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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 823 от 13.09.2021 г. 

 
 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

гр. ПОПОВО, община ПОПОВО, област ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Настоящият годишен план за дейността на ПГТЛП, гр. Попово е приет с решение на педагогически съвет с  

Протокол № 14 от 13.09.2021 г. Утвърден е със Заповед № 823 от 13.09.2021 г. на директора на ПГТЛП. 
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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030): 

1. Ранно детско развитие. 

2. Компетентности и таланти. 

3. Мотивирани и креативни учители. 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите. 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция. 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето. 

8. Учене през целия живот. 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи. 

  

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 г.: 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на 

активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

4. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди. 

5. Намаляване процента на отпадналите ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Създаване на условия за подкрепа на всеки ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към 

образователния процес. 
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6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и 

учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на 

ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

  

III. Други приоритети в работата на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово:  

1. Провеждане на ефективна и последователна политика за осигуряване на социално сближаване и равен достъп до 

качествено образование на учениците от етнически уязвимите групи, учениците със СОП и с хронични заболявания.  

2. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване качеството на образование по всички предмети, 

акцентиране върху подготовката за национални външни оценявания, за държавни зрелостни изпити и държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация,  подобряване на качеството на професионалното 

образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса.  

3. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

4. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците.  

5. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната 

материално – техническа база. 

6. Работа по проекти. 

7. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие. 
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I. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

 

№ Дейност Срок 

 

Отговорник: 

 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.  

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на 

педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния 

процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.  

2.1. Работна среща за споделяне на опит от 

работата в електронна среда и 

оценяване на резултатите на учениците 

при обучение от разстояние чрез 

средствата на ИКТ.  

До    

м. декември 

2021 г. 

Директор 

Учители по ПНЕ 

Брой участници 

 

0 2 

2.2. Методическа среща за споделяне на 

добри практики на тема: „Работа с 

дигитални образователни ресурси и 

използване на онлайн приложения“.  

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по ИЦ 

Брой участници 

 

0 1 

2.3. Работна среща на новоназначени 

учители по математика с акцент 

провеждане на ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по М 

Брой участници 

 

0 1 

2.4. Методически срещи с учители по ИТ за 

споделяне на добри педагогически 

практики в ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по ИТ 

Брой участници 

 

0 1 
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3. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

3.1. Участие в обучение на директори и 

заместник-директори на тема: „Техно-

логиите в подкрепа на ефективното 

управление на образователната 

институция“. 

15 юли 

2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 

 

0 2 

3.2. Участие в квалификационен курс 

„Спортни дейности и събития в 

училищното образование – специфика, 

организация, реализация“. 

м. октомври 

м. декември 

2021 г. 

Директор 

Учител по ФВС 

Брой участници 

 

0 1 

3.3. Участие в обучение на тема: „Mедийна 

грамотност. Работа с дигитални 

образователни ресурси и използване на 

онлайн приложения за създаване на 

дигитално съдържание“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по ФЦ 

Брой участници 

 

0 1 

3.4. Участие в обучение „Мотивация и 

оценяване на учениците. Формиращо 

оценяване по ПНЕ“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по ФА 

Брой участници 

 

0 1 

3.5. Участие в обучение за повишаване на 

квалификацията на учителите по БЕЛ: 

„Внедряване и използване на ИКТ в 

часа по български език и литература. 

Създаване и използване на дигитални 

учебни ресурси“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учители по БЕЛ 

Брой участници 

 

0 2 

4. 

Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди 

(дуално обучение). 
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4.1. Изграждане на сплотени училищни 

общности и системна работа с 

родителите чрез представяне на добър 

опит от директорите. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 0 2 

 4.2. Участие в работни съвещания за: 

- подготовка и организация на НВО и 

ДЗИ; 

- отчитане на резултатите от тематични 

проверки. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 0 2 

4.3. Методическо подпомагане на 

новоназначени учители. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД  

Брой подпомагани 

учители 

0 3 

4.4. Методическо подпомагане на учители, 

подлежащи на атестиране. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой подлежащи 

на атестиране 

0 16 

4.5. Участие в работна среща за споделяне 

на положителен опит за подобряване на 

взаимодействието с родителската 

общност относно ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 0 2 

4.6. Участие в работни съвещания за 

обсъждане на държавния план-прием 

във връзка с потребностите на пазара на 

труда. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 0 2 

4.7. Участие във Втори междуинституцио-

нален мост за изграждане на полезно 

сътрудничество и взаимодействия м/у 

регионалните управления и професио-

налните гимназии от РУО-Търговище, 

РУО-Разград, РУО-Силистра, РУО-

Видин, РУО-Хасково, РУО-Монтана. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой участници 0 2 
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4.8. Участие в организираните STEM дни 

„Да творим в екип“ за открити практики 

с цел обмен на общи идеи между 

училища, предлагащи STEM профили/ 

професии. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

инж. Хр. Иванов 

Брой участници 0 3 

4.9. Участие в регионална кампания на тема: 

„Иновативни професионални училища – 

подобряване на образователните 

резултати и развитие на творчеството“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

инж. Хр. Иванов 

Брой участници 0 3 

4.10. Участие в семинар за обмен на добри 

педагогически практики между 

училища, осъществяващи ПОО от 

областите Търговище, Видин, Враца, 

Ловеч и Монтана. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой срещи 0 1 

4.11. Участие на учителите по математика в 

методически срещи, кръгли маси за 

споделяне на добри педагогически 

практики, открити уроци, насочени към 

ефективно обучение по математика. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учители по М 

Брой участници 0 2 

 

5. 

 

Намаляване процента на отпадналите ученици и преждевременно напусналите образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всеки ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5.1. Завишен контрол на провежданата 

общообразователна и професионална 

подготовка. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверени 

учители 

 

7 учители по 

ОП 

7 учители по 

ПП за 

учебната 

2020/2021 г. 

6 учители по 

ОП  

8 учители по 

ПП за 

учебната 

2021/2022 г. 
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5.2. Завишен контрол на консултациите, 

давани от учителите. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверени 

учители 

11 учители 

по ОП  

11 учители 

по ПП за уч. 

2020/2021 г. 

10 учители 

по ОП  

10 учители 

по ПП за уч. 

2021/2022 г. 

5.3. Иновации в общообразователната 

подготовка. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверени 

учители 

0 

 

3 учители за 

учебната 

2021/2022 г. 

 

5.4. Повишаване интереса на учениците 

към работата в екип, чрез участие в 

различни мероприятия, организирани 

от иновативна ПГТЛП: 

1) тържествено откриване на учебна-

та година; 

 
2) отбелязване деня на 

независимостта на България; 

 

3) европейски ден на спорта; 

 

 
4) 105 години от смъртта на Димчо 

Дебелянов (02.10) – среща разговор 

с ученици от X клас; 

5) ден на народните

Постоянен 

 

 

 
15.09.2021 г. 

 

 
21.09.2021 г. 

 
 

24.09.2021 г. 

 

 

 

01.10.2021 г.  

 

X–XI.2021г. 

Учители, 

класни 

ръководители 

 

Стойкова 

Ахмедова 

 

инж. Николова 

 

Алексиев 

 Михайлов 

Османов 

Цонева  

Ахмедова 

Йорданова 

Христова 
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 будители; 

6) турнир по мини футбол; 
 

7)  световна седмица на предприема-

чеството с ученици от VIII клас; 

 

8) национална седмица на четенето; 

 

 

8) модна фиеста – състезание; 

 

9) ден на електротехниката – 

ученическо състезание; 

10)  „Гражданите, властта и 

институциите“; 

11) отбелязване на международния 

ден на хората с увреждания; 

 

12) коледен турнир по компютърни 

игри; 

 

 

13) благотворителен коледен базар; 

 

 

 

 

 

X–XI.2021г. 

