанието на 

учениците. 
Приобщаване на родителите 

към училищния живот, 

ангажиране на родителите с 

проблеми, свързани със 

социалното поведение и 

личностното развитие на 

учениците, решаване на 

конфликти 

Не се изисква 
2 

Редовно информиране на родителите за 

състоянието на децата им, предстоящите 

писмени, контролни и класни работи. 

3 

Провеждане на анкети, тестове за 

формулиране на основните проблеми на 

ученици и родители, индивидуална работа с 

ученици и родители. 

4 

Оказване на помощ и съдействие от страна на 

училищното настоятелство при решаване на 

основните приоритети на гимназията. 

Развитие на дарителска 

дейност и осъществяване на 

взаимовръзка с фондации, 

творчески съюзи и държавни и 

частни фирми. 

Не се изисква 

5 

Сътрудничество с обществения съвет, 

общинската администрация, фирми, 

обществени организации и други учебни 

заведения. 

Взаимодействие с обществе-

ността и фирмите при 

решаване на образователни 

проблеми. 

Не се изисква 

РАЗРАБОТВАНЕ И 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПРОЕКТИ 

1 

Утвърждаване на ПГТЛП като модерен 

образователен център чрез разработване на 

проекти по националните програми на МОН. 

Създаване на безопасна, 

естетична и ергономична 

среда на обучение. 

Национални програми на 

МОН 

2 Откриване на възможности за развитие на Повишаване мотивацията и Европейски проекти 
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ПГТЛП, подобряване на МТБ и  

усъвършенстване на  методиката на обучение 

чрез овладяване на чужд опит по програма 

„Еразъм +“, ключова дейност КД 2 

проф. компетентност на 

учениците, към усвояване и 

прилагане на иновативни 

методи и инструменти, към 

повишаване на езиковата 

компетентност, както и към 

развитие на европейското 

измерение на образованието в 

училище. Работните практики, 

насърчаващи ПОО и обмен на 

идеи, ще са от двустранна 

полза. Те ще разширят 

възможностите за между-

народно сътрудничество и ще 

осигурят по добро признание 

на професионалните компе-

тентности и на имиджа на 

гимназията. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУ-

ЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОН-

НА И МЕТОДИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

1 

Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, МО, комисии, държавен план-прием. Стимулиране на учителите 

към самоподготовка и 

усъвършенстване, към активно 

преподаване и обучение, чрез 

обмяна на педагогически опит, 

вътре в училището и извън 

него. 

Делегиран бюджет 

2 Участие на учителите в работата на МО. Не се изисква 

3 

Участие в тематични курсове и обучения, 

организирани на ниво училище по теми, 

предложени от учителите. 

Делегиран бюджет 

4 

Участия в курсове и семинари, организирани 

от МОН, РУО Търговище и центровете за 

повишаване на квалификацията на учителите. 

Делегиран бюджет 

5 
Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 
Делегиран бюджет 
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Обучения на ETech&Art екипа: 

тема 1: Проектно-базирано обучение – 

акценти и насоки за приложение. 

тема 2: Технология и дидактика на 

проектно-базирано обучение (Project-based 

Learning) и смесено обучение (Blended 

Learning). 

тема 3: Използване на интерактивни и 

иновативни образователни ресурси за 

увеличаване ефективността на учебния 

процес. 

тема 4: LEGO роботиката като лост за 

формиране на интерес към техническите 

науки и развиване на логическо, 

творческо и критично мислене у ученици. 

тема 5: Програмиране с ЛЕГО-робот чрез 

сензори – подготовка за изпълнение на 

мисии в състезателно поле. 

Възможности за проф. 

развитие на  ETech&Art 

екипа, за да повишат 

компетентностите си за 

ефективна работа в новия 

STEM център. 

НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“ 

СОЦИАЛНО–БИТОВА 

И ФИНАНСОВО– 

СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 

1 

Направа на газова и отоплителна инсталация 

на физкултурния салон и покривни работи на 

зали за шахмат и тенис на маса. 

Осигуряване на нормално 

протичане и оптимизиране на 

УВП в ПГТЛП, гр. Попово 

чрез подобряване на МТБ. 

Инвестиционна програма на 

МОН 

2 
Изграждане на „Център за дигитални 

създатели ETech&Art“. 

НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“ 

3 Изграждане на актова зала на гимназията. Делегиран бюджет 

4 

Обзавеждане на нови учебни кабинети по: 

история и цивилизации, философски цикъл, 

английски език. 

Делегиран бюджет 

5 
Ремонт на топла връзка и на учебни 

работилници. 

Инвестиционна програма на 

МОН 

6 
Изграждане на тенис корт и подобряване на 

спортната площадка. 

Инвестиционна програма на 

МОН и делегиран бюджет 
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7 
Адаптиране и изграждане на санитарни възли 

за инвалиди – мъже, 1 етаж и жени, 3 етаж.  

НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и 

сигурност в училище“, 

модул „СДАС“ 

8 

На двете врати вход/изход да се монтират 

системи за контрол на достъпа, които 

включват контролер, IP домофон, аварийни 

бутони, бутон Exit, четци, захранващ блок, 

суичове и безконтактни чипове (карти). 

НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и 

сигурност в училище“, 

модул „Сигурност“ 

9 
Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 
Делегиран бюджет 

10 

Запознаване на всички ученици, 

педагогическите специалисти и непедаго-

гическия персонал с правилата за БДП в и 

около района на гимназията. 

Придобиване на основни 

знания и умения за 

разпознаване и оценка на 

опасните ситуации и вредните 

фактори в околната среда и 

оказване на помощ в случай на 

опасност. 

Не се изисква 

11 

Запознаване на учениците, педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал с 

изискванията за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд и извършване на 

всички регламентирани инструктажи. 

12 

Запознаване на целия колектив с Досие за 

противопожарна безопасност, съдържащо 

всички необходими планове, заповеди и 

инструкции. 

13 

Провеждане на практически занятия с всички 

ученици, педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за действия при 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

14 
Подобряване на условията на труд на учители 

и ученици. Ефективен УВП. 
Делегиран бюджет 

15 Работа по привличане на спонсори. Не се изисква 
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