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

ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 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 физика, засилена 

компютърна подготовка и овладяване на 

информационни 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 интерактивни методи на 

обучение по всички учебни предмети от 
общообразователна и професионална 

подготовка, с цел повишаване качеството 

на образование 

Постигане на висока култура 

на ученето, чрез 

непрекъснато формиране, 
консултиране, ориентиране 

Не се изисква 

4 
Провеждане на допълнителни дейности с 

изявени ученици 

Развиване на творческите 

заложби на всеки ученик 
Не се изисква 

ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1 

Провеждане на дискусии, беседи и лекции, 

насочени към гражданското и здравно 

образование 

Изграждане култура на 

поведение в публичното 
пространство, ограничаване 

на рискови за здравето 

Не се изисква 
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поведения, мотивиране към 
здравословен начин на живот 

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 

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 

училището, града, страната и света 
Делегиран бюджет 

5 

Участие в извънкласни дейности и 

допълнително обучение по проект 
„Подкрепа за успех“ 

Проект „Подкрепа за 

успех“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ 

1 

Организиране на „Дни на 

професионалното майсторство – дни на 

отворените врати“ 

Осмисляне връзката между 
училищните постижения и 

професионалните 

възможности в бъдеще, като 
метод за повишаване 

мотивацията за учене 

Делегиран бюджет 

2 
Участие в трета Регионална Панорама на 

професионалното образование 
Делегиран бюджет 

3 
Актуализиране web–сайт на училището и 

информационен бюлетин 
Делегиран бюджет 
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4 

Сключване на договори за интеграционни 
връзки за провеждане на учебна и 

производствена практика с фирми от града 
Подготовка на учениците, 

които завършват средно 

образование за тяхната 
успешна професионална 

реализация в условията на 

пазарна икономика 

Не се изисква 

5 

Организиране на срещи на 
дванадесетокласниците с представители на 

фирми, Висши учебни заведения, Бюрото 

по труда и Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ 

1 

Осъществяване на държавен 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 

Не се изисква 
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умения в съответствие с 
индивидуалните 

възможности и потребности 

на учениците със СОП 

4 
Осъвременяване на материално–  

техническата база 

Придобиване на знания и 

умения по дадена професия 
Национални програми 

и проекти 

5 

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“ 

6 

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 училището 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 общинската Взаимодействие с Не се изисква 

mailto:pgtlp@abv.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА      

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

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

e-mail: pgtlp@abv.bg 

www.pgtlp-popovo.info 

 

5 

 

администрация, фирми, обществени 
организации и другите учебни заведения 

обществеността и фирмите 
при решаване на 

образователни проблеми 

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 

училището, подобряване неговата 
материално–техническа база и  

усъвършенстване на  методиката на 

обучение чрез овладяване на чужд опит по 
програма „Еразъм +“,  

ключова дейност КД 2 

Повишаване мотивацията и 
професионалната 

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 

професионалното обучение и 

обмен на идеи, ще са от 

двустранна полза. Те ще 
разширят възможностите за 

международно 

сътрудничество и ще 
осигурят по добро признание 

на професионалните 

компетентности и на имиджа 
на гимназията 

Европейски проекти 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ВЪТРЕШНО – 
1 

Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 
Стимулиране на учителите Делегиран бюджет 
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УЧИЛИЩНАТА И 

МЕТОДИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

образователния процес – учебен план и 
програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием 

към самоподготовка и 

усъвършенстване и към 

активно преподаване и 

обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит, вътре 

в училището и извън него 

2 
Участие на учителите в работата на 

методическите обединения 
Не се изисква 

3 

Участие в тематични курсове и обучения, 

организирани на ниво училище по теми, 

предложени от учителите /компютърна 
грамотност, чуждоезиково обучение, 

гражданско образование и др./ 

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 

СОЦИАЛНО –

БИТОВА И 

ФИНАНСОВО – 

СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 

1 
Основен ремонт на физкултурен салон 

/осъществен/ 

Осигуряване на нормално 

протичане и оптимизиране на 

учебния и учебно – 
производствен процес в 

ПГТЛП – гр. Попово чрез 

подобряване на материално – 

техническата база 

Инвестиционна 

програма на МОН 

2 
Ремонт на покрив на учебен корпус 

/осъществен/ 
Инвестиционна 

програма на МОН 

3 
Ремонт на западен кръг на ВиК 

инсталация /предстои/  
Инвестиционна 

програма на МОН 
4 Ремонт на външна спортна площадка Делегиран бюджет 

5 
Ремонт на прилежаща инфраструктура 

/осъществен/ 
НП „Достъпно и 

сигурно училище“, 

модул „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда“ 
6 

Адаптиране и изграждане на санитарни 

възли за инвалиди – мъже, 2 етаж 
/осъществен/ 

7 

Цялостно проектиране и изграждане на 

система за контрол на достъпа и 

видеонаблюдение /осъществен/ 

НП „ДСУ“, модул 

„Сигурност в 

училище“ 
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8 

Модернизиране на оборудването на 
работните места за учениците в  учебните 

работилници по устройство на автомобила 

и диагностика на електрическото 
оборудване на автомобила, и доставка на 

машини, стендове и обзавеждане за 

диагностика, използвани в ремонта и 
поддръжката на транспортната техника, с 

цел постигане на по-добри резултати в 

обучението и формирането на 

професионални умения и навици в 
работилниците по практика на 

специалността „Електрообзавеждане на 

транспортна техника“ /осъществен/ 

НП „Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“, 

модул „Модернизиране 

на системата на 

професионалното 

образование“ 

 

Модернизиране на оборудването на 

работните места и изграждане на 

лаборатория по компютърни технологии 

за учениците от професия „Техник на 
компютърни системи“, с цел постигане на 

по-добри резултати в обучението и 

формирането на професионални умения и 
навици по теория и практика на 

специалността „Компютърна техника и 

технологии“ /осъществен/ 

НП „Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“, 

модул „Модернизиране 

на системата на 

професионалното 

образование“ 

9 
Оборудване на нов кабинет по 

информатика и ИТ /осъществен/ 
НП „ИКТ“ 

Делегиран бюджет 

10 
Направа на топлоизолация и нова мазилка 

на учебен корпус на ПГТЛП /осъществен/ 
Инвестиционна 

програма на МОН 

11 

Адаптиране и изграждане на санитарни 
възли за инвалиди – жени, 2 етаж 

/осъществен/  

НП „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда и сигурност в 
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училище“, модул 

„Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда“ 

 12 

Запознаване на всички ученици, 

педагогическия и непедагогически 

персонал с правилата по безопасност на 

движението по пътищата в и около района 
на училището /осъществено/ 

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 

 13 

Запознаване на учениците, педагогическия 

и непедагогически персонал с 
изискванията за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 

и извършване на всички регламентирани 

инструктажи /осъществено/ 

 14 

Запознаване на целия колектив с Досие за 

противопожарна безопасност, съдържащо 

всички необходими планове, заповеди и 
инструкции /осъществено/ 

 

15 

Провеждане на практически занятия с 

всички ученици, педагогическия и 

непедагогически персонал за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

/осъществено/  

16 
Подобряване на условията на труд на 

учители и ученици /осъществено/ 

Ефективен учебно– 

възпитателен процес 
Делегиран бюджет 
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