 

X.2021 г. 

X.2021 г. 

 

XI.2021 г. 

 

 

XI.2021 г. 

 

XI.2021 г. 

 

 

03.XII.2021 г. 

 

 

XII.2021 г. 

IV.2022 г. 

 

XII.2021 г. 

 

 

 

 

Алексиев 

Османов 

Христова 

 

Ахмедова 

Цонева 

Йорданова 

Стойкова 

Василева 

инж. Игнатова 

инж. Николова 

инж. Иванова 

инж. Дамянова 

Русев 

 

инж. Колчевска 

 

инж. Иванов 

инж. Николов  

инж. Петков 

 

Ученически 

 парламент 

Стойкова 

Василева 
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14) отбелязване на коледните празници, 

коледно тържество; 

 

 

15) седмица на трезвеността: 

„ НЕзависими от зависимостите“ 

„Избери  спорта – живей здравослов-

но“, турнир по тенис на маса; 

16) парад на автомобилите – 

ученическо състезание; 

 

17) участие в общинския конкурс, 

посветен на В. Левски и поставяне 

на  венци пред бюст-паметника; 

 

18) ден на розовата фланелка; 

 

 
19) благотворителен мартенски базар; 

 

 

 
20) „Освобождението на България“ – 

отбелязване на националния 

празник и участие в мероприятия, 

организирани от община Попово; 

XII.2021 г. 

 

 

 

II.2022 г.  

 

II.2022 г. 

 

II.2022 г. 

24.II.2022 г. 

 

 
II.2022 г. 

 

 

 

 
03.ІІІ.2022 г. 

 

 

 

инж. Игнатова 

Ученически 

парламент 

Кл. ръководители 

Алексиев 

Великова 

 
инж. Николова 

инж. Иванова 

М. Попов  

 

Михайлов 

Цонева 

 Алексиев 

инж. Николова 

Ученически 

парламент 

Ученически 

парламент 

Стойкова 

Василева 

Михайлов 

Алексиев 

инж. Иванова 

Учен. парламент 
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21) участие в общинския преглед на 

училищното любителско 

творчество; 

22) „Обичам те роден език“ –  

състезание по български език; 

 

23) участие н НС по приложна 

електроника „Мога и зная как“; 

 

24) „Дни на професионално 

майсторство – дни на отворените 

врати“; 

25) „ Забавна аритметика“, 

математическо състезание; 

26) „Световен ден на поезията“  – 

среща разговор на ученици от  XI 

клас с поетесата Дияна Цветкова; 

27) изработване на великденска украса 

с учениците със СОП; 

28) участие в НК „Млади таланти в 

модата“; 

 

29) отбелязване „Ден на Земята“; 

 

30) „Урок по родолюбие“, проведен в 

ІІІ.2022 г. 

 

ІІІ.2022 г. 

ІІІ.2022 г. 

 

ІІІ–IV.2022г. 

ІІІ.2022 г. 

21.03.2022 г. 

 

IV.2022 г. 

IV.2022 г. 

22.IV.2022 г. 

IV.2022 г. 

Ученически 

парламенти 

 

Йорданова 

Цонева 

Ахмедова 

 

инж. Иванов 

инж. Маринов 

 

Всички учители 

по професионална 

подготовка 

Станева 

 

Цонева 

Ахмедова 

Йорданова 

 

 

инж. Колчевска 

 

инж. Игнатова 

Стойкова 

Василева 

Великова 

Дечева 

Великова 
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Културно – исторически комплекс 

„Двор на кирилицата“, Плиска; 

 

31)  „Великден – празник на преражда-

нето, вярата и събуждането за нов 

живот“; 

32) участие в ШЕСТА регионална 

историческа конференция; 

33) световна седмица на парите; 

 

34) ученическото самоуправление; 

 

 

35) „Ден на Европа“; 

 

36) „1195 г. от рождението на Св. 

Кирил Философ и 1135 г. от 

идването на учениците на Кирил и 

Методий в България“ – среща 

разговор на ученици от VIII и IX 

клас в библиотека към НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий“; 

37)  „На чаша руски чай“; 

 

38)  „Как да живеем в мултикултурна 

среда“; 

 

39) „Ден на българската просвета и 

IV.2022 г. 

     

IV.2022 г. 

 

IV.2022 г. 

 

09.05.2022 г. 

 

 

09.05.2022 г. 

 

 

11.05.2022 г. 

 

 

V.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

V.2022 г. 

 

V.2022 г. 

 

 

24.05.2022 г. 

Михайлов 

 

 

Василева 

 

Михайлов 

Великова 

 

Христова 

 

Ученически 

парламент 

 

Ученически 

парламент 

 

Цонева 

Ахмедова 

 

 

 

 

 

Йорданова 

 

Русев 

 

 

Учители 
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култура и на славянската 

писменост“, участие в 

организираните мероприятия от 

община Попово; 

40) участие в „Поход по стъпките на 

четата на Таньо войвода“; 

41) екскурзии с ученици от VIII–X клас. 

 

 

 

 

VI.2022 г. 

 

VI.2022 г. 

Ученически 

парламент 

 

 

Алексиев 

инж. Иванова 

Кл. ръководители 

5.5. Приобщаващо образование за ученици 

със СОП. Контрол относно изготвяне на 

индивидуални образователни програми. 

Контрол върху работата на ЕПЛР. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Ресурсен учител 

Учители 

ЕПЛР 

Брой подкрепени 

деца и ученици 

със СОП 

14 12 

5.6. Изпълнение и прилагане на „Програма 

за превенция на ранното напускане на 

училище“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

5.7. Подобряване на достъпа до образование 

чрез осигуряване на безплатни 

учебници на социално–слабите ученици 

и безплатен транспорт на учениците. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Процент ученици 0 100 

5.8. Организиране на дейностите относно 

прилагане на механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между учениците. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

КС 

Процент ученици 0 100 

5.9. Разработване на учебни програми за 

разширена професионална подготовка и 

учебна програма за нов учебен предмет 

„Роботика и сензорни системи“. 

Септември 

2021 г. 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

Брой въведени 

програми за РПП 

36 за 

учебната 

2020/2021 г. 

39 за 

учебната 

2021/2022 г. 
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5.10. Организиране на „Дни на отворените 

врати“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

Проведена 

кампания 

1 за учебната 

2020/2021 г. 

1 за учебната 

2021/2022 г. 

5.11. Популяризиране на добри практики в 

системата на професионалното 

образование – публикации на сайта на 

РУО Търговище. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

   

5.12. Участие в ПЕТА регионална панорама 

на професионалното образование. 

По график на 

РУО Т-ще 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

   

5.13. Участие на ученици в училищни и 

регионални състезания по професии. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

Брой включени 

ученици 

60 за уч. 

2020/2021 г. 

70 за уч. 

2021/2022 г. 

6. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

6.1. Методическа подкрепа между 

учителите по български език и 

литература чрез представяне на добри 

практики от обучението по български 

език и литература с цел преодоляване на 

дефицитите в обучението по предмета. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учители по БЕЛ 

Брой обхванати 

учители 

3 3 

6.2.  „Учебните задачи – инструмент за 

прилагане на компетентностен подход в 

обучението по обществени науки“ – 

работна среща за представяне на добри 

практики. 

До     

декември 

2021 г. 

Директор 

Учител по ФЦ 

Брой обхванати 

учители 

0 1 

6.3. Актуализиране на екипа от учители по 

МИИТ в MS Teams и поддържане на 

база от учебни ресурси. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Учител по М 

Брой обхванати 

учители 

1 1 
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7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно 

съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. Провеждане на регионална  ученическа 

конференция „История и памет“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Б. Михайлов 

Д. Великова 

Брой 

ръководители  

2 2 

7.2 Открит иновативен урок – добра 

практика: „Непознатият Яворов“ – 

обърната класна стая. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Г. Ахмедова 

Брой създадени 

ресурси 

0 1 

7.3. Открит иновативен урок по руски език: 

Урок с „обърнат дизайн“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

А. Цонева 

Брой създадени 

ресурси 

0 1 

7.4. Да напишем стихотворение на 

английски език (проект). 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Ант. Людмилова 

Брой създадени 

ресурси 

0 1 

7.5. Създаване на собствен проект от 

учениците, професия „Приложен 

програмист“, XI „а“ клас, използвайки 

средствата за програмиране на средата. 

Ще го представят в реална и виртуална 

среда пред учители, родители и 

ученици.  

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

инж. Хр. Иванов 

Брой създадени 

проекти 

0 1 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. Регионално анкетно проучване сред 

родителите на ученици от ПГТЛП. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проучване 0 1 

8.2. Кампания за взаимодействие с 

родителите чрез включването им в 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой кампании 0 1 
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часовете по теория и учебна практика за 

съвместна работа с децата им. 

9. 
Други регионални приоритети в дейността на ПГТЛП. 

9.1. Популяризиране на добри практики в 

системата на професионалното 

образование: 

- публикации на сайта на РУО –

Търговище; 

- дни на отворените врати, 

информационни кампании и др.; 

- провеждане на часове за кариерно 

ориентиране на място при работодател 

и посещения на работодатели в 

училища; 

- представяне на специалностите в 

ПГТЛП съвместно с представители на 

бизнеса на родителски срещи пред 

ученици от VII клас и техните родители. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

9.2. Участие в ПЕТА  регионална панорама 

на професионалното образование. 

Април – юни 

2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

9.3. Участие в училищни, регионални и 

национални олимпиади, конкурси и 

състезания по професии. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

9.4. Активно включване в Електронната 

платформа за учене на възрастни в 

Европа – EPALE. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 
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9.5. Включване в „Дни на учене през целия 

живот“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

9.6. Сформиране на група за извънкласна 

дейност на тема: „Гейминг концепции“ 

(гейминг/електронни спортове). 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой извънкласни 

дейности от 

делегиран бюджет 

0 1 

9.7. Сформиране на група за извънкласна 

дейност на тема: „Мода, автентичност и 

съвремие“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой извънкласни 

дейности от 

делегиран бюджет 

0 1 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 г. 

10.1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. 

10.1.1 модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. 

10.1.1.1. Участие с проект в националната 

програма.  

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

10.1.2. Модул Г „Библиотеките като образователна среда“. 

10.1.2.1. Реализиране на спечелен проект. Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

10.2. НП „Квалификация“. 

10.2.1. Информационно осигуряване по 

националната програма. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

10.2.2. Участие на педагогическите 

специалисти в обучения. 

Учебна 

2021/2021 г. 

Учители  

ЗДУПД 

Брой обучения 0 1 

10.3. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. 

10.3.1. Модул „Създаване на ДАС“      

10.3.1.1. Участие с проект. Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 
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10.3.2. Модул „Сигурност“.      

10.3.2.1. Участие с проект. Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

10.4.  Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“. 
10.4.1. Свеждане до минимум на броя на 

свободни учебни часове на учениците. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Процент  учебни 

часове 

0% за 

2020/2021 г. 

0% 

2021/2022 г. 

10.4.2. Въвеждане на информация в онлайн 

платформата за кандидатстване по НП. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Гл. счетоводител 

   

10.5. Национална програма „Бизнесът преподава“, модул 1 „Бизнесът в училище“. 

10.5.1 Участие с проект. Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

10.6. Национална програма „Иновации в действие“. 

10.6.1. Изпълнение на дейностите за 

популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой включени 

ученици 

10 за 

учебната 

2020/2021 г. 

10 за 

учебната 

2021/2022 г. 

10.7. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. 

10.7.1 Изпълнение на дейностите по спечелен 

проект по НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой дейности 1 1 

10.8. Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия. 

10.8.1. Участие с проект. Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

10.9. Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. 
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10.9. Информиране на педагогическите 

специалисти и участие в програмата, 

според подадените заявки. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой документи 0 1 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми. 

11.1. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“, 

ОП „НОИР“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

11.2. Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 

„Подкрепа за дуалната система 

обучение“, ОП „НОИР“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

   

11.3. Изпълнение на дейности по проект № 

2019-1-BG01-KA102-061339 „Еразъм+“, 

КД 1 Образователна мобилност, сектор 

ПОО, Ключова компетентност на тема: 

„Да бъдеш успешен IT специалист“ с 

акроним „ITech_Pro“, чрез 

осъществяване на мобилност в 

Сарагоса, Испания. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Координатор 

Гл. счетоводител 

инж. Хр. Иванов 

инж. М. Николов 

Брой обхванати 

ученици 

0 за учебната 

2020/2021 г. 

20 за 

учебната 

2021/2022 г. 

11.4. Изпълнение на дейности по проект № 

2020-1-BG01-KA102-078195 „Еразъм+“, 

КД 1 Образователна мобилност, сектор 

ПОО, Ключова компетентност на тема: 

„Духът на Испания през призмата на 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Координатор 

Гл. счетоводител 

инж. Д. Игнатова 

В. Василева 

Брой обхванати 

ученици 

0 за учебната 

2020/2021 г. 

16 за 

учебната 

2021/2022 г. 
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България – багри, мода, традиции“, 

чрез осъществяване на мобилност в 

Севиля, Испания. 

12. Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН. 

12.1. Изготвяне на училищен спортен 

календар въз основа на НСК. 

30.09.2021 г.   Учители по ФВС Брой документи 0 1 

12.2. Провеждане на спортни състезания. По график Учители по ФВС 

ЗДУПД 

Брой състезания 4 за учебната 

2020/2021 г. 

4 за учебната 

2021/2022 г. 

12.3. Популяризиране на информация с 

прояви за участие на учениците в 

състезания, олимпиади, конкурси и др. 

По график Директор 

ЗДУПД 

% 

популяризирани 

изяви 

0 100% 

12.4. Организиране и провеждане на 

общински кръгове на олимпиадите по 

учебни предмети. 

По график Директор 

 

% организирани и 

проведени кръгове 

по предмети  

0 100% 

12.5. Организиране и провеждане на 

училищни кръгове на състезания по 

професии. 

По график ЗДУПД 

 

% организирани и 

проведени кръгове 

по предмети  

0 100% 

12.6. Подпомагане развитието на ФВС по 

ПМС № 46 от 19.03.2000 г. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

Ив. Алексиев 

Процент дейности 100 % за 

2020/2021 г. 

100 % за  

2021/2022 г. 

13. Контрол по спазване на държавните образователни стандарти в ПГТЛП. 

13.1. Тематични проверки. 

13.1.1. Открит иновативен урок – добра 

практика: „Непознатият Яворов“ – 

обърната класна стая. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

 

Брой проверени 

учители 

0 1 
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13.1.2. Открит иновативен урок по руски език: 

Урок с „обърнат дизайн“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

 

Брой проверени 

учители 

0 1 

13.1.3. Да напишем стихотворение на 

английски език (проект). 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

 

Брой проверени 

учители 

0 1 

13.2. Текущи проверки. 

13.2.1. Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверени 

учители 

0 3 

13.2.2. Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 2 

13.2.3. Проверка организацията на УВР на 

учителите чрез посещение на учебни 

часове от раздел Б на учебния план. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 3 

13.2.4. Проверка на УВП на учителите чрез 

посещение на учебни часове  по РПП. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 3 

13.2.5. Проверка на дейността на учител – 

методик. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверени 

учители 

0 1 

13.2.6. Контрол на организацията на 

провеждане на обучение в реална 

работна среда (дуална система на 

обучение) 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверки 0 4 

13.2.7. Контрол на провеждане на 

производствената практика в XII клас. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверки 0 2 

13.2.8. Проверка на критерии и задания за 

оценяване на практическите  знания и 

умения на учениците в часовете по ПП. 

Октомври 

2021 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 5 
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13.2.9. Книга за начален инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. 

Октомври 

2021 г. 

Директор Брой книги 0 1 

13.2.10. Книга за инструктаж на работното 

място по безопасност, хигиена на труда 

и противопожарна охрана. 

Октомври 

2021 г. 

Директор 

ЗДУПД 

Брой проверки 0 2  

13.2.11. Проверка по спазване на 

противоепидемичните мерки. 

X.2021 г. 

II.2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.2.12. Проверка по спазване на 

противоепидемичните мерки. 

XI.2021 г. 

III.2022 г. 

ЗДУПД Брой проверки 0 2 

13.2.13. Проверка на УВП в условията на ОРЕС, 

на учители по ОП. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор % проверени 

учители по ОП 

0 100% 

13.2.14. Проверка на УВП в условията на ОРЕС, 

на учители по ПП. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД % проверени 

учители по ОП 

0 100% 

13.2.15. Проверка по спазване на графика на 

учителите за консултации на ученици. 

X – XI.       

2021 г. 

Директор Брой проверени 

учители 

0 10 

13.2.16. Проверка по спазване на графика на 

учителите за консултации на ученици. 

X – XI.       

2021 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 10 

13.2.17. Контрол върху работата на атестацион-

ната комисия. 

X – XI.       

2021 г. 

Директор Брой проверки 0 1 

13.2.18. Проверка на плана на МО на учителите 

по ОП и водената документация. 

Декември  

2021 г. 

Директор Брой планове 0 1 

13.2.19. Проверка на плана на МО на учителите 

по ПП и водената документация. 

Декември  

2021 г. 

ЗДУПД Брой планове 0 1 

13.2.20. Проверка на воденето на книгата с Декември  Директор Брой книги 0 1 
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протоколи от заседания на 

педагогическия съвет. 

2021 г. 

13.2.21. Контрол върху работата на 

педагогическите специалисти с 

електронния дневник. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверени 

учители 

0 12 

13.2.22. Контрол върху работата на 

педагогическите специалисти с 

електронния дневник. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

учители 

0 11 

13.2.23. Контрол върху приетите медицински 

бележки за отсъствията на учениците. 

Декември  

2021 г. 

Директор Брой документи 0 1 

13.2.24. Проверка по спазване графика за 

консултации на родители и ученици. 

II – III.       

2022 г. 

Директор Брой проверени 

паралелки 

0 7 (8а, 8б, 9а, 

9б, 10а, б, в) 

13.2.25. Проверка по спазване на графика на 

учителите за консултации на родители и 

ученици. 

II – III.       

2022 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

паралелки 

0 6 (11а, 11б, 

11в, 11г, 12а, 

12б) 

13.2.26. Проверка на протоколите от 

проведените изпити, СФ на обучение. 

Февруари 

2022 г. 

Директор Брой документи 0 1 

13.2.27. Проверка по спазване на графика за 

проведено кормуване на ученици, ЕТТ. 

Март 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.2.28. Контрол върху работата на ресурсния 

учител, психолога и на ЕПЛР. Проверка 

на водената документация. 

Март 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.2.29. Контрол върху организация и 

провеждане на изпити, СФ на обучение. 

Април      

2022 г. 

ЗДУПД Брой документи 0 1 

13.2.30. Проверка на протоколите от Април      Директор Брой документи 0 1 
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проведените изпити, СФ на обучение. 2022 г. 

13.2.31. Контрол върху организация и 

провеждане на приравнителни изпити. 

Учебна 

2021/2022 г. 

ЗДУПД Брой документи 0 1 

13.2.32. Проверка на протоколите от 

проведените приравнителни изпити. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой документи 0 1 

13.2.33. Контрол върху организацията и 

провеждането на ДЗИ. 

Май 2022 г. Директор Брой проверки  0 1 

13.2.34. Контрол върху организацията и 

провеждането на държавните изпити за 

придобиване на степен на ПК. 

Юни 2022 г. 

Септември 

2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.2.35. Контрол върху организацията и 

провеждането на НВО X клас. 

Юни 2022 г. Директор Брой проверки 0 1 

13.2.36. Проверка на регистрационната книга за 

издадените документи за завършена 

степен на образование и придобита ПК. 

Юни 2022 г. ЗДУПД Брой документи 0 1 

13.2.37. Проверка на издадените дипломи за 

завършено средно образование и 

съответствието им с останалата 

задължителна училищна  документация. 

Юни 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.2.38. Проверка на издадените свидетелства за 

придобита ПК  и съответствието им със 

задължителна училищна документация. 

Юни 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.2.39. Проверка на издадените удостоверения 

за завършен гимназиален етап. 

Юни 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.2.40. Контрол върху организацията и 

провеждането на поправителни изпити. 

Юли 2022 г. ЗДУПД Брой документи 0 1 
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13.2.41. Проверка на протоколите от 

проведените поправителни изпити. 

Юли 2022 г. Директор Брой документи 0 1 

13.3. Мониторинг.      

13.3.1. Мониторинг на извънкласни дейности, 

финансирани от делегиран бюджет. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.3.2. Мониторинг на дейностите по Проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен 

достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ по ОП НОИР. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.3.3. Мониторинг на дейностите по Проект 

BG05М2ОР001-3.005-0004 „Дуално 

обучение“ по ОП НОИР. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.3.4. Мониторинг на дейностите по НП 

„Осигуряване на съвременна образо-

вателна среда“, модул „Библиотеките 

като образователна среда“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.3.5. Мониторинг на дейностите по НП 

„Изграждане на учил. STEM среда“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

13.3.6. Мониторинг по НП „Без свободен час“, 

модул „Без свободен час в училище“. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверки 0 2 

14. Контрол по спазване на Правилник за дейността на иновативна ПГТЛП, Кодекса на труда, Правилник за вътрешния 

трудов ред и други процедури по СФУК на ПГТЛП. 

14.1. Спазване на работното време от 

педагогическите специалисти. 

Октомври 

2021 г. 

Директор Брой проверени 

ПС 

0 25 

14.2. Спазване на работното време от Октомври ЗДУПД Брой проверени 0 10 
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непедагогическия персонал. 2021 г. служители 

14.3. Спазване на графика за дежурство на 

дежурните учители и реда в гимназията. 

Ноември  

2021 г. 

ЗДУПД Брой дежурни 

учители 

0 5 за ден 

14.4. Дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция. 

Декември 

2021 г. 

Директор Брой документи 0 2 

14.5. Дейността на чистач/хигиенисти, огняр 

и портиер, изпълнение на задължения. 

Декември 

2021 г. 

ЗДУПД Брой проверени 

чистачи и огняр 

0 6 

14.6. Дейността на главния счетоводител, 

свързани с изпълнение на бюджета. 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор Брой проверени 

служители 

0 1 

14.7. Спазване на графика за дежурство на 

дежурните учители и реда в гимназията. 

Март 2022 г. ЗДУПД Брой дежурни 

учители 

0 5 за ден 

 

 

Приложения: 

1. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната дейност на ПГТЛП, учебна 2021/2022 г. 

2. Вътрешни правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти, учебна 2021/2022 г. 

3. Програма за наставничество на новоназначени учители, учебна 2021/2022 г. 

  

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info

